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Voorwoord 

 
Geachte lezer, 
 
 
Voor U ligt het jaarverslag van de Stichting Wereldwinkel 
Meppel over het jaar 2019. 
 
We hebben ook in 2019 aan het Project Fairtrade onze 
bijdrage mogen en kunnen leveren. 
 
In het afgelopen jaar hebben we dat met zo’n 28 
vrijwilligers met voldoening gedaan. 
Het hele jaar door is de winkel met de gewenste 2 personen 
bemenst geweest.  Een compliment aan de 
Coördinatiegroep als ook aan de vrijwilligers die op 
onverwachtse momenten wel weer bereid waren een extra 
dienst te draaien. 
 
De omzet is met 5,5 % is gestegen t.o.v. die in 2018!  Dat is 
een mooi resultaat. 
Wederom is gebleken dat de Productgroep – die o.a. 
verantwoordelijk is voor de inkoop en de inrichting van de 
winkel - de juiste producten heeft ingekocht! 
 
Het financieel resultaat ligt met € 644 net in de min. 
Hierbij moeten we aantekenen dat we de kosten van de 
renovatie geheel ten laste van het Eigen Vermogen hebben 
opgevoerd. 
 
Landelijk gaat het met de Fairtrade producten in z’n 
totaliteit wel goed denken we, ondanks dat er geen 
duidelijke cijfers bekend zijn.  In de schappen van de 
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supermarkten zie je gelukkig steeds meer Fairtrade 
producten. De schapruimte heeft vaak een sterke relatie 
met de verkopen. 
 
De wereldwinkels specifiek hebben het wat minder goed 
gedaan in 2019. In 2019 hebben – zeer helaas -9 winkels 
hun deuren moeten sluiten. Voor een aantal omdat ze niet 
voldoende vrijwilligers konden krijgen, anderen omdat ze 
het financieel niet meer voor elkaar kregen. 
De 238 wereldwinkels die er op 1 januari 2020 nog waren 
hebben samen zo’n 3 % minder omzet gedraaid.  Meppel 
heeft het met een plus van 5,5 % dus erg goed gedaan. 
 
Naast de primaire werkzaamheden binnen de winkel zijn er 
vele uiteenlopende activiteiten – fairtrade gerelateerd- 
buiten de winkel uitgevoerd. Een compliment aan alle 
vrijwilligers voor die extra inzet. 
 
Een groot deel van het jaar heeft ook in het teken gestaan 
van de renovatie van de winkel. In dit verslag leest u er 
meer over.  Verandering van de winkel, het was ook een 
nadrukkelijke wens van meerdere vrijwilligers.  Het proces 
van bedenken “wat willen we met de winkel” als ook de 
uitvoering is prettig en uitstekend verlopen. SAMEN 
hebben we er iets moois van gemaakt waar we trots op 
kunnen zijn. 
Wij hebben dat financieel kunnen doen omdat we 
voldoende banksaldo hadden.  
 
Rest mij u veel leesplezier toe te wensen. 
 
Roelof Prij 
Voorzitter 
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Verslag bestuur 

 
Het achter ons liggende jaar heeft voornamelijk in het 
teken gestaan van een verbouwing. Zowel de gevel als de 
binnenkant van de winkel hebben een modernisering en 
verfrissing ondergaan. Naast deze grootse klus hebben we 
ook niet stilgezeten. Hierbij een inkijkje in ons verhaal over 
2019. Zo waren we bij diverse Meppeler activiteiten 
aanwezig en hebben we als wereldwinkelteam een leuke 
medewerkersdag gehad. Met medewerkers uit de regio 
volgden we een interessante lezing door één van onze 
importeurs. Hieronder gaan we op tal van activiteiten wat 
dieper in, startende met wat ons het meest heeft 
beziggehouden: het vernieuwen van onze prachtige winkel. 
 
