
ACTIVITEITEN IN DE KIJKER 2012 

Passage-avond Krabbendijke op 28 februari 2012 
Stichting Help2Help was op deze jaarvergadering uitgenodigd om een avond te verzorgen 
over India. Om te beginnen werd de hele zaal Indiaas aangekleed en bij binnenkomst van de 
dames draaide er heerlijk aanstekelijke Indiase muziek. Het bestuur wilde graag in een sari 
verschijnen en dat kon, we hadden er precies genoeg! Jannie heeft erg haar best gedaan om 
de bestuursleden er prachtig bij te laten lopen en dat is zeker gelukt. Het laatste bestuurslid 
werd tijdens de presentatie van Wilbert in zaal aangekleed, zodat alle vrouwen zelf konden 
zien hoe een lap stof van circa 6 meter uiteindelijk een prachtige 'jurk' wordt. Wilbert vertelde 
ook over diverse Indiase gebruiken, over de festivals, over het eten, over Ghandi en dus ook 
over de kleding. In de pauze werden er Indiase hapjes geserveerd waar zowel Ilse, Jannie 
als Willeke erg haar best voor hadden gedaan. Gelukkig werden er veel complimentjes over 
het eten uitgedeeld, dus het viel goed in de smaak. Het tweede deel werd door Willeke 
verzorgd, zij vertelde over een drietal projecten in Calcutta en omgeving. De dames waren 
allemaal muisstil. Na afloop werd er spontaan geld ingezameld voor onze kinderen, helemaal 
geweldig!!  

   

   

Koninginnedag Rockanje op 30 april 2012 
Wat een heerlijke dag ! De zon scheen volop, door de vele activiteiten zijn er gezellig veel 
mensen en de sfeer is dan ook opperbest. De verkopen gingen goed, weer veel centjes 
opgehaald voor onze projecten in India ! Een van de passanten ontpopte zich als collectant 
en ging met onze fooienpot langs bij de mensen. Fantastisch toch ? Volgend jaar weer hoor ! 

  



Indiase avond bij de Vrouwen rondom Goeree op Goedereede op 8 mei 2012 
De laatste avond van het seizoen voor de Vrouwen rondom Goeree en wij waren gevraagd 
deze avond te verzorgen. De zaal werd sfeervol aangekleed met Indiase attributen (we 
krijgen er ondertussen handigheid in!). Ook deze keer had Ilse haar kruiden- en proeftafeltje 
ingericht, was er een mini-modeshow van Indiase kledij (voor zowel vrouwen als mannen) en 
werd tijdens de presentatie iemand aangekleed in een saree. In de pauze vonden de Indiase 
hapjes gretig aftrek en werd er gekeken naar een film over het zetten van henna. Het was 
een gezellige avond, de vrouwen waren tot het laatst toe stil en geïnteresseerd en dat op 
zich vonden wij al een groot compliment. Ook het verkooptafeltje was mee en er werd 
ruimschoots ingekocht door de dames. Een zeer geslaagde avond! 

  

Vlooienmarkt Vierpolders op 2 juni 2012 
Wat een prachtige dag! Vandaag (3 juni) regent het pijpestelen, maar gisteren alleen maar 
volop zon en blauwe luchten. Het was dan ook erg gezellig in Vierpolders, een enorme markt 
met meer dan 200 kramen! Voor het eerst stonden we met onze nieuwe spulletjes die we 
onlangs bij de groothandel ingekocht hebben. Natuurlijk alleen maar Indiase spulletjes ! Maar 
ook onze vriendin Maura uit Calcutta had nog een doos met recycle produkten (zoals een 
vlaggenlijn van oude sari's, leuke slabbetjes, etc.) opgestuurd die afgelopen donderdag 
arriveerde. Ons kraam is een complete kleurexplosie geworden, waarop we veel 
complimentjes kregen. Iedereen die ons gisteren bezocht heeft en wat heeft gekocht, erg 
bedankt ! 

