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Het verhaal achter Dambar
VARSSEVELD - Zilversmid Dambar, een veelgehoorde naam in de wereldwinkelsector. Maar hoe zit dat
precies met deze Nepalees die Nederland samen met zijn zoon zo regelmatig bezoekt? In een artikel in
Oude IJsselstreek Vizier wordt het uitgelegd aan de hand van een bezoek aan de wereldwinkel in
Varsseveld op dinsdag 12 november.
Dambar Biswo Karma is nu zilversmid in Kathmandu en succesvol in zijn werk. Maar het geluk lag hem
niet voor het oprapen toen hij jonger was. Hij heeft veel te danken aan zijn ontmoeting met de
Nederlander Jos Bus, lang geleden. Dambar ontmoette Jos toen hij nog een kleine jongen was, als
loopjongen bij een zilversmid in dienst. Omdat hij tot een lage kaste in Nepal behoort, had hij weinig kans
hogerop te komen. Jos Bus heeft hem geholpen een opleiding tot zilversmid te volgen. Dambar weet dus
als geen ander hoe belangrijk een toegestoken hand kan zijn. Nu het hem beter gaat dan hij had kunnen
dromen, steekt hij anderen die hand toe. Niet alleen met werkverschaffing in zijn 'silverfactory', zoals hij
het zelf noemt, maar ook door projecten in zijn geboortedorp. Voor de watervoorziening bijvoorbeeld.
Jos Bus werd een vriend van de familie en Dambar noemt hem nog steeds papa Bus. Ook vernoemde
Dambar zijn zoon naar hem. Jos Biswo Karma wordt momenteel door zijn vader klaargestoomd om zijn
opvolger te worden. Zoon Jos studeerde bedrijfskunde en betaalde zijn studie deels door in een
restaurant te werken. Met de opbrengst van deze huidige reis naar Nederland, die bijna twee maanden
duurt, hoopt Dambar de tandartsstudie van een van zijn dochters te kunnen bekostigen.
Wereldwinkel Varsseveld meldt blij te zijn met het bezoek van de zilversmid. De silverparty trekt meer
aanloop naar de wereldwinkel dan op een normale dag. "Dit is natuurlijk ook best bijzonder. Ze hebben
echt mooie sieraden en veel uniek spul. Er komen ook veel mensen van buiten het dorp, die zien gelijk
dat we hier sowieso een hele mooie winkel hebben", aldus een medewerker van de wereldwinkel.
Dambar en zijn zoon zijn nog tot half december in Nederland.

Mooiste etalage van Purmerend
PURMEREND – Het team van Wereldwinkel
Purmerend was al maanden tevoren in overleg
over de etalage voor de feestdagen. Hij is
inmiddels af en mag er weer zijn! Machiel
Haasbroek (etaleur) en Marije van Holstein
(styling en inkoop) hebben de etalage deze keer
gemaakt en gebruikten daarvoor artikelen van
Mooi Vilt en Sjaal met Verhaal.
De medewerkers van de wereldwinkel zijn blij
met de nieuw ingerichte etalage. “Oude klanten
weten ons te vinden en nieuwe klanten worden
door de mooiste etalage van Purmerend verleid,
hetgeen een enorme verkoop tot gevolg heeft.
Wij zijn er klaar voor!”, klinkt het positief.
Ook nog leuk te vermelden is dat de winkel
donderdag 7 november een sieradenparty hield
die druk bezocht werd. “Met een hapje en een
drankje en 20% korting was het een zeer
geslaagde avond”, aldus een medewerker.
Foto: Wereldwinkel Purmerend

Geslaagde modeshow
EERBEEK – Onder grote belangstelling werd zaterdag 2 november een modeshow gehouden bij
Wereldwinkel Eerbeek. Modellen lieten de fair trade geproduceerde dameskleding zien van Sari Fair
Fashion uit Oene. De kleding was tot en met 23 november bij de winkel te koop.