- Vernieuwing van onze wereldwinkel: 
In 2018 hebben enkele vrijwilligers onder ons ter inspiratie 
op de toen nog aanstaande verbouwing, samen enkele 
wereldwinkels bezocht. De wereldwinkels in Groningen en 
Leeuwarden hadden recentelijk een verbouwing 
ondergaan. Deze twee winkels zijn door een groepje 
medewerkers van top tot teen bekeken. Tevens hebben zij 
hun medewerkers bevraagd over hun gemaakte keuzes en 
de ervaringen omtrent en na hun verbouwing.  
Er werd begin 2019 een werkgroepje geformeerd rondom de 
verbouwing: regelmatig kwamen Roelof Prij, Elly van der 
Meer, Yvonne Koopman, Woup Lindeboom, Ingrid Krips 
Jelly Koot en Margriet Renkema bij elkaar om te sparren en 
afspraken te maken. 
In het voorjaar werd gestart met het aanpassen van de 
gevel. De natuurstenen tegels werden verwijderd en de 
buitenmuur werd strak wit opgeleverd. De kozijnen 
daarentegen kregen dezelfde kleur als de bovenetage, 
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‘monumentengroen’ – tegen het antraciet aan. Het 
glaswerk boven de gevel is ook wit geschilderd. Het 
voormalige paarse wereldwinkelbord is verwijderd en de 
huidige letters w e r e l d w i n k e l, zijn er middels een 
ingenieus bevestigingssysteem voor in de plaats gekomen. 
Het lettertype van deze letters komt overeen met het logo 
van de Stichting Wereldwinkels waar we sinds januari 2018 

deelnemer van zijn. De 
kleur van de letters komt 
overeen met die van de 
kozijnen.  
Later kregen we een nieuw, 
zonnescherm en met het 
ophangen van de nieuwe 
vlag aan de gevel, waren we 

tevreden over de buitenkant van onze  
winkel.  
Toen de buitenkant grotendeels aangepakt was, hebben we 
een architect op bezoek laten komen om met ons mee te 
denken over de binnenkant van de winkel. Deze architect 
heeft onder andere de wereldwinkels in Leeuwarden en 
Groningen aangepast en vernieuwd. Ook voor onze winkel 
kwam hij met verfrissende ideeën, die voor een groot deel 
nader zijn uitgewerkt. 
 
Na de zomer zijn we vervolgens binnen aan de slag gegaan. 
Eind september is de winkel een week dicht geweest. In die 
week is er door een groepje vrijwilligers én enkele partners 
van hen, ontzettend hard gewerkt om het van te voren 
gemaakte draaiboek af te werken. Eerst werd de inventaris 
van de winkel ingepakt en zoveel mogelijk in het magazijn 
gezet. De meubels en de rest van de inventaris konden we 
tijdelijk stallen in een nabijgelegen pand in de Woldstraat. 



 

7 

Toen de hele winkel leeg was, werden alle muren en 
kozijnen geverfd. Tapilux kwam een mooie nieuwe vloer 
leggen. Een kleinschalig bedrijfje uit Zwolle heeft nieuwe 
tafels en een nieuwe toonbank voor ons op maat gemaakt 
en geïnstalleerd. Ook hebben we een nieuwe foodkast 
aangeschaft. Eén en ander moest in elkaar gezet worden en 
/ of opgehangen worden. Toen kon de winkelvoorraad weer 
terug in de winkel. De productgroep had allemaal 
schitterende, nieuwe producten ingekocht en zij hebben 
daarmee de winkel prachtig ingericht en aangekleed. Het 
was ontzettend hard werken deze 10 dagen om de winkel 
deze verfrissingskuur te doen ondergaan, maar dat was wel 
degelijk de moeite waard. 
 
