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In touw voor Wereldwinkel Grou
De eerste goede voornemens voor 2011 zijn misschien al gestrand maar wat let een mens
om weer nieuwe te maken. Iets betekenen voor de maatschappij, samenwerken voor een
betere wereld, nieuwe mensen leren kennen of in een winkel staan en mooie spullen
verkopen? Elk voor zich een goede reden om eens bij Wereldwinkel Grou binnen te lopen
en een aanmelding als vrijwilliger te overwegen.
Ruim een jaar na de laatste verhuizing voelen de medewerkers van Wereldwinkel Grou zich
helemaal thuis aan de Doorbraak in Grou. De verhuizingen hebben veel geëist van de
organisatie maar vanaf december 2009 kon worden gebouwd aan een stabiele toekomst.
Door de continuïteit en het assortiment zijn er in de loop van het jaar veel vaste klanten
gewonnen en de locatie zorgt in de zomer voor aanloop van vele toeristen. Samen zorgen ze
met hun aankopen voor een mooie omzet waarmee vele producenten in de Derde Wereld
een steuntje in de rug krijgen. En deze omzet maakt het, samen met de inzet van vrijwillige
medewerkers, mogelijk om de winkel financieel op poten te houden.
Naast voldoende klanten heeft een Wereldwinkel ook voldoende vrijwilligers nodig.
Bij Wereldwinkel Grou werken een veertigtal vrijwilligers samen om het doel, meer eerlijke
handel, te verwezenlijken. Niet elke vrijwilliger staat achter de kassa. Achter de schermen is
er veel te regelen. Zo is er een groep mensen die de producten inkoopt en een groep die
verantwoordelijk is voor de presentatie ervan in de winkel. Daarnaast is er een PR-groep die
de winkel en eerlijke handel zo goed mogelijk promoot, op straat en in de media. De
werkgroep interne communicatie zorgt voor een goed onderling contact en informatieuitwisseling. Het bestuur zorgt daarnaast voor het financieel beheer en het beleid voor de
langere termijn. De winkeldiensten zelf worden verzorgd door 25 tot 30 vrijwilligers; elk een
ochtend of middag per week of 14 dagen. Het is ook mogelijk om alleen in de zomerperiode
mee te draaien met de winkeldiensten in de Wereldwinkel.
Meer informatie over Wereldwinkel Grou kunt u vinden op www.wereldwinkelgrou.nl
Belangstellenden voor winkeldiensten, werkgroep of bestuur kunnen zich melden bij Lenie
Braks 0566-621894 of info@wereldwinkelgrou.nl

