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Delen met velen
Onlangs was ik te gast bij een vrijwilligersavond
van een van onze kringloopwinkels. Daar hoorde
ik een vrijwilliger vertellen dat zij in haar kinderjaren met Woord en Daad-producten langs de
deur ging. En ineens ging ik bijna 40 jaar terug
in de tijd. Ik zag mijzelf weer lopen in ons dorp,
met handdoeken en lepeltjes. Ziet u ze nog voor
u? De donkere handdoeken in groen, bruin en
blauw.

2021: HET JAAR VAN DE VRIJWILLIGER

‘Elk steentje draagt bij
en is de moeite waard!’
Vrijwilligerswerk voor Woord en Daad levert veel op; zowel voor de mensen in de projecten die hoop krijgen op
een beter bestaan, als voor de vrijwilliger zelf. Denk maar aan het contact met andere vrijwilligers, saamhorigheid,
gezelligheid, een luisterend oor en een zinvolle besteding van je vrije tijd. De afgelopen maanden zijn, in het kader
van het Jaar van de Vrijwilliger, diverse vrijwilligers aan het woord geweest. Een van de vragen was wat zij tegen
andere vrijwilligers zouden willen zeggen. We laten hen graag nog eens aan het woord!
‘Wat supermooi dat we als vrijwilligers met
elkaar samenwerken om de wereld een stukje
mooier te maken. Ik zeg altijd: doe je werk alsof
het voor de Heere is, en niet voor de mensen
(naar Kol 3:23)’.
Lisanne van Burg,
kringloopwinkel Krimpenerwaard
‘Houd je oren en ogen open zodat je weet welke
trends er gaande zijn en zet veel op Facebook en
andere social media.’
Silly den Breejen,
cadeauwinkel Zwanenburg

Lisanne van Burg

Silly den Breejen

‘Vrijwilligerswerk is prachtig werk! Maar soms
ook niet makkelijk. Houd oog voor elkaar en blijf
met elkaar in gesprek. Hopelijk mag het werk van
Woord en Daad ook in de toekomst doorgaan
onder de zegen van de Heere.’
Marian Schalk, kringloopwinkel Veenendaal
‘Wil je iets doen in je vrije tijd, kijk dan naar je
kwaliteiten en waar je plezier in zou hebben. Ook
al heb je weinig tijd, elk klein steentje draagt bij en
is de moeite waard!’
Meya Fousert, kringloopwinkel Gorinchem en
verkooppunt Hoornaar

Marian Schalk

Meya Fousert

‘Blijf zoeken naar mogelijkheden om geld binnen te
halen. Zeker in deze tijd best lastig. Maar online kan
er nog heel veel. En een kleine actie is ook mooi.’
Janneke Pluimers, comité Rijssen en kringloopwinkel Brilljeantiek
‘Doe binnen het comité wat je leuk vindt. Als
vrijwilliger moet je vooral die dingen doen waar je
goed in bent en waar je energie uit haalt.’
Jaap van Vliet, comité Midden-Veluwe
Bekijk alle verhalen op
woordendaad.nl/mensenmakennederland

Janneke Pluimers

Jaap van Vliet
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Sinds de oprichting van Woord en Daad in 1973
is er uiteraard veel veranderd. Maar wat niet
veranderd is, is dat vrijwilligers van alle leeftijden zich inzetten om geld in te zamelen, door
bijvoorbeeld producten te verkopen. Wat mooi
dat u ook bij deze groep vrijwilligers hoort! Veel
dank voor het mede mogelijk maken van het
werk van Woord en Daad.
Inmiddels ligt de vakantieperiode weer achter
ons. Wij hopen dat u heeft kunnen genieten van
rust en de mooie natuur. Toen ik aan het inpakken was voor onze kampeervakantie, kwam
mijn moeder een stapeltje oude handdoeken
brengen. Altijd handig, op de camping. En wat
denkt u? Er zat er één tussen, zo’n donkerblauwe Woord en Daad handdoek! De handdoek is
wat gedateerd, maar de slogan van toen is nog
steeds actueel: delen met velen.
Martine de Jong
Een hartelijke groet namens Team Netwerk
Vrijwilligers, Martine de Jong, Marco Hertgers,
Henriët Roseboom, Ellen Snoek, Arco Sturm