Wat waren we allemaal trots toen we op maandagavond 7 
oktober de winkel met een borrel mochten openen en op 
deze manier alle medewerkers, donateurs, helpende 
handen en naaste buren onze vernieuwde winkel konden 
showen. De pers was 
aanwezig om een foto van 
alle aanwezige medewerkers 
te maken en tezamen met 
een passend artikeltje kwam 
dit als mooie PR in de 
Meppeler Courant. Onze 
voorzitter Roelof Prij sprak 
onder andere een woord van waardering en dank uit aan 
alle helpende handen die met een paar of heel veel uren 
samen de grote verbouwingsklus geklaard hebben. Met 
elkaar hebben we vervolgens een toast uitgebracht op een 
goede toekomst van de winkel. 
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De Wereldwinkel is al 50 jaar een bijzondere winkel want zij draait volledig op 

vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn mensen die het allemaal belangrijk vinden dat ook onze 

medemensen in de Derde Wereld een leefbaar loon krijgen. Zij staan graag een dagdeel 

in de winkel om mooie en lekkere Fairtrade producten te verkopen. Het gedachtegoed 

‘een eerlijke prijs voor iedereen’ is al sinds de start de basis voor het bestaan van de 

Wereldwinkel. De maatschappij is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd, toch hebben 

de Wereldwinkels zich steeds weten te vernieuwen en aan te passen. Ook Wereldwinkel 

Meppel gaat met de tijd mee. Afgelopen voorjaar heeft de buitengevel van de 

Wereldwinkel al een opfrisbeurt gehad. Nu heeft ook de binnenkant van de winkel een 

complete restyling ondergaan. Samen hebben de vrijwilligers de schouders eronder 

gezet en zijn een week lang bezig geweest om hun winkel helemaal up-to-date te 

maken. Het resultaat is een frisse moderne uitstraling die aantrekkelijk is voor een breed 

publiek. Vanaf dinsdag is de Wereldwinkel weer geopend en is iedereen van harte 

welkom om de vernieuwde binnenkant te komen bewonderen. Natuurlijk wordt deze 

heropening gevierd met alle klanten. De hele week ontvangt iedere betalende klant een 

(h)eerlijke attentie. Foto: Ebel  Zandstra                  Bron: website RTV Meppel 



 

9 

- Uitleen dvd’s: 
Om wat meer ruimte te creëren in de winkel, is er voor 
gekozen om afstand te doen van het aanbod dvd’s. We 
hadden jaren lang een leuke verzameling van mooie 
filmhuisfilms die we uitleenden aan klanten. Om 
verschillende redenen werd er echter nauwelijks meer een 
dvd uitgeleend en hebben we alle dvd’s onder 
belangstellende medewerkers, donateurs en klanten 
verdeeld. 
 
 - In de bibliotheek: 
sinds maart 2019 staat er weer een vitrine met diverse 
artikelen uit onze winkel in de Meppeler bibliotheek. Het 
doel is om ook op deze manier onze artikelen en onze 
winkel onder de aandacht te brengen van een breder 
publiek. Elly van der Meer zorgt er maandelijks voor dat de 
producten die de betreffende maand in de aanbieding zijn, 
in deze vitrine mooi worden uitgestald. Fantastisch! 
 
- Medewerkersuitstapje:  
Met een groot gedeelte van de medewerkers zij we 1 mei op 
stap geweest naar het pittoreske St. Jansklooster. Hier 
bezochten wij het Bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten, waar we werden ontvangen met 
koffie en heerlijk gebak. Ja, en toen gingen we de boot in, 
letterlijk. En het was 
koud….koud…. Mutsen en 
handschoenen kwamen 
tevoorschijn om de tocht te 
overleven.   
Maar het was een prachtige 
tocht over de 
Beulakerwiede, door 
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Dwarsgracht en over Jonen, langs het verdronken dorp 
Beulake. Onderweg wees de boswacht(st)er ons op planten 
en dieren (vooral vogels) en over het verdronken dorp. 
  
Terug in het bezoekerscentrum konden we ons helemaal 
opwarmen aan een heerlijke soep en een voortreffelijke 
lunch.    
  
Een aantal mensen maakte nog een rondwandeling over 
het bezoekerscentrum, anderen bezochten de winkel en 
informatiecentrum.  
  
