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Veertig jaar Fairtrade in zorgcentrum Friesmastate in Grou
Meer dan 90 gasten vulden de centrale ruimte van zorgcentrum Friesmastate op vrijdag tien
oktober tijdens de viering van het 40-jarige jubileum van Wereldwinkel Grou. Deze
wereldwinkel, die tot de oudsten in Nederland behoort, begon met de verkoop van ‘zuivere’
koffie in de supermarkten in 1974. Vanaf 1978 was er 30 jaar lang de winterverkoop in de
Doopsgezinde kerk te Grou. Via een aantal verhuizingen kon de winkel daarna uitgroeien tot
de volwaardige Wereldwinkel zoals we hem nu kennen.
Bij de opening van het jubileum, waar voorzitster Irma van Beek het woord deed, werden
enkele bijzondere vrijwilligers in het zonnetje werden gezet. Henny Talsma, de vrijwilligster
die al minstens 25 jaar bij Wereldwinkel Grou betrokken is en Lenie Braks, de coördinator
van de winkel, mochten duiven loslaten. Deze duiven waren opgevangen in vogelopvang de
Fûgelhelling te Ureterp en konden nu weer de vrije natuur in vliegen. Daarna waren er in
met historisch materiaal ingerichte hoekjes in de zaal verhalen te horen, van de oprichters
uit 1974 tot diegenen die met de koffiepakken sjouwde en het rooster maakte. Er konden
kraanvogels gevouwen worden, als illustratie van het 1000-kraanvogels project, symbolisch
voor de voorspoed die Fairtrade kan brengen. Voor veel oud-vrijwilligers diende de
samenkomst ook als een reünie; mensen die elkaar soms jaren niet gezien hadden, konden
heerlijk bijpraten onder het genot van een drankje. De avond werd begeleid door
wereldmuziek van Noatferskaat.
Een Wereldwinkel-reünie is natuurlijk niet compleet zonder Wereldmaaltijd, een concept dat
sinds een anderhalf jaar gretig aftrek vindt in Grou. Iedere laatste vrijdag van de maand
serveert de Wereldwinkel in samenwerking met Friesmastate een wereldmaaltijd, waarbij
telkens verschillende eetculturen centraal staan. Ook dit jubileum werd gesierd met een
uitgebreid buffet waar voor ieder wat wils was. De avond werd afgesloten met een pubquiz,
waar vrijwilligers de opgedane kennis van die middag konden gebruiken voor vragen
rondom het onderwerp wereldwinkel. Bij het vertrek kregen de gasten een streng
kraanvogels mee naar huis, een prachtige afsluiter voor een bijzonder jubileum.