‘‘

De afgelopen maanden reisde ik digitaal
door het hele land en sprak ik met de
comitéleden. Het was een feest om elkaar
te ontmoeten via het scherm. En door het
scherm heen groeide het enthousiasme.
Enkele weken erna stroomden de ideeën
binnen. Uitdagingen werden omgezet in
kansen! Zoals lang geleden wijlen Ivo ’t
Lam ons al vertelde!

Rina Molenaar,
directeur-bestuurder
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Woord | DOOR HENRIKE KLIJN

Volharden

Lezen:
Lukas 18:1-8

Tekst:
Lukas 18:7

‘Zal God dan
geen recht
doen Zijn
uitverkorenen,
die dag en nacht
tot Hem roepen,
hoewel Hij
lankmoedig
is over hen?’

Op het Woord en Daad-kantoor in Gorinchem
beginnen we iedere maandag met een weekopening.
We bidden voor ons werk en voor elkaar. In deze
Bijbelstudie staan we stil bij een gedeelte uit de Bijbel
dat gaat over het gebed: Lukas 18:1-8. De Heere Jezus
spreekt hier over het volharden in het gebed, maar ook
over ‘recht doen’.
We worden aangespoord om te bidden en de moed
niet te verliezen. Ook al zie je niet direct verhoring op
het gebed.
Het verhaal gaat over een rechter waarvan expliciet
wordt vermeld dat hij God en mensen niet vreesde. Hij
deed zijn werk niet om ‘recht te doen’, maar enkel voor
zijn eigen belang en positie, om er zelf beter van te worden. Bij deze rechter komt een arme weduwe. Zij heeft
geen geld om haar gelijk te kopen en is kwetsbaar omdat
haar man overleden is. Haar is onrecht aangedaan en ze
komt bij de rechter met de vraag om recht te spreken.
Ze komt niet één keer maar ‘voortdurend’. Ze blijft hem

steeds opnieuw lastig vallen met haar verzoek.
Voor de rechter is deze vrouw absoluut niet interessant.
Er is niets te halen en het brengt hem niets. Maar omdat
de vrouw zo blijft aandringen overlegt hij bij zichzelf
dat hij er toch iets mee moet. Om er vanaf te zijn en
omdat hij bang is dat het hem anders iets negatiefs zal
brengen. Dat is de reden waarom hij toch uiteindelijk
recht spreekt.
In de uitleg van Jezus richt Hij onze aandacht op de
woorden van de rechter en vervolgens vergelijkt Jezus
deze rechter met God.
Als deze onrechtvaardige rechter uiteindelijk toch recht
doet, mogen wij grote verwachting hebben van God.
Jezus zegt: ‘Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen
zal’. Als de Zoon des mensen terugkomt naar de aarde,
dan zal Hij recht doen en niemand zal ontkomen aan Zijn
oordeel. Dan zal het recht volledig heersen op de aarde.
Dat is het perspectief waar wij naar uit mogen zien, maar
waar we ook nu al tekenen van mogen zien, van Zijn

komend Koninkrijk. Daar mogen wij als Woord en Daad
ook een bijdrage aan leveren in ons werk. In geloof en
verwachting dat Hij dat werk zal zegenen als wij Hem
daar om blijven bidden.
Deze tekst is een samenvatting van één van de weekopeningen met Woord en Daad-collega’s in de achterliggende
periode.

