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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 be
kend a l, de kleinste van de 370 Nederlan dse Wereldwin
kels. Hoe klein en knus oo k, ta lloze dagloerl, ten, Bergena
ren, Duitse zomergasten eoz. vonden hun weg hierheen om 
steeds weer originele sler..en gebrul ksYoon verpen te ont· 
dekken. \-bo ml nu de winkel enorm Is uIIgeb reid en opg0-
knapl, moet Bergen dubbel I rots ziJn op deze Idealistische 
In, lelling. Nu,1 de ' 'Bsle klanten komen ook reeds , 'eel 
'nieuwelingen' naar de zaak, die de hele week, dus ook op 
zondag(mlddag), open Is. 

De \Vereldwillkel WilS jaren
lang 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 
Dekenkist, had opgeheven, 
kon deze mooie ruimte erbij 
worden opgenomen. Daannee 
kreeg de vergrote winkel ook 
"ier grote (etalage)miten met 
uitzicht op Ruïnekerk en 'Be r
gerhor. Brocante en Zo, de 
winkel hiernaast, " onnt een 
goede aam'lilling. En dat a lle
maal onder het monumentale 
dak ,"an het gemeentelijke 
pand ( 1820), dat sinds 19 19 
als Doi...-t er Dekkerhuis en later 
als Dorpshuis bekend stond. 

Fair Trade-producten 
Wie hier binnengaat , weet dat 
alle uitgestalde Free Trade
producten uit ontwikkelings
landen komen. Door de pro
ducenten aldaar een eerlijke 
prijs te ge,"en) bestrijdt men 
de armoede en kunnen onder
wijs en gezondheidszorg wor-

den verbeterd. De 25, in Ne
derland (Culemborg) geves-
tigde importeurs kopen hun 
producten rechtstreeks bij de 
producenten. Hierbij wordt 
scherp gelet op de duurzaam
heid w n de materialen; bij de 
productie is kinderarbeid ta
boe. 
Het intemationale, uitstekend 
op peil gehouden asso rtiment, 
dat tegen aanlrekkelijke prij
zen wordt aangeboden, is 
g root en veelsoortig. \Ve noe
men: s ieraden uit Mexico, 
wierooksoorten uit India) Ne
palese klankschalen, tassen uit 
Niger, Philippijnse lotus
waxinelichtj es, Indonesische 
dromenw ngers, aardewerk
schalen, wenskaarten ,"an 
kringlooppapier, Vietnamese 
draagtassen van zeewier en 
talrijke andere. 
Hiernaast heeft de \Vereldwin
keI een beperkt 'Food'-aanbod. 
Heerlijke koffi e, thee, nougat 
en afte r-dinnennints zijn hier, 
evenals de Nederlandse cho
coladetopper 'Tony's Chocolo-

nely' ruimschoots verkrij g
baar. 'Food' en 'Non Food' dra
gen beide het Free Trade
keunnerk. 

Vrijwilligers 
Tijdens een gesprek met enke
le bestuurs leden horen we o.a. 
over de vrij willige rsorganisa
tie w n de Wereldwinkel. 
Voorzitter Bert Toet vertelt 
hoe ongeveer 40 enthousiaste 
dames en heren uit Bergen en 
omstreken hier vaak al jaren 
in prettige s reer hun werk 
doen" Naast het bes tuur ,"er
zorgen Ina !:lontj e, Freija Boe
kel , Huub van den Belt en 
Inngard Le ijen de inkoop bij 
de importeurs en de winkelin
ri chting. Ieder tussen 20 en 70 
j aar is hartelijk .... -elkom ter 
,-ers terking van vrij willigers
team en bestuur; info tel. 06-
41 865072 (José Bastiaans). 
Een belangrijke doelstelling 
noemt de ,"oorzitter de steun 
aan di,"erse proj ecten" De \Ve
re ldwinkel Bergen, een stich
ting zonder winstoogmerk, 
maall.1 de behaalde winst daar
om 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, klein
schalige projecten in Kenya, 
Bali en Nepal. Alle klanten en 
vrij willigers van de \Vereld
winkel Bergen dragen zo bij 
aan deze c haritatie,"e doelen; 
inro wVlvl.wereldwinkelber
gen.nl 
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