’s Middags werd de watertoren van St. Jansklooster 
bezocht. Eerst kregen we een uitleg over de (oud-) 
watertoren en daarna over de verbouwing tot uitkijktoren. 
En toen naar boven, via een lange, mooie trap naar een 
prachtig uitzicht over het land en de meren. De afdaling 
ging een stuk soepeler en de zon was er inmiddels ook 
bijgekomen.   
Het was een prachtige dag!  
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- 50 jaar wereldwinkels! 
In 2019 was het 50 jaar geleden dat de eerste wereldwinkel 
van Nederland werd opgericht en geopend.  
Omdat fairtrade koffie het eerste product was wat de 
wereldwinkel destijds onder de aandacht 
bracht, hebben we in september de koffie de 
hele maand in het zonnetje gezet door deze 
in de aanbieding te hebben. Verder hadden 
we ter gelegenheid van dit jubileum een 
ludieke actie. Vanaf 7 september werden alle 
betalende klanten in de winkel geteld. 
Gedurende een week kreeg elke 50e klant 
een koffiepakketje aangeboden. Voor de medewerkers was 
dit erg leuk om te doen; zou tijdens hun winkeldienst een 
50e betalende klant aan de kassa komen? Hoe leuk is het 
om iemand op deze manier onverwachts te verrassen?! Let 
op: wij als medewerkers van de winkel waren uitgesloten 
om als 50e klant in aanmerking te komen.  
 
 
- Koninklijk Paar in de Woldstraat: 

In het najaar brachten onze Koning 
Willem-Alexander en Koningin Maxima 
een werkbezoek aan Drenthe en deden 
daarbij óók Meppel aan. Ze zouden zelfs 
door de Woldstraat lopen. De ramen van 
onze winkel waren gezeemd, de Meppeler 
Diep Geluk vlag hing uit en meerdere 
medewerkers stonden voor de winkel om 

onze koning en koningin gedag te zeggen. Bijzonder om 
hen van zo dichtbij te zien en sommigen onder ons hebben 
zelfs de koning de hand geschud.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HkWacHWM&id=49E43572669E41A20AF7475CFD1831E59ACCE3E0&thid=OIP.HkWacHWMYrJp9QuRB_S7fAAAAA&mediaurl=http://bunschoten-spakenburg.wereldwinkels.nl/db/upload/Image/Koffiebonen-Aroma_400.jpg&exph=794&expw=400&q=fairtrade+pakken+koffie+wereldwinkel&simid=607999229258826507&selectedIndex=9
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- Fairtrade Week: 
In de laatste week van oktober werd er 
middels de jaarlijkse Fairtrade Week 
aandacht besteed aan 60 jaar Fairtrade 
in Europa. In 1959 importeerde de 
voorganger van FairForward, SOS 
Wereldhandel, het eerste beeldje uit 
Haïti. Het eerste product om mensen 
daar te helpen in hun bestaan door ze 
werk te geven. Voor haar verjaardag liet FairForward dit 
symbolische beeldje opnieuw uitvoeren door een van haar 
trouwste fairtrade partners op Bali. Voor de vakmensen 
betekent dit beeldje werk in goede omstandigheden en 
ontwikkeling van hun vaardigheid. Tijdens de Fairtrade 
Week stond dit beeldje natuurlijk ook bij ons in de 
schijnwerpers en was het in de aanbieding. 
 