Gespreksvragen:
• Welke plaats heeft uw vrijwilligerswerk voor
Woord en Daad in uw gebedsleven?
• Ziet u tekenen van Gods komend Koninkrijk in
uw omgeving?
• Wat maakt het voor u lastig om volhardend te
zijn in gebed?

Een goede vangst voor vissers op Sri Lanka
Tientallen vrolijk gekleurde vissersboten dobberen op het helderblauwe
water. Aan de kust is het een drukte van belang. Vissers brengen hun
netten aan boord en maken zich gereed om uit te varen. Eén van hen is
Sounthirarasa. Vissen is zijn lust en zijn leven, én de manier waarop hij
zijn gezin kan onderhouden.

Sounthirarasa (32) woont samen met zijn vrouw
en zoon in een dorp aan de kust van Sri Lanka.
Vissen doet hij al ruim 15 jaar. Vroeger, toen hij
samen met zijn vader viste, bracht de vis een
goede prijs op. In 1983 ontstond een burgeroorlog die tot 2009 duurde en het leven van
Sounthirarasa ingrijpend veranderde. De visser
verhuist meerdere malen en raakt zijn boot
kwijt. Om toch wat te kunnen verdienen besluit
hij aan de slag te gaan als metselaar.

veel betere voorwaarden. Inmiddels verdient hij
zo’n 5000 roepies (21 euro) per dag en daarmee
kan hij de lening in twee jaar terugbetalen.
Daarbovenop kan het gezin nu geld sparen voor
noodgevallen en zetten ze maandelijks 3000
roepies op de spaarrekening van hun zoon.
Sounthirarasa schafte een andere vissersboot
aan en heeft ambitieuze plannen om zijn
visbedrijf verder uit te breiden. De last van de
woekerlening is van hun schouders gevallen.

Houdgreep
Na de burgeroorlog proberen de inwoners van
Sri Lanka hun leven zo goed mogelijk weer op
te pakken. Ook Sounthirarasa keert met zijn
gezin terug naar zijn dorp. Zijn vrouw verkoopt
haar sieraden en Sounthirarasa sluit een lening
af om een boot en een vissersnet te kunnen
kopen. Het leven lijkt weer de goede kant op te
gaan, maar dat is slechts schijn. Sounthirarasa
blijkt onbedoeld vast te zitten aan een woekerlening. Hij is verplicht om zijn vangst voor 15-20
procent onder de werkelijke marktwaarde te
verkopen. Afhankelijk van de visopbrengst kost
hem dit 1000 tot 2000 Sri Lankaanse Roepies
per dag (4-9 euro). Het kost hem grote moeite
om zijn gezin te onderhouden en het onderwijs
van zijn zoon te betalen.

Waardig inkomen
In het visserijproject op Sri Lanka werkt Woord
en Daad samen met lokale partners, zodat 2000
vissers zoals Sounthirarasa en hun families een
waardig inkomen kunnen verdienen. Naast het
overnemen van vissersleningen bij woekeraars
richten we ons op het vinden van een stabiele
afzetmarkt voor de vis. Daarnaast trainen we
de gemeenschappen om duurzaam te vissen en
ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Ook
moedigen we vrouwen en jongeren aan om deel
te nemen aan het arbeidsproces.

Sparen
Via onze partnerorganisatie kan Sounthirarasa
de woekerlening gelukkig oversluiten tegen

Yildred Rodriguez aan het werk.

Sounthirarasa met zijn gezin
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Doelen
Begin dit jaar zijn we gestart met dit mooie,
veelbelovende project. De situatie in Sri Lanka
rondom COVID-19 is echter zorgelijk. Het aantal besmettingen is hoog, dat leidde tot diverse
overheidsmaatregelen om verdere verspreiding
tegen te gaan. Ook zijn er nog fondsen nodig
om het visserijproject te continueren. Naar verwachting loopt het project
tot eind 2024. Bouwt jullie
vrijwilligersgroep mee aan
een waardig inkomen voor
vissers als Sounthirarasa en
hun families?
Voor meer informatie over
dit project kunt u contact
opnemen met Antonie
Treuren (a.treuren@
woordendaad.nl).