Wereldwinkel in Mooi Verhaal pop-up winkel
ASSEN - De Pop-up winkel Mooi Verhaal in Assen, waar ook de Assense wereldwinkel een aandeel in
heeft, beleeft dit jaar zijn eerste lustrum. Vrijdag 29 november om 17.00 uur wordt ‘Mooi Verhaal’ officieel
geopend. Naast de wereldwinkel en Unicef, die al vanaf de eerste editie meedoen, zijn er dit jaar ook een
aantal nieuwe organisaties, zoals het Wereld Natuur Fonds en Terre des Hommes. In totaal doen twaalf
goede doelen mee.
Bij de kerstmarkt van de pop-upwinkel is een breed assortiment aan verantwoorde cadeauartikelen te
koop zoals kaarsen, wenskaarten, boeken, sieraden, streekproducten, fair trade en nog veel meer.
Verder treffen bezoekers in de winkel een Mooi-Verhaalkapel aan. De kapel wordt na de opening samen
met bezoekers vormgegeven. Wie wil kan in de kapel een boodschap achterlaten. Het is de bedoeling
dat deze kapel, na het project bij andere evenementen ingezet kan worden.
Naast de kerstmarkt en de kapel is er een uitgebreid activiteitenprogramma met lezingen en
muziekoptredens. Ook de schrijfmarathon van Amnesty International vindt dit jaar weer bij Mooi Verhaal
plaats. Nieuw dit jaar is het TextielLab op donderdagmiddag. Dit is een samenwerking met Beedressed: een label dat duurzame, eerlijke en stijlvolle kleding maakt en een zo licht mogelijke voetafdruk
nalaat op onze planeet. Ook een kinderkledingruilbeurs en een soepcafé tegen voedselverspilling staan
op het programma. Het project Mooi Verhaal loopt tot kerstavond dinsdag 24 december wanneer het
project feestelijk wordt afgesloten met de tweede editie van Kerst voor Ongelovigen op de ijsbaan op het
Koopmansplein.
Novemberacties
VOORSCHOTEN - In oktober stond de kinderspeurtocht centraal bij Wereldwinkel Voorschoten. Bij
diverse centrumwinkeliers lagen of stonden letters in de etalage, die gezamenlijk een woord vormden. De
winnende zin was ‘Koop gerust maar koop bewust!’ Jasper Grijzels, 11 jaar, uit Voorschoten was de
gelukkige winnaar en heeft daarmee een mooie prijs kunnen ophalen in de wereldwinkel.
In de maand november is er een nieuwe actie in het kader van het 25-jarige bestaan van de winkel.
Klanten kunnen een prijs winnen door het raden van het aantal plastic doppen dat in een zak zit. Ook
vanwege het jubileum is er een expositie in de bibliotheek van Voorschoten die met

wereldwinkelproducten het thema duurzaamheid en recycling heeft. De expo is tot half december te zien.
Van dinsdag 26 tot en met zaterdag 30 november houdt de wereldwinkel de inmiddels lokaal beroemde
kerstmarkt. In de grote hal van het Kruispunt zijn dan fair trade sieraden, houten voorwerpen,
kerstkaarten, kerstboomversieringen, fraaie kerstgroepen en nog veel meer kerstartikelen te koop.
Heerde begint met ‘De tafel van…’
HEERDE - Wethouder Cegerek heeft woensdag 30 oktober ‘De tafel van…’ geopend in Wereldwinkel
Heerde. Elke maand wordt deze tafel door een instantie, onderneming, school, vereniging et cetera uit
gemeente Heerde ingericht. Zij maken hun favoriete keuze uit het assortiment met fair trade artikelen, ter
inspiratie voor andere klanten. Wethouder Cegerek mocht het spits afbijten en heeft als eerste de tafel
ingericht.
Een werkgroep van ondernemers en ambtenaren onderzoekt momenteel of Heerde een Fairtrade
Gemeente kan worden. ‘De tafel van…’ is de eerste zichtbare stap in die richting.
Hieperdepiep hoera
MAASSLUIS - Al 25 jaar runt een groep enthousiaste vrijwilligers
de wereldwinkel in Maassluis. Dat moest natuurlijk gevierd worden
en daarom ontvingen klanten vanaf 1 november een kortingsbon
van 25% korting op een product naar keuze in de winkel. Deze bon
was alleen geldig tijdens de feestweek van 19 tot en met 23
november. Ook werd er in deze week elke dag een product met
25% korting verkocht. Klanten kregen daarnaast een goodiebag
vanwege de verjaardag van de winkel.
