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Wereldwinkel Grou viert 40 jaar bevlogenheid.
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober a.s. viert de Wereldwinkel Grou haar 40-jarig
jubileum. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren!
Het begon in oktober 1974. Leden van een interkerkelijke Grouster gespreksgroep wilden
niet alleen praten over onrecht in de wereld maar concreet werken aan oplossingen. De
eerste actie werd de inkoop van zuivere koffie uit Guatemala en de verkoop daarvan in
de Grouster supermarkten en SRV-wagens. WIOS-wereldwinkel timmerde in die tijd ook
aan de weg door de spaarpotjes van de Gast aan tafel actie en de verkoop van
kunstnijverheid op markten en in de Doopsgezinde kerk. Heel bewust werd door de groep
zo gewerkt aan het verbeteren van de scheve verhoudingen in de wereld.
Nu is het 2014 en in die veertig jaar is er veel veranderd. Fairtrade is een alom bekend
en gewaardeerd begrip geworden maar ook nu leven veel mensen in de derde wereld in
armoede. In Grou is de motivatie om deze mensen aan een goed bestaan te helpen nog
steeds springlevend. De Wereldwinkel bloeit en groeit. Een ondernemende
vrijwilligersgroep, met sinds 2009 een vast winkelpand, zorgt voor de verkoop van de
unieke eerlijke producten en organiseert regelmatig bijzondere activiteiten.
Het 40-jarig jubileum van de Wereldwinkel Grou vieren we dit jaar daarom van harte en
het liefst ook met u. De festiviteiten vinden plaats op vrijdag 10 oktober van 17.00 tot
21.30 uur in Friesma State met een extra bijzondere wereldmaaltijdenbuffet en andere
speciale activiteiten.
Op zaterdag 11 oktober a.s. is het feest rondom onze winkel aan de Doorbraak 4. Meer
over het jubileum programma vindt u op onze website www.wereldwinkelgrou.nl.
Barista op bezoek
Op zaterdag 11 oktober a.s. gaat het feest nog even door in onze winkel. Wij krijgen
bezoek van Barista Bouwinus Sikkes met zijn concept Coffee on Road. Misschien is
Bouwinus bij u al bekend van zijn koffiebar Coffee Central in de bibliotheek van
Leeuwarden.
Vanwege ons jubileum komt hij deze zaterdag voor alle bezoekers een (h)eerlijk kopje
koffie bereiden.
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