Sounthirarasa brengt
zijn vangst bij de koper
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(H)eerlijk genieten!
Koffie, thee, cashewnoten, honing en
postzegels: Woord en Daad biedt mooie
producten aan, waarvan de opbrengst
bestemd is voor onze projecten. Tip:
bied een aantal van onze producten aan,
gecombineerd in een leuk cadeaupakket!
Als comité of winkel kunt u rechtstreeks
bestellen bij de leverancier.
Vraag de productenflyer op via
producten@woordendaad.nl.

Tip:
zamel gebruikte
pennen en
postzegels in

Kansen in coronatijd
Met vrijwilligers een digitaal concert
organiseren, wie had dat gedacht?
Sommige veranderingen door
COVID-19 waren (hopelijk) tijdelijk,
andere zijn blijvertjes. We blikken terug
en vooruit!
Wat is er gebleven?
Jullie passie, bevlogenheid en liefde voor onze
naasten dichtbij en ver weg. Veel vrijwilligers
hebben in de nabije omgeving te maken gehad
met COVID-19. Geweldig om te zien dat bijna
iedereen weer enthousiast meedoet! Binnen veel
kringloopwinkels verwelkomden we nieuwe vrijwilligers. Ook de klanten bleven komen, evenals
de aanvoer van spullen. De comités, net als de
winkels het lokale gezicht van Woord en Daad,
bleven kansen zoeken om (nieuwe) acties te
organiseren. Ondanks dat er in 2020 en de eerste
helft van 2021 minder resultaat was, mochten we

als winkels, comités en vrijwilligers bijdragen aan
verandering in mensenlevens!
Wat is er (blijvend) veranderd?
Er kwam meer besef van afhankelijkheid en er
ontstond (ook letterlijk) meer afstand tussen
mensen. Veel activiteiten kregen een online
variant. Nu mensen gewend zijn om online aan
te haken bij bijvoorbeeld concerten, zal dit in de
toekomst veelal fysiek én online gaan plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor huis-aan-huiscollectes.
Binnen de winkels verloren de koffietafels hun
belangrijke verbindende functie. Hopelijk mogen
we binnenkort weer mensen verwelkomen voor
‘’n bakkie troost’.
Wat biedt kansen?
Meer dan ooit zien we hoe belangrijk het is om
verbonden te zijn, zowel binnen de vrijwilligersgroep als met bezoekers en met de projecten wereldwijd. Online kan fysiek nooit vervangen, maar

het biedt wel nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld
voor het contact met mensen die je anders nooit
zou hebben ontmoet. Deel daarom vacatures en
producten via social media, de website of Whats
app. Probeer jonge mensen in je omgeving ook
warm te krijgen voor het mooie werk. Zij zijn vaak
heel handig met social media!

Diverse winkels bieden mensen de
mogelijkheid om spullen in te leveren,
zoals lege pennen en stiften of gebruikte
postzegels. Deze producten, die anders
wellicht weggegooid worden, leveren
dus iets op. De opbrengst hiervan gaat
namelijk naar mensen in Woord en Daadprojecten. Sparen jullie mee?
Zie woordendaad.nl/inzamelen.

Save the date
Woord en Daad Werelddag op
D.V. zaterdag 29 januari 2022

Eigen inbreng en creativiteit is belangrijk, dus
geef het gerust aan bij het bestuur als je een
leuk idee hebt. Probeer aan te sluiten bij lokale
initiatieven, zoals (kerkelijke) verenigingen en
basisscholen. Laat hen kennismaken met jullie
vrijwilligersgroep en probeer hen enthousiast te
maken voor een leuke actie of om vrijwilliger te
worden!
Organiseer ook eens een mooi openingsmoment,
een leuke actie of een ‘open avond’ en laat mensen in een ongedwongen sfeer horen wat voor
prachtig werk jullie doen en voor welk project.
Want dáár doen we het tenslotte voor!

