ACTIVITEITEN IN DE KIJKER 2010
Drukbezochte braderie koninginnedag 2010 Klaaswaal
De Oranjevereniging in Klaaswaal bestaat dit jaar 70 jaar en dat wordt groots gevierd
met een scala aan activiteiten. Hoewel de braderie inmiddels een jaarlijks
terugkerende publiekstrekker is, geeft zo´n jubileum de dag natuurlijk extra glans. De
dag startte aanvankelijk met veel regen, maar toen het zonnetje zich halverwege de
dag alsnog liet zien, werd het gezellig druk. Er was veel belangstelling voor onze
nieuwe Indiase produkten en we hebben ook twee tassen verkocht, die door de
kinderen zelf gemaakt zijn ! Ze zullen erg trots zijn, als ze dit horen.

Ondanks guur weer Boeken- en Curiosamarkt en Schaapsheerdersfeest op
18 en 19 juni 2010 groot succes
Deze twee dagen werden vooral gekenmerkt door koud juni-weer, af en toe een fikse
bui, maar ook veel gezelligheid, oude ambachten, de voetbalwedstrijd van het
Nederlands elftal tegen Japan; kortom, het was een druk weekend op Nisse! Een
jaarlijks terugkerende braderie, met op zaterdag het traditionele schapen scheren,
ringsteken, veel leuke activiteiten op de kasteelwei en demonstraties van oude
ambachten. Ons kraam is drukbezocht en we zijn dan ook zeker zeer tevreden over
de opbrengst. De nieuwe artikelen uit India namen gretig aftrek en dat deed ons
goed. Ook het ondertussen beroemde enveloppentrekapparaat bleek hier een
succes.

Prachtig weer tijdens de viering van het 777 jarig bestaan van Nieuwerkerk op 9 juli
In Nieuwerkerk betekende dit grote feest een aantal dagen vol activiteiten. Op
vrijdagavond werd er een grootse braderie georganiseerd, waar wij ook deel aan
namen. Het was fantastisch weer, overdag veel zon en 's avonds heerlijk afgekoeld.
Het was druk en onze aanwezigheid trok veel belangstelling. De bezoekers waren
zowel geinteresseerd in onze 'verkoopwaar' als in onze projecten. Een gezellige
avond met een leuke opbrengst !

Vlasdag op Dreischor, 21 augustus 2010
Op zaterdag 21 augustus 2010 stonden we met onze artikelen en informatie op de
Vlasdag 2010 in Dreischor. De dag begint met perfekt 'marktweer', bewolkt, niet te
warm, in de loop van de dag komt de zon door, waardoor het toch nog flink warm
wordt. De Vlasdag werd minder druk bezocht dan voorgaande jaren, maar toch
hadden we een hele goede verkoop. Er kwam zelfs iemand langs die niet wist wat ze
wilde kopen en toen maar gewoon geld gaf voor de kinderen ! Geweldig toch ?

Mosselfeesten in Philippine op 28 en 29 augustus 2010
Een heel weekend lang mochten we ons presenteren op de beroemde
mosselfeesten van Philippine. Twee dagen feest vol muziek, optredens, straattheater
en vooral mosselen ! Het waren twee heel gezellige dagen, helaas werden we op
zondag genoodzaakt om eerder te vertrekken, vanwege het slechte weer.
Desalniettemin een hele goede verkoop, waarbij ook ons enveloptrekapparaat
overuren draaide !

Bazaar Grijpskerke op 11 september 2010
De bazaar op 11 september 2010 was een enorm succes. Er werd maar liefst EUR
17.000 opgehaald voor de nieuwe Prayrona-2 school. Dit resultaat is meer dan
geweldig, het overtrof al onze verwachtingen. De dag was erg gezellig. De dag
ervoor regende het, de dag erna regende het, maar zaterdags scheen de zon volop
en was de temperatuur meer dan aangenaam. Al vanaf het begin was het druk op de
markt, er stonden zelfs mensen achter de hekken te wachten om om 9 uur 's
morgens het terrein op te rennen. De dag duurde tot 11 uur 's avonds en stond bol
van de activiteiten. Allereerst de enorme bazaar waar werkelijk alles te koop was, er
was een veiling, er was een springkussen voor de kinderen en 's avonds was er een
rad van fortuin. De hele dag door kon er eten en drinken gekocht worden. De sfeer
was voortreffelijk, ongelofelijk hoeveel vrijwilligers zich inzetten om van deze dag een
succes te maken.

