
De kringloopwinkel begint langzamerhand bekend te 

worden. We draaien nog niet zoals we zouden willen, maar 

tot nu toe is het ,op een enkele uitschieter na, in ieder 

geval kostendekkend. Wat zorgen baart is de aankomende 

winter. De verwarmingsketel werkt niet goed en er moet 

en nieuwe komen.  Reserveren voor een nieuwe ketel lukt 

tot nu toe niet.  

 PERSONEEL GEZOCHT! 

Verder zijn we echt heel dringend op zoek naar mensen die 

een ochtend, middag of een hele dag (en ja meerdere 

dagen mag ook!!) kunnen helpen in de winkel. Er is een 

tekort aan vrijwillige medewerkers, te veel rust op de 

schouders van enkele mensen. WIE OH WIE??????? 

Heeft u zelf zin of kent u iemand die een halve dag over 

heeft? Laat het even weten via: 

info@buildingoneducation.org 

mailto:info@buildingoneducation.org


Tevens zijn wij op zoek naar een man / vrouw of duo (bijv. 

2 vriend / vriendinnen of een echtpaar) die de coördinatie 

van de werkzaamheden m.b.t. de winkel op zich wil 

nemen,  nu nog in samenwerking met Marjolein.  In de 

toekomst zal het de bedoeling zijn dat de coördinator de 

verantwoordelijkheid krijgt voor de winkel als Marjolein in 

Afrika is.  

Verder zijn we op zoek naar mensen die kunnen helpen het 

plafond in de winkel te witten (we zijn nu halverwege en 

het komt maar niet af!) en de kozijnen binnen en buiten 

schilderen . Een prachtig bord , gemaakt door medewerker 

Derk Jan van Eck, is inmiddels geplaatst  aan de 

buitengevel.  De plaat waar dit op is bevestigd is echter 

ook aan vernieuwing toe… Wie oh wie is handig en kan een 

helpende hand bieden? Ook is het budget beperkt dus: wie 

kan ons eventueel aan materiaal helpen?  Voor alle 

werkzaamheden kan helaas geen financiële vergoeding 

worden verstrekt, wel worden  eventuele benzinekosten 

vergoed. 

Tenslotte: 

Donaties :  NL80INGB0006030428   Oók altijd welkom!! 


