Jaaroverzicht 2018 Wereldwinkel Tegelen
Voor u het jaaroverzicht 2018 van de Wereldwinkel Tegelen.
2018 was een jaar vol veranderingen.
In januari startte traditiegetrouw de uitverkoop, dit keer om de verhuizing naar de
Kerkstraat mogelijk te maken en ook om plaats te maken voor de nieuwe collectie.
in februari werd de winkel leeg en sloten we op 22 februari het pand op de Grotestraat 56.
Toch nog gedurende 9 jaar op deze locatie Wereldwinkelcadeaus verkocht.
Na 10 dagen hard werken was het zover en kon de nieuwe winkel op de Kerkstraat open.
Wat is er hard gewerkt door vele vrijwilligers en de aanhang. Een geweldige prestatie !!!
Om trots op te zijn.
Dinsdag 6 maart opende de Wereldwinkel op de Kerkstraat 32 haar deuren.
Ook dit jaar stonden we weer met een kraam in het Mgr. Schrijnenhuis tijdens de Vasten
Ontmoetingsdagen voor vrouwen in Roermond.
In de aanloop naar Pasen werd de Wereldwinkel overspoeld met kippen, hazen, konijnen en
eieren, vervaardigd van keramiek, metaal, vilt en chocolade. De repen van Tony
Chocoloneley werden aangevuld met speciale Paasrepen en doosjes met chocolade eieren.
De boodschap van deze producent slaat aan, eerlijke prijzen voor de cacaoboeren en
cacaoplantages waar geen sprake meer is van kinderarbeid of slavernij.
Op 22 april werd St Jorisdag gevierd in Beesel. Organisaties met het thema duurzaamheid
waren hierbij uitgenodigd op Knooppunt 91 in Rijkel. Wij waren er met de Dopper en andere
Fairtrade producten.
De winkeliersvereniging BIZ had op Koningsdag weer dit evenement georganiseerd. Een
markt voor de kinderen en een Braderie op de Kerkstraat en omliggende straten. Deze keer
stonden we met een kraam en een terras voor onze winkel en was ook de winkel geopend.
Helaas viel er op zondag 29 april zoveel regen in Tegelen e.o. dat de riolering het niet
aankon. Veel panden aan de Kerkstraat liepen door dit noodweer waterschade op. Ook de
Wereldwinkel stond even blank. Dat was dikke pech; de nieuwe vloerbedekking moest wel
worden gespoeld en gedroogd.
In mei vierden we Moederdag, de Fairtrade Week met maandelijkse aanbiedingen en
stonden we tijdens de Zonnedagen met een kraam in het gemeenschapshuis in Reuver.
In juni werd de heropening van de Wereldwinkel gevierd. Een mijlpaal en een prestatie waar
we heel trots op zijn. Ruim tevoren werd vergaderd over de wijze van vieren. Samenwerking
werd er gevonden met de dames van het Missiemuseum. De beer was immers net weer
terug in het museum. Duidelijk was dat met name de klant zou moeten profiteren van leuke
aanbiedingen en activiteiten. Kinderen konden een Vaderdagslinger maken met
Wereldwinkelmaterialen, een dromenvanger of geluksolifant en kregen een kortingskaartje
voor het Missiemuseum. Ook werd er korting gegeven op de cadeauartikelen.

Aan het begin van de zomervakantie was er weer de Zomerbraderie op de Kerkstraat. Wij
waren present met een kraam voor onze winkel.
In oktober werd de Fairtrade week gevierd en stonden we met een kraam in Reuver op de
Fair Beleef Markt.
In deze periode zijn we ook aan de slag gegaan met het verwerven van opdrachten voor
Sinterklaas en Kerstpakketten. Deze kunnen op iedere manier en tegen elk gewenst budget
worden samengesteld met Fairtrade artikelen uit de food en non-food sector. De klant krijgt
daarbij persoonlijk advies en de pakketten worden feestelijk ingepakt.
In november werd gestart met een verloting van de aantrekkelijke Seepje wasmand onder
de kopers van producten van dit merk. De prijswinnaar werd op de foto gezet en op
Facebook. Deze Facebook-vermelding past in het nieuwe beleid om de Wereldwinkel
Tegelen ook op Sociale media te promoten.
De laatste maanden van het jaar staan altijd in het teken van het Sinterklaasfeest en
Kerstmis. De winkel wordt extra sfeervol met aangepaste etalages en vrijwilligers doen nog
meer hun best om de aankopen mooi te verpakken.
Veel passanten vonden de Wereldwinkel en daardoor hadden wij een goed
verkoopresultaat. Ook assisteerden wij onze collega’s van de Wereldwinkel Venlo, tijdens de
Kerstmarkt voor medewerkers van de gemeente Venlo.
Op zaterdagmiddag 15 december waren we aanwezig op de Kerstmarkt in de Nieuwe Munt,
’s avonds tijdens de Lichtjes Kerstmarkt in Offenbeek.
Ook beheren wij een vitrine in de Hamar in Belfeld en een in de bibliotheek in Reuver. Deze
artikelen worden ook gekocht door de bezoekers.
Maandag 17 december werd op de Triolier in Reuver een gastles gegeven over Fairtrade.
Kinderen van groep 5/6 speelden een kaartspel met behulp van artikelen uit de
Wereldwinkel. Zo werd duidelijk hoe het product werd gemaakt en hoe het uiteindelijk in de
Wereldwinkel terecht komt.
We zijn blij dat we 2018 afsluiten met hetzelfde team waarmee we het jaar begonnen. In
totaal 21 vrijwilligers delen de taken als coördinatie, verkoop, inkoop, social media,
administratie, vervoer van koffie en onderhoud van de winkel. Ook binnen het bestuur en
kerngroep waren er geen mutaties.