De etalage van Wereldwinkel Maassluis is inmiddels helemaal klaar
voor de Sinterklaastijd.
Foto: Wereldwinkel Maassluis

Prijs voor pand Wereldwinkel Vught
VUGHT - Het monumentale kerkgebouw DePetrus in Vught, waar
sinds een tijd de wereldwinkel, de bibliotheek, de VVV, Welzijn
Vught en het Vughts Museum in gevestigd zijn, is bekroond met de
‘Pieter van Vollenhovenprijs’. Met de prijs wil prof. mr. Pieter van
Vollenhoven zijn grote waardering uitspreken voor DePetrus. De
prijs wordt door een onafhankelijke jury van erfgoedspecialisten
toegekend. ,,Het is een voorbeeld van een geslaagde
herbestemming van religieus erfgoed. Kerken of kapellen, die door
het doorzettingsvermogen van initiatiefnemers behouden blijven. Daarvoor heb ik grote waardering.”
Kwart eeuw bij wereldwinkel
WASSENAAR – Rina Gorter, vrijwilliger van het eerste uur bij Wereldwinkel Wassenaar, werd onlangs
geëerd met een verrassingsreceptie. Rina is namelijk al een kwart eeuw betrokken bij de wereldwinkel.
De aanwezigen, waaronder een aantal oudgedienden, namen allemaal een bloem met een persoonlijke
boodschap mee naar de receptie, die samen twee prachtige boeketten vormden.
Rina bekleedde in haar loopbaan verschillende functies van bestuursfuncties tot redacteur van de
nieuwsbrief en beheerder en samensteller van veel productinformatie. Nog steeds is Rina heel regelmatig
in de winkel te vinden en vult zij enthousiast gaatjes in het rooster.
Eerder dit jaar nomineerden haar collega’s haar voor de verkiezing Vrijwilliger van het Jaar, maar daar
viel ze helaas nét buiten de prijzen.
Miss Nederland in jurk van gerecycled plastic
HOUTEN – Met het Festival Fair en Duurzaam werd zaterdag 9 november de 10e verjaardag van Houten
Fair Trade gevierd. De aula van college de Heemlanden was voor dit festijn omgetoverd tot een
interactieve ruimte met plek voor markt, muziek, lezingen en presentaties. Iedereen was welkom om op
verschillende manieren kennis te maken met fair trade en duurzaamheid.
Ook werd de winnaar van de Groene Keusprijs door het Duurzaamheidsfonds bekend gemaakt. Een

greep uit het programma: Sofie de Bruijn, singer-songwriter, opende de middag met het Fair Trade lied
en dansschool Shine zorgde voor een professionele afwisseling met een wervelende modeshow met
eerlijke kleding. Ook waren er verschillende gesprekken tussen onder meer Bram van Ojik, tweede
kamer lid GroenLinks en Sharon Pieksma, Miss Nederland 2019 en ambassadeur Plasticvrije wereld.
Miss Nederland 2019 verklapte dat haar jurk voor de aanstaande Miss Universe verkiezing gemaakt
wordt van gerecyclede plastic flessen. Reinier van den Berg gaf een boeiende lezing over
klimaatverandering en duurzaamheid en het effect daarvan. Tenslotte toonde 'Heel Holland Bakt' winnaar
Hans Spitsbaart hoe je fair en duurzaam kunt bakken.
Young & Fair
De organisatie Young & Fair komt in de zomer van 2020 met een nieuw evenement rondom ‘Food’. De
werktitel is alsnog het Food Event. Momenteel wordt er hard gewerkt om het evenement vorm te geven.
Met het onderwerp ‘voedsel’ verbreedt de organisatie zijn werkgebied. Young & Fair hield zich al bezig
met eerlijke kleding via het Fair Fashion Festival en met het programma ‘Young & Fair Weg’ gaan
jeugdige reizigers op onderzoek uit en ondervinden met eigen ogen wat de sociale impact is van eerlijke
handel.