- Medewerkersavond:  
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst een 
medewerkersavond in Meppel 
gehad, sámen met andere 
wereldwinkels uit de regio. Veel 
vrijwilligers van deze winkels 
kwamen op woensdagavond 6 

november bijeen in een zaal van 
Meppels’ Inn. Er was een importeur 
uitgenodigd, waarvan alle regiowinkels 
producten in hun winkel aanbieden. Het 
ging om het bedrijfje Twinning, zij 
importeren het prachtige Tunesische  

aardewerk en olijfhout dat wij verkopen. Alida van 
Twinning deed haar verhaal over onder andere het proces 

http://www.wereldwinkelmeppel.nl/fileadmin/_processed_/csm_Fairtradeweekww_9d5331c6d9.jpg
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=FJS4T5XH&id=C7E791ADD4104AE6A09AFBAE2F87F1D9FB5CC9A6&thid=OIP.FJS4T5XHiz-f5qSttB899QHaGr&mediaurl=http://www.wereldwinkel-rijswijk.nl/wp-content/gallery/fairtrade/Aardewerk-007-1.jpg&exph=1353&expw=1500&q=fairtrade+tunesisch+aardewerk&simid=608025024816680755&selectedIndex=1
https://www.twinningshop.nl/


 

13 

en de te verrichten inspanningen om een officieel Fairtrade 
Importeur genoemd te mogen worden. Daarnaast liet ze 
met eigen filmmateriaal beelden zien van de productie ter 
plaatse van hun artikelen. Het was een boeiend verhaal. 
Mooi om op deze levendige manier de achtergronden te 
leren kennen van het prachtige materiaal dat we in de 
winkel aanbieden. 
 
- Zichtbaar bij / op... 
Het afgelopen jaar waren we onder andere met een kraam 
aanwezig in Ezinge bij de Drentse fietsvierdaagse en tijdens 

de Donderdag Meppel Dagen in de 
Woldstraat. Verder liepen we mee als 
mascottes in de optocht door het 
centrum tijdens de laatste Donderdag 
Meppeldag avond. Misschien heeft u 
ons toen herkend als wandelende 
fairtrade bananen of een enorme Tony 
Chocolonely reep. Klanten die in de 
winkel een selfie toonden met één van 
deze mascottes kregen 20% korting op 
een non-food product naar keuze. 
Daarnaast hielden een paar 
medewerkers een lezing aan een 

vrouwenvereniging in Meppel. Ook waren we aanwezig 
met een kraam tijdens diverse kerstmarkten die 
georganiseerd werden voor medewerkers van verschillende 
bedrijven en organisaties. Dit laatste leverde ons een mooie 
omzet op. 
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- Regio-overleg: 
Twee keer per jaar komen wij met afgevaardigden van het 
bestuur van wereldwinkels Hoogeveen, Havelte, Diever, 
Appelscha en Beilen bijeen om overleg te hebben over tal 
van zaken. Er worden dan ervaringen en tips uitgewisseld 
op wisselende locaties. In het voorjaar waren we te gast in 
Havelte. Diverse onderwerpen kwamen aan bod, als 
klantenbinding, het werven en behouden van vrijwilligers, 
en ervaringen rondom 
het aangeboden 
assortiment qua onder 
andere leverbaarheid, 
verkoopbaarheid, 
fairtrade-gehalte. In het 
najaar kwamen we nog 
eens bij elkaar, deze 
keer in Diever.  
 
- Werkgroep Fairtrade Meppel:                                                          
Als lid van de lokale Fairtrade Werkgroep werkt de 
Wereldwinkel jaarlijks mee aan het organiseren van 
activiteiten om de bewustwording van mensen op het 
gebied van Fairtrade te vergroten.                                                  
Hierbij een overzichtje van de belangrijkste activiteiten van 
het afgelopen jaar: 

