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Schenkingen door de Wereldwinkel Bergen

In totaal is de wereldwinkel Bergen dit jaar in staat een bedrag van €13.000.- te
schenken

Door de verkoop van producenten uit ontwikkelingslanden probeert de wereldwinkel Bergen NH een
bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling in die landen. Daarmee wordt ook een
bijdrage geleverd aan het welzijn van de producenten.

Doorzitter Jan Apotheker (op de foto rechts) schenkt € 1.500,- aan een delegatie van
Magocare.org.

Door uitsluitend Fair trade goederen te verkopen weten we zeker dat de opbrengst daaraan ten
goede komt. Fair trade zorgt er bovendien voor dat de productie van de goederen op een
verantwoorde wijze tot stand komt. Redelijke werktijden, geen kinderarbeid, voldoende
voorzieningen op de werkplek, redelijke beloning etc.

Onder andere doordat de wereldwinkel gebruikmaakt van vrijwilligers, heeft de wereldwinkel
normaal gesproken een positief resultaat.

De wereldwinkel Bergen schenkt elk jaar een deel van de opbrengst aan goede doelen.

In het algemeen proberen we goede doelen uit te kiezen die ten goede komen aan kinderen en
vrouwen. Ook gaat het erom doelen uit te kiezen die een blijvend effect hebben. De doelen worden
door de medewerkers en het bestuur aangedragen.

In 2017 geeft de wereldwinkel een bijdrage aan een drietal projecten van de stichting Wilde
Ganzen. Twee daarvan betreffen het plaatsen van zonnepanelen bij onderwijs. Daarnaast wordt een
project van Wings of Support gesteund in Brazilië.

Tenslotte zijn er nog een viertal projecten, die gericht zijn op onderwijs in Afrika.

Het kindertehuis Hanukkah, Children left behind en Floja Malawi, zijn drie van deze projecten.

Het project Mago dat vanmiddag symbolisch een bijdrage krijgt overhandigd is ook een Afrikaans
project. Mago richt zich op een dorp in West Kenia, waar een polytechnische school is gesticht.
Daarbinnen vinden allerlei deelactiviteiten plaats. Eén daarvan is het project ‘I care pad’, een vorm
van herbruikbaar maandverband, dat gebruikt kan worden door de meisjes van de school.

In totaal is de wereldwinkel Bergen in 2017 in staat een bedrag te schenken van € 13.000.

Jan Apotheker,

Voorzitter
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