Feestelijke opening vernieuwde Wereldwinkel Grou door gedeputeerde mw.
Sietske Poepjes
Op vrijdagmiddag 15 maart om 14.00 uur opent gedeputeerde mw. Sietske
Poepjes de vernieuwde winkel van Wereldwinkel Grou in het vertrouwde pand
aan de Doorbraak te Grou. Wereldwinkel Grou heeft hiermee een primeur voor
het hele noorden. Na Rotterdam heeft Grou nu de tweede winkel in de nieuwe
Wereldwinkelstijl.
Mevrouw Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Fryslân die zich inzet
voor Fryslân Fairtrade, zal de handelsmuur symbolisch doorbreken.
Door de handelsmuur te doorbreken, verbindt de Wereldwinkel jong en oud,
arm en rijk, hier en in ontwikkelingslanden. Het streven naar een goed leven,
met kansen voor ontwikkeling voor mensen in de hele wereld om ons heen,
daar staat Wereldwinkel Grou voor.
Deze middag zal de gedeputeerde in de Wereldwinkel Fairtrade koffie en thee
schenken. Niet alleen voor alle gasten maar ook voor al de vrijwilligers die zich
vaak al jaren belangeloos inzetten voor Fairtrade. 15 en 16 maart zijn namelijk
ook de dagen van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vele
organisaties en bedrijven zetten dan één dag in voor een
vrijwilligersorganisatie. Wereldwinkel Grou wil de heropening graag met
iedereen vieren. Zowel vrijdag 15 maart als zaterdag 16 maart, zijn er speciale
openingsactiviteiten. Er staat (h)eerlijke koffie en thee klaar met wat lekkers,
bezoekers kunnen kennismaken met nieuwe producten, profiteren van
openingsaanbiedingen, en meedoen aan de theeloterij. Voor kinderen zijn er
speciale activiteiten.
Graag tot ziens op 15 en 16 maart!
NB
Fairtrade (eerlijke handel) is een effectieve en toegankelijke manier om iets te
doen aan de armoede in de wereld. Daar zetten alle vrijwilligers van
Wereldwinkel Grou zich al vele jaren van harte voor in. Produceren, verkopen
en handel drijven onder fairtrade criteria geeft mensen in ontwikkelingslanden
een concreet instrument in handen om iets te doen aan hun eigen situatie
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irma van Beek, voorzitter
wereldwinkel Grou, irmavanbeek@hetnet.nl; 0653867259