Even bellen met... | Gerard en Diny Hak, verkooppunt Hardinxveld-Giessendam

Producten verkopen vanuit de bakfiets
Wát een enthousiaste vrijwilligers komen we
door heel Nederland tegen! Wat drijft hen om
zich in te zetten voor het werk van Woord en
Daad? Dit keer spreken we Gerard (35) en Diny
(32) Hak uit Hardinxveld-Giessendam, actief
als verkooppuntvrijwilligers. Samen met hun
7 kinderen verkopen zij sinds vorig jaar, via
een verkoopkar aan de weg, Woord en Daadproducten.

De verkoopkar van Gerard en Diny Hak, aan de Parallelweg in Hardinxveld-Giessendam

‘Het idee voor onze verkoopkar is eigenlijk geboren door de
geannuleerde verkopingen vanwege de COVID-19-crisis.
Familie Van Dieren, ook een Woord en Daad-verkooppunt in
Hardinxveld-Giessendam, maakte jaarlijks jam voor de verkoping ten bate van Adullam (gehandicaptenzorg). Doordat de
verkoping niet door kon gaan, probeerden we wat potjes jam te
verkopen langs de weg op een tafeltje..’

Het liep als een trein en al snel werd gezocht naar iets waardoor de producten droog konden staan én er meer verschillende producten verkocht konden worden. ‘Via Marktplaats
kochten we een oude bakfiets en deze heeft Gerard na
wat timmer- en verfwerk omgebouwd tot deze miniwinkel’.
Daarnaast begon de familie met de verkoop van Woord en
Daad-honing en toen dat een succes bleek werd dit uitgebreid
met koffie en postzegels.
Mensen kunnen gepast betalen, maar sinds kort is het ook
mogelijk een betaalverzoek te ontvangen van de afgenomen
producten. ‘Op onze Whatsapp-status plaatsen we bijna dagelijks producten uit de kraam. We kunnen de producten ook
gratis bezorgen, dit slaat ook goed aan.’
‘In het kort: het is ontzettend leuk om vanuit huis, naast de
zorg voor ons gezin, dit te mogen en kunnen doen. Wij zijn
dankbaar dat we per week voor een bedrag tussen de 200 en
300 euro aan producten verkopen uit de bakfiets.’
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Onze vrijwilligers | Kantoorvrijwilliger Dick Lokhorst

‘De saamhorigheid, betrokkenheid en collegialiteit waardeer ik enorm!’
Kun je jezelf kort voorstellen?
Mijn naam is Dick Lokhorst, 73 jaar, getrouwd
met Marjo en samen hebben we zes kinderen en
zestien kleinkinderen. We wonen in Woudenberg.
In het verleden ben ik werkzaam geweest in de
administratie en de laatste jaren als manager van
een lokale bank.

Dick Lokhost is al 15 jaar
vrijwilliger bij Woord en Daad

Hoe kwam je bij Woord en Daad terecht?
Begin 2006 ging ik met pensioen. In de krant zag
ik een oproepje voor sponsorambassadeurs. Later
werd ik vrijwilliger bij de administratieafdeling.
Inmiddels werk ik alweer zo’n 15 jaar als vrijwilliger
op de afdeling Finance. Elke maandag werk ik op
kantoor, al is dat de laatste 1,5 jaar noodgedwongen vanuit huis.
Welk vrijwilligerswerk doe je precies voor Woord
en Daad?
De eerste jaren was ik vooral actief als sponsorambassadeur. Na 7 jaar heb ik deze activiteiten