   

Toeristenmarkt Zierikzee op 17 juli 2012 
Na dagen met veel regen vonden wij het erg spannend om deze dag op een markt te staan. 
Gelukkig was het weer ons goedgezind, het is de hele dag droog gebleven met zelfs af en 
toe een zonnetje! Perfect marktweer dus! Aangezien bijna het hele Help2Help team uit 
Schouwen Duiveland komt, vonden wij het erg gezellig om hier te staan. Veel bekenden 
gezien en veel mensen bij kunnen praten over het wel en wee van de stichting. En ook nog 
leuk verkocht, wat wil je nog meer!? We zien uit naar de volgende markt, ook deze keer op 
Schouwen Duiveland. 

 



Open Zeeuws Palingrook Kampioenschap in Kerkwerve op 4 augustus 2012 
Misschien een plek waar u ons niet verwacht, maar dit kampioenschap gaat gepaard met 
heel veel andere leuke activiteiten, waaronder een enorme braderie. De dag begon met 
regen en werd afgesloten met een enorme hoosbui, maar gelukkig was het hier tussenin 
prachtig mooi marktweer. Het was dan ook druk en erg gezellig. De verkopen gingen goed, 
veel leuke produkten hebben een nieuwe eigenaar gevonden en er is weer veel informatie 
over de stichting verspreid. 

   

Braderie tijdens Feestweek in 's Gravendeel en de Vlasdag in Dreischor, 15 en 
18 augustus 2012 
Deze keer twee markten in dezelfde week en wat voor een week! Temperatuurrecords zijn 
gebroken, het zijn misschien wel de warmste dagen van het jaar. Desondanks was het op 
beide markten gezellig druk. Op beide markten veel bekende en reguliere bezoekers gezien. 
Ook weer een aantal mensen enthousiast gemaakt voor het werk van onze stichting. En daar 
doen we het ook voor, naast de verkoop van onze produkten (waarvan de opbrengst 
uiteraard volledig ten goede komt aan de projecten), proberen we ook een stukje informatie 
te geven en mensen te enthousiasmeren. Alle bezoekers aan ons kraam van de afgelopen 
week: BEDANKT! 

Fundraising BBQ in Rockanje op 25 augustus 2012 
Vandaag organiseerde Help2Help een grootse BBQ in een prachtige tuin aan de 
Hippelseweg in Rockanje. Ondanks het feit dat het weer ons goed in de steek liet, werd het 
een fantastisch leuke middag en avond. De opbouw en het versieren van de tuin viel niet 
mee, regelmatig werden we geplaagd door een stevige wind en ook twee flinke regenbuien, 
maakte het ons niet makkelijk. Toch gaven we niet op en om 16.00 uur stond alles klaar voor 
de gasten. De allereersten konden ook inderdaad gezellig in de tuin plaats nemen. Helaas 
werd het al snel te regenachtig om dit vol te houden en zijn we binnen in een grote 
(gezellige) schuur verder gegaan. We willen iedereen die geholpen heeft om dit tot een 
succes te maken hartelijk bedanken, met name Jeroen voor het verzorgen van de muziek, 
het was super! Meer foto's zijn te vinden op onze facebookpagina: 
https://www.facebook.com/help2help  

  

 



Kerstmarkten in Brouwershaven en Rockanje op 8, 9 en 16 december 2012 
Deze feestelijke decembermaand waren we maar liefst op twee kerstmarkten aanwezig. Als 
vanouds in de Grote of St. Nikolaaskerk te Brouwershaven, waar we deze keer een 
prachtige plek toegewezen hadden gekregen. Ook was het als vanouds erg koud, maar de 
gezelligheid en warmte van de bezoekers maakten dit allemaal goed. De kleine kerstmarkt 
bij de Meidoorn in Rockanje was nieuw voor ons, maar zeker voor herhaling vatbaar. Er 
heerste een echte kerstsfeer en het was de hele dag gezellig druk. Op beide markten 
hebben we goed verkocht en weer veel informatie kunnen verstrekken over onze projecten. 
Alle bezoekers willen wij dan ook hartelijk danken voor hun aanwezigheid! 

  

 