* Op 2 maart werd door de werkgroep Fairtrade een 
Jubileumfeestje georganiseerd omdat Meppel inmiddels 10 
jaar de titel Fairtrade Gemeente heeft. Het feestje vond 
plaats bij SVN, de voetbalvereniging in Nijeveen, omdat zij 
in de sportkantine al jaren heel bewust bezig zijn met 
Fairtrade in combinatie met een gezond en duurzaam 
aanbod van producten. 
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* Op 2 mei stond de werkgroep Fairtrade samen met de 
Wereldwinkel met een kraam op de voorjaarsbraderie. Er 
werd bananenchutney en een groentecurry met Jackfruit 
gemaakt op de kraam en vervolgens aangeboden aan 
passanten. Veel mensen waren blij verrast over de lekkere 
Fairtrade producten en kochten daarom bij de 
Wereldwinkel diverse ingrediënten. 
* Op 16 juli werd gezamenlijk meegedaan aan de 
minimarkt bij de fiets4daagse. Traditiegetrouw werden 
hierbij gratis bananen uitgedeeld en er werden leuke 
spulletjes van de Wereldwinkel op de kraam aangeboden. 
* Op 22 augustus werd meegedaan aan de Grote Optocht 
op Donderdag Meppel dag. Verkleed als eerlijke banaan of 
Tony reep werd op ludieke wijze aandacht gevraagd voor 
Fairtrade. Daarnaast was er nog een leuke actie: als je een 
selfie met één van de verklede figuren maakte, kon je op 
vertoon van deze selfie korting krijgen bij de 
Wereldwinkel. 
* Op 28 oktober was de jaarlijkse ‘Nacht van de Nacht’. De 
Wereldwinkel leverde hiervoor Fairtrade chocolade voor 
de kinderen. 
* Op 1 november werd een Fairtrade borrel georganiseerd 
in de Grote of Mariakerk voor iedereen met hapjes en 
spelplezier voor jong en oud. De drankjes kwamen 
natuurlijk van de Wereldwinkel. 
* Op 4 november was de Natuurwerkdag waarbij alleen 
Fairtrade koffie en thee geschonken werd. 
Al met al weer een breed palet aan bewustwordings-
activiteiten waar we aan meegewerkt hebben. 
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- Financieel verslag:  
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Bestuur Stichting Wereldwinkel Meppel: 
 
Jelly Koot, Margriet Renkema, Rein Noordhuis en 
Roelof Prij 
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Verslag Coördinatiegroep  

 
Voor de coördinatie was 2019 een turbulent jaar !  
Veel wisselingen in de bezetting van het rooster. Zo 
stopten  een aantal zeer gewaardeerde medewerkers. 
Enkelen om gezondheid redenen, één omdat ze verhuisde.  
Hadden we in de voorafgaande jaren, nog wel eens  een 
lijstje, met mensen die wel in de winkel wilden werken, dit 
keer was er totaal geen reserve.  

Dit alles leidde ertoe, 
dat het rooster wel 
een gatenkaas leek.  
Maar zoals altijd 
gloorde er licht aan 
de horizon. Er 
meldden zich nieuwe 
mensen 
aan.  Hetgeen er in 
resulteert, dat we nu 
nog maar één lege 
plek op het rooster 
hebben.   
Omdat er veel 
medewerkers een 
keer (of meer) extra 
werkten, 
enkele  structureel 

een dagdeel  extra gingen werken, hebben we het gered, 
nogmaals  onze dank daarvoor.  
Veel tijd werd er door ons besteed aan het inwerken van 
nieuwe medewerkers, soms vertrokken er nieuwe 
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medewerkers, nadat ze net waren ingewerkt, was jammer, 
maar wel begrijpelijk, ze vonden op korte termijn betaald 
werk.  
Dit jaar verzorgden we ook het medewerkerspakketje weer, 
nieuw was dat het uitgereikt werd op de 
nieuwjaarsbijeenkomst.  
Ook werd door ons, met hulp van het bestuur, de 
cursus  Werken in de Wereld winkel, georganiseerd. De 
opkomst uit de regio was goed.   
Verder was het natuurlijk  in oktober druk, i.v.m. de 
verbouwing, waaraan we als  coördinatie ook ons steentje 
hebben bijgedragen.  
Mede door de drukte van de afgelopen maanden, zijn de 
belevingsgesprekken, er bij in geschoten. Dit wordt dus 
doorgeschoven naar het volgende jaar.  
Als laatste het lijstje met terugkerende werkzaamheden:  
Kaartjes bij verjaardagen en voor de zieken.  
Attentie voor de mensen die wat langer ziek waren.  
Pakketje voor de fam. De Graaf  als dank voor het bewaren 
van de sleutel.  
En tot slot zorgden we voor de koekjes, afwasmiddel en 
verdere huishoudelijke benodigdheden.  
 