stopgezet. Bij de afdeling Finance heb ik een aantal
vaste taken, zoals het controleren van de inkomsten en het verwerken van mutaties.
Hoe ervaar je dat werk?
Het is een zinvolle invulling van m’n vrije tijd en ik
doe het met veel plezier. Mijn kennis blijft zo op
peil. Het fijne vind ik dat ik geen eindverantwoordelijke ben.
Op de afdeling Finance is er een prettige samenwerking. Als vrijwilliger draai ik volledig mee
in het team, ook als we bijvoorbeeld een uitje
hebben. We leven met elkaar mee. Die saamhorigheid, betrokkenheid en collegialiteit waardeer
ik enorm. Ook de weekopeningen elke maandag
zijn fijn.
Als sponsorambassadeur maakte ik mooie dingen
mee. Op één school in Nederland vertelde ik
mijn verhaal in alle klassen. Daarna is elke klas
een sponsorkind gaan steunen. Prachtig toch? Zo
probeerde ik elke keer weer creatief te zijn.

Dita Roseboom en Hans Wilstra
Wie ben je?
Mijn naam is Hans Wilstra, vrijwilliger bij de Woord en Daad winkel in
Middelharnis. Vanaf het eerste uur
ben ik betrokken bij deze winkel. Ik
ben vrijwilliger in deze kringloopwinkel omdat ik het leuk vind om dit
werk te doen en daarmee ook nog
iets kan betekenen voor mijn naaste.

Dita Roseboom
is vrijwilliger
in Woord en
Daad Winkel de
Kringloods in
Barneveld.

Wat doe je precies in de
kringloopwinkel?
Ik doe eigenlijk van alles, maar houd
vooral de boekenafdeling netjes.
Ik zorg dat er elke week weer wat
nieuws op de plank komt. De klanten weten dat en komen daardoor

Heb je een tip voor andere kantoorvrijwilligers?
Probeer contact te zoeken als je op kantoor bent,
mensen zijn altijd bereid om te helpen.

SEPTEMBER 2021
Intercom verschijnt twee keer per jaar voor
vrijwilligers van Woord en Daad.

IN GESPREK MET TWEE VRIJWILLIGERS VAN WOORD EN DAAD WINKELS:

Er is een enorme keus om ergens
vrijwilligerswerk te doen. Waarom
ben je vrijwilliger bij Woord en
Daad?
Woord en Daad is voor mij het
bekendste goede doel omdat wij
vroeger thuis ook al een sponsor
kind hadden. Als vrijwilliger bij
Woord en Daad kun je iets voor je
arme medemens betekenen, daar
krijg je zoveel energie van!

Wat doe je graag in je vrije tijd?
Ik heb een volkstuintje en daarnaast houd ik van
recreatief fietsen door Nederland.

COLOFON

DUBBELINTERVIEW

Wie ben je?
Ik ben Dita Roseboom (49), getrouwd met Ceel en samen hebben
we vier kinderen, van wie er eentje
net getrouwd is. We wonen al 28
jaar in Lunteren. In de winkel werken heeft me altijd getrokken. Ik heb
8 jaar bij een verfwinkel gewerkt
en sinds 2018 werk ik als vrijwilliger in Woord en Daad Winkel de
Kringloods in Barneveld.

Zijn er Woord en Daad-projecten die jou bijzonder
aanspreken?
De sponsoringprojecten. Dan denk ik in het bijzonder terug aan onze reis naar India in 2006. Wij
steunden toen zelf ook al een sponsorkind in dat
land en we konden ons sponsorkind ontmoeten.
Heel bijzonder, dan zie je echt waarvoor je het
allemaal doet!
Sponsoring kan lijken als een druppel op een gloeiende plaat, maar voor de mensen zelf maakt het
een enorm groot verschil. Ons sponsorkind had als
enige bezit een kist. Hierin werden al onze brieven
bewaard. Ja, dat raakt je.

