Jaaroverzicht Wereldwinkel Vlaardingen 2018
Verkoop door markten en stands:
 21 februari stand bij Vrouwen van Nu; oip deze jaarvergadering een soort
van “Andere Markt”
 In de kerken is de Wereldwinkel aanwezig op de 1e zondag van de maand; in de
Bethelkerk, Holy Kerkcentrum en de Lucas. Regelmatig ook stands in de
Rehobothkerk en in de Pax Christi
8 en 9 juni Rondje Ambacht met een stand in de Bethelkerk


 Zomermarkt in het Zonnehuis op 23 juni.
 29 september stand in de Holiërhoek i.s.m. de gemeente om aandacht te vragen
voor het “oppimpen” van dit stukje wijk. (€ 36,70)

 24 november wintermarkt in Drieën-Huysen Zuid en in het Zonnehuis
 Mini kerstmarkt in de passage van het Zonnehuis op 8 december
 15 December Kerstmarkt in de Grote Kerk
Voor de kerstmarkten hulp gekregen van een stagiaire (Mas)

 Adventsactie in de kerken; met een stand op zondag 2, 9, 16 en 23 december
i.s.m. ZWO/MOV een werkgroep (ontwikkelingssamenwerking) van de kerken

 Verkoop in het Zonnehuis (vitrine) in de zomermaand ( ongeveer € 720) en in de


maanden november/december 2018 tot half januari 2019
Verkoop van een klein aantal kerstpakketten

Overige activiteiten
 Op donderdag 3 april een bezoek van een groep (klas 2/3) van het
IKC Van Kampen aan de Wereldwinkel i.v.m. een project over Afrika.
De kinderen hebben een etalage gemaakt met producten uit de winkel die
zij uitgekozen hadden.
 Een ( witte) wijn proeverij op woensdag 30 mei Een gezellig samen zijn met
enthousiaste proevers
 Verkoop in de winkel van het boekje over “De slag”
 Brief naar de burgemeester om aandacht te vragen voor het (vrijwilligers)
werk van de Wereldwinkel
PR
 Fairtrade werkgroep heeft gezorgd voor advertenties in Groot
Vlaardingen in november en december.
 Website bij houden en face book.
Samenwerking met
 Wereldwinkel Schiedam met 1 keer per jaar overleg. Eventueel afspreken
over de inkoop van bepaalde producten en verkoop van elkaars producten
(winkeldochters)
 Winkelvereniging Hoogstraatjes

 de Stichting Voetjes van de Vloer; voetjes- ijzerkoekjes verkopen we in
de winkel en de opbrengst wordt gedeeld
 Verkoop van viltproducten in de winkel van het project Purnima in Nepal
 Verkoop van hartjes voor project van Artsen zonder Grenzen voor de
Kohingya’s in Bangladesh