De komst van Rosalie naar Nederland werd erg gewaardeerd. Wij waren op de markt
aanwezig met een kraam met informatie. Tevens probeerden we Indiase spulletjes te
verkopen. De interesse voor onze projecten en voor Rosalie was groot. Wij willen
dan ook IEDEREEN enorm bedanken voor deze geweldige opbrengst.

Passage avond Bruinisse op 16 september 2010
Door het bestuur van Passage uit Bruinisse is Stichting Help2Help verkozen tot 'doel
van het verenigingsjaar'. Op 16 september werd dit verenigingsjaar geopend met een
avond over India, verzorgd door Stichting Help2Help. Allereerst gaf Wilbert een
presentatie over India zelf. Achtergronden over bijvoorbeeld het kastenstelsel, de
Indiase vlag, maar ook over toeristische trekpleisters en over bijvoorbeeld de kleding.
De hilariteit was groot toen Anneke Smaal haar saree uittrok en opnieuw weer aan
deed. Iedereen vond het erg interessant om te zien hoe zo'n saree nu eigenlijk
'omgedaan' moest worden. Ook werd er iets over de Indiase keuken verteld, waarna
er in de pauze gelegenheid was tot het proeven van diverse Indiase gerechten en het
ruiken van diverse kruiden. Ook de tafels met fotoboeken en overige 'Indiase'
informatie werden goed bekeken. Na de pauze vertelde Willeke het een en ander
over de projecten die de stichting ondersteunt. Ook hier werd de aanwezigheid van
Rosalie zeer op prijs gesteld. Zij gaf een korte uitleg over hoe ze in Calcutta terecht is
gekomen en aan het eind van de avond sprak ze in het Nederlands (kort) haar dank
uit. We hebben enorm veel leuke reacties op deze avond gekregen, waarop we wel
uit kunnen maken dat het een succes was. Wij willen de Passage-vrouwen enorm
bedanken !!

Bezoek aan Basisschool De Schouw in Brouwershaven op 17 september 2010
Op 17 september 2010 bezochten Rosalie en Willeke basisschool de Schouw in
Brouwershaven. Twee jaar geleden heeft de school ons fantastisch geholpen door
een deel van de opbrengst van de Boerenboeldag aan ons te schenken. Op deze
middag nam Rosalie het woord. De kinderen krijgen al enkele jaren Engelse les dus
dat was helemaal geen probleem. Door middel van foto's en voorwerpen vertelden
we de kinderen over het leven in India. Het oogsten van de rijst, henna op de
handen, het Indiase geld, het Indiase geschrift, trouwen in India, het passeerde
allemaal de revue.

Kerstmarkt te Brouwershaven op 11 en 12 december 2010
Voor het eerst waren wij aanwezig op de kerstmarkt in de Grote of St. Nicolaaskerk
in Brouwershaven. Een prachtige locatie voor een kerstmarkt ! De sfeer was
optimaal, de kerk was prachtig versierd, de mede-deelnemers goed gemutst en de
bezoekers waren belangstellend en hadden allemaal even tijd voor een praatje. Enig
minpunt was de kou in de kerk, sommige mensen vertelden ons dat het buiten
warmer was ! Het was leuk te zien dat de mensen onze stichting inmiddels goed
kennen en ons een warm hart toedragen. De nieuwe artikelen die we onlangs uit
India meenamen, deden het goed en de opbrengst was fantastisch. Wat ons betreft
is deze kerstmarkt voor herhaling vatbaar !