De coördinatie :  
Ingrid Krips, Yvonne Bolt en Woup Lindeboom  
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Verslag Productgroep 
 
Het afgelopen jaar stond in het teken van de verbouwing 
van onze winkel. In het voorjaar is er een groep gevormd 
om de verbouwing zo goed mogelijk te begeleiden en te 
coördineren. Het resultaat mag er wezen! Daarnaast gingen 
de werkzaamheden van de pg gewoon verder.  
 
- Inkopen Food 
Het inkopen van food is in de handen van Jos. Dit jaar nog 
samen met Debora, later met Jelly. 
Met ingang van 2019 zijn er wijzigingen bij de inkoop van 
food. De staffelkortingen zijn gewijzigd en de BTW 
verhogingen van alle food is per 2 januari doorgevoerd. 
Maandaanbiedingen van food worden niet meer 
doorgegeven, het is dus aan de PG om te beslissen wat er in 
de aanbieding komt, net zoals bij de non-food 
aanbiedingen. 
- Non food 
We zijn een aantal keren naar Culemborg geweest om 
inkopen te doen voor de winkel. Naast de drie adressen , 
Barbosa, Centrum Mondiaal en FairPlaza, die we iedere 
keer aandoen is er een nieuwe adres bijgekomen, namelijk 
van Eerlijk & Bijzonder. Per 1 september hebben Sjaal met 
Verhaal, Gone Arty en The Twinning Company besloten om 
samen een ruimte te huren en daar als importeurs hun 
producten aan de man te brengen. 
Helaas zijn de verzendkosten behoorlijk gestegen en 
daarom zijn we genoodzaakt om onze ingekochte waar zelf 
naar Meppel te vervoeren. Gelukkig beschikken wij over 
ruime auto’s, die na een geslaagde inkoopdag tot de nok toe 
gevuld naar huis koersen. 
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Het blijft altijd een uitdaging om tijdens onze inkoop in 
Culemborg een aantrekkelijk, breed assortiment in te 
kopen en ook zo veel mogelijk rekening houden met de 
balans tussen fairtrade en niet fairtrade producten. 
Eind oktober heeft er ook overleg plaatsgevonden samen 
met het bestuur over het percentage fairtrade niet-
fairtrade/duurzaam producten in de winkel. Het streven is 
naar een 85-15% regeling. Dit blijven we voor ogen houden 
tijdens inkoop. Anderzijds moeten beginnende bedrijven 
ook gesteund worden, die al wel aanwezig zijn in FairPlaza, 
maar (nog) niet gecertificeerd. 
Verder is afgesproken dat er na elk jaar een overzicht 
gemaakt wordt, waaraan we kunnen aflezen hoeverre we 
ons aan de gemaakte afspraak konden houden. 
Het is altijd geweldig om 
te horen van klanten en 
medewerkers dat zij de 
winkel gezellig vinden en 
het aanbod zeer breed en 
veelzijdig. 
Naast het inkopen in 
Culemborg bestellen we 
ook een groot gedeelte 
van de producten online. 
 
- PR 
Harmke en Jos hielden op 21 februari a.s. een presentatie in 
de Poele voor Vrouwen van Nu. Het was opnieuw een 
succes. Deze presentaties zijn al traditie en we hopen nog 
op vele herhalingen bij verschillende (vrouwen-)  
verenigingen. 
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Wij presenteren het aanbod van de winkel, 
maandaanbiedingen, acties en bijzondere dagen via 
Facebook, Instagram en via de website. Instagram heeft 
Yvonne in haar portefeuille, Judit plaatst berichten op 
Facebook.  
Harmke ging verhuizen en gaf per 1 juni haar 
werkzaamheden door naar Debora, dus zij houdt 
tegenwoordig onze website up to date. Later heeft Debora 
besloten om rustiger aan te doen, dit i.v.m. de geboorte van 
haar kleindochter. Ze heeft de PG verlaten, maar de 
werkzaamheden rondom de website vult ze wel in. 
 