vaker even kijken op de boekenafdeling, wat goed is voor de omzet.
Ook test ik speelgoed, dat doe ik
thuis en daar maak ik het ook gelijk
schoon.
Heb je weleens wat bijzonders
meegemaakt in de kringloopwinkel?
Jazeker, er was ooit een mevrouw
in de winkel die zo blij was met haar
aankoop van een paar schoenen. Ze
zocht namelijk net de gesp die op die
schoen zat. Ook vind ik het mooi dat
mensen soms hun hele levensloop
aan je vertellen.
Heb je een mooie tip voor andere
vrijwilligers?
Als je het leuk vindt om extra geld
op te halen, is het superleuk om
via je Whatsapp-status spullen te
verkopen. Let op: dit kan wel verslavend zijn . Bij de foto’s vermeld
ik dat de opbrengst voor Woord en
Daad is. Als je contacten eenmaal
weten dat je dit voor het goede doel
doet, krijg je ook regelmatig spullen aangeleverd. Daarnaast doe ik
weleens een oproepje, bijvoorbeeld
voor boeken.
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Er is een enorme keus om ergens
vrijwilligerswerk te doen. Waarom
ben je vrijwilliger bij Woord en Daad?
We zijn in deze winkel met zo’n 70
vrijwilligers uit allerlei kerkelijke
gezindten en er heerst over het algemeen een goede sfeer. Je raakt op
elkaar betrokken en leeft met elkaar
mee, in voor- en tegenspoed. Niemand is hetzelfde en dat maakt het
zo bijzonder om in deze organisatie
te werken. We hebben een grote
koffietafel en bij het koffiedrinken
heerst er altijd een gemoedelijke
sfeer. Tijdens de onderlinge gesprekken leer je elkaar kennen.

rug kopen. Een minder leuk feit is dat
er veel gestolen wordt. Helaas kunnen we daar weinig grip op krijgen, al
houden we sommige bezoekers wel
in de gaten. Zo heb ik iemand weleens de deur uitgezet en gevraagd
om niet meer terug te komen.
We maken tijdens het ophalen van
goederen ook weleens wat mee.
Soms is er de nodige discussie omdat
je spullen weigert, maar de meeste
mensen hebben na enige uitleg wel
begrip als je meubels laat staan. We
zijn tenslotte geen grofvuil-ophaaldienst.
Heb je een mooie tip voor andere
vrijwilligers?
Houd de sfeer goed met elkaar,
wees weleens de minste bij een verschil van mening. En voor de oudere
vrijwilliger: denk aan uzelf!
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Wat doe je precies in de
kringloopwinkel?
Mijn taak is om goederen met de
bus op te halen en weg te brengen,
daarnaast ben ik ook nogal eens in
de winkel te vinden.
Heb je weleens wat bijzonders
meegemaakt in de kringloopwinkel?
In de winkel maak je iedere dag wel
wat bijzonders mee, zowel leuke als
minder leuke dingen, en dat laatste
moet natuurlijk wel opgelost worden.
Zomaar een anekdote die mij te binnen schiet: iemand gaf een klok uit
het ouderlijk huis en die ging direct in
de verkoop. Ze kreeg er spijt van en
kwam de klok een dag later weer te-

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan
duurzame verandering voor mensen in armoede. Zo
creëren we samen hoop en nieuwe kansen.
Woord en Daad verbindt.

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Marco Hertgers, Jacobine den Hertog
(hoofdredacteur a.i.) Martine de Jong, Rina
Molenaar, Henriët Roseboom, Ellen Snoek, Antonie
Treuren
FOTO’S
Huibert van den Bos, Jilke Tanis en Woord en Daad
GRAFISCH CONCEPT EN REALISATIE
BladenMakers, Nijkerk
DRUK
Drukkerij De Groot
Deze krant is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier
OPLAGE
3.500

Hans Wilstra is
vrijwilliger bij de Woord
en Daad winkel in
Middelharnis

OVERNAME ARTIKELEN
Overname van artikelen is prima! Graag met
bronvermelding.

