
Een Woord en Daad-kringloopwinkel in Alblasserdam? 

Wij hebben u nodig! 
 
Woord en Daad is van plan om in de omgeving van Alblasserdam een winkel te 
starten. De eerste avond was een succes en hier geven we graag een vervolg aan!  
Benieuwd? Bezoek de informatieavond op D.V. dinsdag 31 maart: Gebouw  
de Poort, Randweg 141 in Alblasserdam. Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 
uur. We zullen deze avond onder meer een bestuur vormen en de vervolgstappen  
bespreken. Neem ook gerust familie, vrienden en bekenden mee! 
   
 

Meer informatie? Kijk op woordendaadwinkels.nl  of neem contact op met Arco 
Sturm, manager winkels:          a.sturm@woordendaad.nl       06 127 346 04.

 

 

Er zijn tientallen Woord en Daad winkels in Nederland! 
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Uitnodiging! 

Hergebruik van  
spullen 

Inzet voor projecten  
wereldwijd 

Een fantastische  
ontmoetingsplek 
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1 Ik moet oppassen 

dat ik niet elke dag in 

de winkel kom. Vrij-

willigerswerk is echt 

verslavend!”   

Saar Leer (70) 

vrijwilliger 

 

“ 
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Stichting Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame 
verandering voor mensen in armoede. Woord en Daad Winkels verbindt 
mensen om kansen te creëren door een netwerk van kringloopwinkels in 
Nederland.  
 
Zo creëren we samen wereldwijd hoop en nieuwe kansen. Bijvoorbeeld in 
Oeganda via Akullo, die andere vrouwen traint om bijen te houden. In  
Nederland via de vrijwilliger, die helpt om de winkel draaiende te houden.  
En via die jongere die een Woord en Daad winkel bezoekt, en door een  
aankoop de mensen uit onze projecten steunt.   
 
Woord en Daad Winkels: een nieuwe kans voor spullen door ze te  
hergebruiken, een plek voor iedereen die zich verbonden wil voelen met de 
naaste ver weg én een lokale ontmoetingsplek voor jong en oud.  
Voel je verbonden!  
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