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Moderniseringsslag voor Wereldwinkel Grou
Drie jaar geleden verhuisde Wereldwinkel Grou definitief met haar winkel naar de
Doorbraak. Anderhalf jaar geleden werd een eerste ontwerp gemaakt voor het
toepassen van de landelijke formule in dit pand. Nu is het ontwerp voor onze winkel
aangepast aan de nieuwste inzichten opgedaan in de Wereldwinkel van Rotterdam. Na
de uitvoering van de herinrichting in maart 2013 wordt Wereldwinkel Grou de
modernste wereldwinkel van het Noorden van Nederland.
Tijdens Proef Grou (15 en 16 december) ligt het ontwerp voor elke belangstellende ter
inzage in de winkel. Natuurlijk onder het genot van een Fairtrade versnapering.
De herinrichting is nodig om de winkel toekomstbestendig te maken en zal er voor
zorgen dat meer klanten onze winkel binnenlopen om een Fairtrade-aankoop te doen.
De eerlijke handelsvoorwaarden stellen kleine boeren en producenten in
ontwikkelingslanden in staat zich op eigen kracht te ontwikkelen en te werken aan een
duurzame toekomst. Een hogere verkoop hier leidt zo tot meer kansen op ontwikkeling
daar.
Door de acties van afgelopen zomer en herfst is de helft van het benodigde geld
binnengekomen. Ieder die de Wereldwinkel een warm hart toedraagt wordt nu
gevraagd om steun in de vorm van een donatie of sponsoring in natura. Meer info
hierover op de website www.wereldwinkelgrou.nl of bij onze penningmeester Jan
Bouma , telefoon: 06-20198467.
Op de site is ook de vacature te vinden van een voor dit project onmisbare vrijwilliger.
We zoeken namelijk een handige klusser die het diverse timmerwerk aan de
winkelinrichting kan uitvoeren.
In de aanloop naar kerst is er ook nog een verkoopactie, opgezet door twee
grondleggers (anno 1974) van de Wereldwinkel, Anna Breeuwsma en Reino Holtrop. De
originele vilten kerstversieringen zijn fair ingekocht in Brazilië en worden in de
Wereldwinkel, maar ook daarbuiten, verkocht voor €2,50 per stuk. 80% van de
opbrengst gaat naar de herinrichting.
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