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Gebruikte kinderkleding en speelgoedbeurs

 

Om precies 9.30 uur komen de eerste bezoekers.
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De heer Freek Veneman deelt na binnenkomst tassen uit zodat alle bezoekers naar alle hartenlust hun slag
kunnen slaan.

Freek en Corry Veneman, zijn de ouders van Hillie Veneman. Hillie is getrouwd met Eman en hij komt uit
Nias. Hij is de projectleider van het bedrijf dat een waterzuiveringsinstallatie gaat bouwen.

Mevrouw Corry Veneman verkoopt zelfgemaakte ansichtkaarten voor het goede doel.
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Er is zoveel te koop, de dames kunnen te kust en te keur.  En zo te zien, zijn de tassen een goede uitkomst.

En voor de kids was er natuurlijk veel onweerstaanbaar speelgoed te koop. Mooie nette spullen voor een klein
prijsje. 
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De kinderen weten tegenwoordig ook wat ze willen, dus alles werd eerst met een kritisch oog bekeken en
getest.

De zaal was verdeeld in een meiden- en een jongensafdeling.
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Alle kleding was netjes en overzichtelijk op maat geordend, op tafels en op rekken langs de muur.

Daar, tussen het prachtig uitgestalde speelgoed, wordt het speelgoed nog steeds getest op plasticmoeheid en op
boeiendheid.
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De volwassenen kunnen er sneller bij langs en weten het met het blote oog op waarde te schatten.

Wat (eindelijk) goed gekeurd is, mag gelukkig meteen mee. Helemaal, als de ouder er ook nog mee akkoord
gaat….
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Het is een komen en gaan van (kleine) tevreden mensen.

Ze zijn enigszins in de minderheid, maar ook de mannen slaan hier hun slag.
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Rechts op de voorgrond hier beter te zien: Mevrouw Veneman, en haar stand met ansichtkaarten.

Er was genoeg ruimte voor iedereen om te kijken of er ook wat voor hem/haar tussen zat.  Alles netjes
opgevouwen op de tafels en voorzien van een label met daarop de prijs.
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Het feit dat de kledingbeurs zo netjes en strak georganiseerd was, maakte  ook dat het netjes bleef. De klanten
zelf maar ook vrijwilligers hielpen mee om het ook voor de volgende klant overzichtelijk te houden.

De rij voor de kassa worden steeds langer. De Poiesztassen worden door Brecht Pasma weer ingenomen. Dirk
Pieter Westra rekent dan voor een zacht prijsje met de klanten af. Tenzij de grote tas wel erg vol zat, maar
dan nog….



Kledingbeurs

file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Kinderkleding%20beurs/kledingbeurs.htm[8-11-2012 18:04:59]

Organisator Elizabeth Schaaf-Westra (links in de midden) kijkt tevreden door de zaal.

   De dame loopt nog maar eens langs de tafels, misschien heeft ze toch nog iets leuks over het hoofd gezien?
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Om 12.00 uur is het speelgoed al  behoorlijk uitgedund.  De zaal wordt wat rustiger en de eerste beurs ten
behoeve van ABA loopt op z’n einde.

                    De laatste kleding wordt door Brecht gevouwen endoor Dirk Pieter afgerekend.
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Mevrouw Wieke Kuipers (met bruine jasje) vraagt aan de mensen of zij hun email adres willen achter laten,
indien zij op de hoogte gehouden willen worden van de stichting en een eventuele tweede beurs.

 Ook worden er bij de uitgang nog folders verstrekt van de stichting.  Hieronder kunt u het een en ander lezen
m.b.t. het goede doel: stichting  ABA.
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Elizabeth en Marian  (rechts voor) als aanstichters van deze ploeg, die voor ABA , met z’n allen een zeer goed
georganiseerde beurs hebben neergezet!

Voor v.l.n.r. Anke, Corrie, Tynke, Annet, Marian, Elizabeth

Achter v.l.n.r. Dirk Pieter, Elske, Freek, Marjan, Sietske, Wieke, Brecht, Thys met Siedrick en Petra.

Dit is maar een selectie van onze vrijwilligers. In het voorbereidend traject en op vrijdag voorafgaand aan de
beurs hebben nog meer mensen ons geholpen.

 

Voor het goede doel

De opbrengst van de beurs  komt ten goede aan de stichting ABA.  Hetgeen betekent:        “ Voor het dorp”.
Deze stichting zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandig-heden,  het onderwijs en de
gezondheidszorg op het Indonesische eiland Nias. Wilt u weten wat de opbrengst van de beurst is geweest?
Wat verderop in dit verslag vindt u het antwoord op deze vraag.

Er is een begin  gemaakt om een drinkwaterbedrijf te starten. Het positieve resultaat dat het bedrijf dal
opleveren, wordt voor het merendeel gebruikt voor bovengenoemde doelen.  Dit bedrijf gaat niet alleen zorgen
voor schoon drinkwater, maar is een impuls voor de werkgelegenheid en zal ook een constante bron van
inkomsten zijn voor de lokale bevolking.

(Bron onderstaande foto’s: site stichting ABA)

Over het eiland Nias
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De tegenstelling van het prachtige groene eiland met haar primitieve en moeilijk bereikbare dorpjes.

Het eiland Nias ligt in Indonesië, ten westen van het eiland Sumatra. Het eiland heeft  ongeveer 750.000
inwoners en is zo groot als Friesland, Groningen en Drenthe samen. Echter, 35% van de inwoners van Nias
leeft onder de armoedegrens.

           Nias is een groen eiland.
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 Maar achter dat mooie eiland ligt een harde werkelijkheid Overvloedige regenval maakt openbaar vervoer en
een goede infrastructuur haast onmogelijk op het platteland.

              De hoofdstraat van Bawomataluo.
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De westkust van Sumatra werd in 2004 getroffen door een tsunami en in 2005 en 2006 door aardbevingen .  De
gevolgen van het natuurgeweld zijn nog goed zichtbaar. Toch houden de Niassers hoop. Ze werken hard om
het eiland weer op te bouwen. Dat kenmerkt hun karakter.

Primitieve baileybruggen op Nias.
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Sommige wegen zijn na de tsunami geasfalteerd.

 

Met de eerste  gebruikte kinderkleding- en speelgoedbeurs voor het goede doel ABA is in totaal 550,- euro
opgehaald.

Liesbeth:  “ Wij hebben zaterdag een goede beurs gedraaid. De opbrengst voor stichting ABA was boven
verwachting, namelijk ruim € 550,00! Een mooie stap richting het realiseren van het drinkwaterbedrijf op
Nias.”

 

U kunt Stichting ABA ook steunen.

Email: stichting.aba@gmail.com

Website: stichting-aba.blogspot.com

Bankrekeningnummer: Stichting ABA Franeker  1437 97 182

 

 <<Terug
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