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Verkoopruimte In monumentaal pand

Wereldwinkel een juweel

De grote vel'koop",imre van de gerenoveerde Wérddwinkel Bergen, vlakbij de Rlli/lekerl:. (Foro:
Ahf Sram.'1Y!1d)
U rJIIK J ELI..F~ IA

BERGEN - J arenlang slond de 8ergenscWereldwlnkel bekend a l, de kl einste van de 370 Nederl an dse Wereldwinkels. Hoe klein en knus oo k, ta lloze dagloerl, ten, Bergenare n, Duitse zomer gas ten eoz. vo nden hun weg hierheen om
steeds wee r originele sler..en gebrul ksYoo n ve rpen te ont·
dekken. \-bo ml nu de winkel eno rm Is uII geb reid en opg0kn apl, moet Bergen dubbel I rots ziJn op deze Idealistische
In, lelling. Nu,1 de ' 'Bsle kla nten komen ook reeds ,'eel
'nieuwelingen' naa r de zaak, die de hele week, dus ook op
zondag(mlddag), open Is.
De \Vereld willkel WilS jare nlan g een kamertj e met één
raam, gelegen naast '1 O ude
RaetJlUYS. Nadat de Bergense
Netty Tiberi n3 JO jaar haar
zaak voor quiltmaterialen, De
Dekenki st, had opgeheve n,
kon deze moo ie ruimt e erbij
worden opge nomen. Daannee
kreeg de vergrote wink el ook
"ier grot e (etalage)miten met
uitzicht o p Ruïnekerk en ' Be rgerho r. Brocante en Zo, de
winkel hi ernaast, " onnt ee n
goede aam'lillin g. En dat a ll emaal onder het monumental e
dak ,"an het gemeentelijke
pand ( 1820), dat sinds 19 19
al s Doi...-t er Dekkerhui s en later
al s Dorpshuis bekend stond.

Fair Trade-producten
Wie hi er binnengaat , weet dat
all e uitgestald e Free Trad eprodu cten uit ont wikk elin gslanden ko men. Door de produ centen aldaar een eerlij ke
prijs te ge,"en) bestrijdt men
de armoede en kunn en onderwij s en gezo ndheidszorg wor-

den verbeterd. De 25, in Nederland (Cul emborg) geves-tigde import eurs kopen hun
producten rec ht streeks bij de
producenten. Hi erbij wordt
scherp gelet op de duurzaamheid w n de mat erial en; bij de
producti e is kinderarbeid taboe.
Het intem ati o nal e, uit stekend
op peil geho uden asso rtim ent,
dat tegen aanlrekk elijk e prijze n wordt aangeboden, is
g root en veelsoorti g. \Ve noemen: s ierad en uit Mex ico,
wieroo ksoort en uit India) Nepalese klankschal en, tassen uit
Niger, Philippijnse lotu swax in eli chtj es, Indonesische
dromenw ngers, aard ewerkschal en, wenskaarten ,"an
krin gloo ppapier, Vietnamese
draagtassen van zeewier en
talrijke andere.
Hiernaast heeft de \VereldwinkeI een beperkt 'Food'-aanbod.
Heerlijke ko ffi e, th ee, no ugat
en afte r-dinnennints zijn hi er,
evenal s de Nederlandse chocoladetopper 'Tony's Choco lo-

nely' ruimschoots verkrij gbaar. ' Food' en 'Non Food' dragen beide het Free Tradekeunnerk.

Vrijwilligers
Tijdens een gespre k met enkele bestuu rs leden horen we o.a.
over de vrij willi ge rsorgani satie w n de Wereld winkel.
Voorzitter Bert Toet vert elt
hoe ongeveer 40 enthousiaste
dames en heren uit Bergen en
omstreken hi er vaak al jare n
in pretti ge s reer hun werk
doen" Naast het bes tuur ,"erzorgen Ina !:lontj e, Freija Boekel , Huub van den Belt en
Inn gard Le ij en de inkoo p bij
de importeurs en de wink elinri chting. Ieder tusse n 20 en 70
j aar is hartelijk ....-elkom ter
,-ers terkin g van vrij willi ge rsteam en bestuur; info tel. 0641 865072 (José Bastiaans).
Een belan grijke doelstelling
noemt de ,"oorz itter de steun
aan di,"erse proj ecten" De \Vere ldwink el Be rge n, een sti chting zo nd er winstoog merk ,
maall.1 de behaalde winst daarom over naar goede doelen,
elders in de ....-ereld. Zo g ing er
de argelopen 15 jaar een to taalbedrag van bijna 30.000
euro naar plaatselij ke, kl einsc halige projecten in Kenya,
Bali en Nepal. All e klanten en
vrij willigers va n de \Vereldwink el Be rge n dragen zo bij
aan deze c haritatie,"e doe len;
inro wVlvl.wereldwink elbergen.nl
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