We hebben sinds een paar maanden ook een vitrinekast in 
de bieb tot onze beschikking, waarin wij de 
maandaanbieding en ook nog wat extra producten 
presenteren. Elly houdt dit bij. 
 
Dit jaar hebben we meerdere malen een stukje geplaatst in 
de Meppeler Courant (dankzij Debora): een algemeen 
stukje over onze wereldwinkel, over de verbouwing en de 
vernieuwde winkel en ook een oproep voor nieuwe 
vrijwilligers. 
 
Elke 1e maandagochtend van de maand zijn we druk bezig 
om de nieuwe maandaanbiedingen in de winkel te 
plaatsen. 
Elke 2e dinsdag van de maand vergaderen we aan de hand 
van een agenda en een werkplan. Er wordt besproken hoe 
de aanbiedingen van food en non food van afgelopen 
maand de omzet hebben beïnvloed. We kijken wanneer we 
weer naar Culemborg gaan om in te kopen. Tijdens de 
vergadering geven we ook door aan de WWweetjes (interne 
nieuwsbrief) wat we van plan zijn de komende maand. 
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- Teambuilding 
Elk jaar mag de PG een uitje maken, natuurlijk 
wereldwinkel gerelateerd, als dank voor onze inzet. Deze 
keer ging onze reis naar Eindhoven naar de Piet Hein Eek 
fabriek.  
 
- Kerstpakketten en cadeaupakketten 
Dit jaar hadden we meerdere malen bestellingen van 
verschillende instellingen voor cadeaupakketten en ook 
hebben we de kerstpakketten voor de medewerkers van de 
bibliotheek verzorgd. 
- Kerstmarkten 
Afgelopen december hebben we weer op kerstmarkten 
gestaan. Op 6 december in de Grote Mariakerk t.b.v. de 
medewerkers van Van Boeyenoord, op 10 en 11 december in 
Dingstede in de organisatie van Noorderboog. Het vergt 
altijd veel voorbereiding om deel te nemen aan die 
kerstmarkten, maar er schieten ieder jaar enthousiaste 
medewerkers te hulp en de behaalde omzet maakt het werk 
meer dan waard. 
 
 
Jos Bakker, Debora Kel, Yvonne Koopman, Elly van der 
Meer en Judit Woudman. 
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Donateur worden? 
 
Draagt u de wereldwinkel in Meppel ook een warm hart 
toe? Wilt u onze stichting jaarlijks financieel 
ondersteunen? Word dan donateur! Wij zijn blij met elke 
vorm van financiële steun, als donateur steunt u ons met 
een donatie van minimaal € 12,50 per jaar. Als dank voor uw 
donateur-zijn ontvangt u een enkele keer per jaar een 
nieuwsbrief omtrent het reilen en zeilen van onze 
organisatie. En u ontvangt een donateurskaart, waarmee u 
met 10% korting artikelen in onze winkel koopt. 
 
Bent u geïnteresseerd? 
U kunt een mail sturen naar info@wereldwinkelmeppel.nl  
Vermeld uw naam, straat en huisnummer, postcode en 
woonplaats. En vermeld het bedrag van de donatie dat u 
wilt doen.  
Even langskomen in de winkel kan natuurlijk ook!  
 

                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@wereldwinkelmeppel.nl
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Algemene winkelinformatie 
Wereldwinkel Meppel 
Woldstraat 35 
7941 LE Meppel  
0522-262823 info@wereldwinkelmeppel.nl 
http://www.wereldwinkelmeppel.nl  

 

Openingstijden: 
Maandag 13.30 - 17.30 uur                                                                          
Dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 17.30 uur                                                         
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur 
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