Young & Fair is bekend van het Young & Fair festival dat van 2009 tot 2011 jaarlijks werd georganiseerd
om jongeren die geïnteresseerd zijn in eerlijke handel bij elkaar te brengen. Tijdens de editie van 2011
ontstond het idee om een onafhankelijke organisatie op te richten die duurzame consumptie meer onder
de aandacht van jongeren brengt en voor deze doelgroep activiteiten organiseert. www.youngandfair.nl
Wereldwinkel Holten gaat laatste jaar in
HOLTEN - Hoewel het nog een tijd duurt voor de deur voor de laatste keer gesloten wordt, weten de
medewerkers van Wereldwinkel Holten wel dat dat moment eraan zit te komen. Heel 2020 is de winkel
nog open maar dan is het gedaan met de Holtense wereldwinkel. Op de website van de wereldwinkel is
te lezen dat er in september een grote actie heeft plaatsgevonden om vrijwilligers te werven voor zowel
de verkoop in de winkel als voor het bestuur. Hoewel er vele positieve reacties waren, blijft de personele
bezetting na 2020 toch een aandachtspunt. Dit, in combinatie met de teruglopende omzet, heeft de leden
van de Vereniging Wereldwinkel Holten doen besluiten per 31 december 2020 te stoppen. Tot die tijd
runnen de medewerkers nog met enthousiasme de winkel in het Kulturhus op de Smidsbelt. In 2020
bestaat Wereldwinkel Holten 30 jaar.
COLUMN OVER ONZE WERELD VAN HOOP, STRIJD EN GLORIE
Zware dag voor de vroemvroempartij
column (75) van Hans Beerends
‘Zware dag voor de vroemvroempartij’. Dat was de kop in de Volkskrant van 13 november boven het
artikel over het besluit van het kabinet om de snelheid op de wegen van 130 terug te brengen
naar 100. Voor de VVD was het behoorlijk slikken om de succesvolle verkiezingsslogan waarmee ze in
2010 de grootste partij werden nu onder druk van de rechter te moeten laten vallen. Op zich triest voor
premier Rutte die nu tegen het VVD sentiment van ‘130 km is vrijheid’ in, gedwongen werd staatsman te
zijn.
Veel en veel triester is het echter dat het liberalisme voortgekomen uit de Franse resolutie, drager van de
Verlichting, is afgezakt tot een partij die staat voor hard rijden, lage belasting en het afbreken van de
verzorgingsstaat. Ooit was het liberalisme een beweging die zich keerde tegen het conservatisme van de
19e eeuw, een beweging die als eerste kinderarbeid beperkte en die in 1900 met een nipte meerderheid
van één stem wettelijke schoolverplichting voor alle kinderen door de tweede kamer loodste. De partij ook
van Thorbecke die in 1848 de aanzet gaf tot de parlementaire democratie.
Hoe ver zijn ze afgezakt!!
Met de snelheidsverlaging zijn we er nog niet zei Rutte dapper, er komt nog veel meer. En inderdaad, wil
je deze stikstofcrisis oplossen dan zal er ook iets gedaan moeten worden aan de veestapel. Iedereen
begrijpt dat, maar het korte termijn verkiezingsbelang maakt dat de aan de macht zijnde grote partijen

gaan sjoemelen, bang als ze zijn voor een nostalgisch terugkijkende populistische reactie. De Telegraaf
gaf op 13 november al een voorzet in die richting. ‘Imago vroempartij ligt aan diggelen’ kopte zij. En even
verderop in de krant: ‘De VVD houdt uitverkoop’.
Willen wij in Nederland op een verstandige wijze doorgaan met krimpmaatregelen met begrip voor
boeren, bouwers, buitenlui en niet te vergeten stadsmensen, dan is het noodzakelijk dat het CDA
weer een echte christelijke partij wordt die het Bijbelse voorschrift van rentmeesterschap weer serieus
neemt en dat de VVD het failliete neoliberalisme loslaat en de kern van het liberalisme weer omarmt: het
liberalisme van vrijheid niet alleen voor een groepje welgestelden maar vrijheid voor allen.
Terug naar ‘Liberté, égalité, fraternité’.
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