
 

wereld  winkel  wierden  viert  25-jarig  jubileum 
Feestelijke steun aan projecten 

 van Stichting Karibu 
 

Wereld Winkel Wierden gaat feest vieren! In november is het namelijk 25 jaar  

geleden dat de deur van deze fairtrade- en cadeauwinkel in Wierden open ging. 

Een mooie mijlpaal en reden te meer om dit vijfde lustrum met de klanten te vieren.  

“We hebben elk lustrum gevierd, met interessante koopjes in de winkel, maar ook door 

een goed doel te steunen”, licht winkelvoorzitter Coba Rozema toe. De officiële start van 

deze feestelijke periode, die geheel in stijl 25 dagen duurt, is op maandag 4 november. 

 

 

“Als je jarig bent, trakteer je. Dat doen wij ook”, 

duidt Coba. “We hebben dit jaar Stichting Karibu 

uitgekozen om ze te laten profiteren van ons 

jubileum.” De Wereld Winkel in Wierden vindt 

het belangrijk om lokale goede doelen te 

steunen. Stichting Karibu van Marjan Tieberink 

uit Hoge Hexel past in de visie van de Wereld 

Winkel. De winkel wordt dan ook in Afrikaans 

thema gezet, met veel producten uit die regio. 

 

Marjan Tieberink heeft in 1999 de stichting 

opgezet, samen met haar in 2008 overleden zus 

Irene. Het doel van de stichting is het steunen 

van de armste mensen in Rwanda en Tanzania in 

Afrika. De naam van de stichting betekent in de 

Afrikaanse taal Swahili dan ook 'Welkom'. In de 

loop der jaren zijn er dankzij de steun vanuit 

Twente scholen gebouwd, van kleuter- tot hoger 

onderwijs. Maar ook het realiseren van kleine 

woningen voor de lokale bewoners werpt goede 

vruchten af; de bewoners zelf helpen bij de bouw 

en zo wordt in een paar maanden een simpele 

hut als onderdak verruild voor een volwaardige 

woning. Bovendien begeleiden de vrijwilligers van 

Stichting Karibu de bewoners bij het proces om  

 

uiteindelijk onafhankelijk en zelfstandig te leven 
en te kunnen voorzien in eigen levensbehoeften 
en inkomsten te genereren. Het bieden van 
onderwijs voor de kinderen is daarbij ook een van 
die behoeften. 
 
 
Tulip Table Top  

Een ander project dat inmiddels vruchten begint 

af te werpen is het filteren van regenwater tot 

drinkwater. “Daarvoor heeft Stichting Karibu de 

Tulip Table Top geïntroduceerd. Het is een 

Nederlands ontwerp dat met succes en op 

goedkope wijze regenwater filtert tot drinkwater, 

dat veelal schaars is in die 

regio”, vertelt Coba. “Wij als 

Wereld Winkel Wierden 

willen dit project onder-

steunen. Dat betekent dat we 

vanaf 4 november tot en met 

29 november – dus 25 dagen 

lang – 25 procent van onze 

winkelomzet afdragen voor 

Stichting Karibu. Een filter-

systeem kost ongeveer 

veertig euro.  



 

 

Hoe meer geld we gedurende onze feestperiode 

omzetten, hoe meer gezinnen we in Afrika blij 

kunnen maken. Bovendien mogen sponsoren zich 

ook melden, dus ondernemers die op deze wijze 

steun willen geven. En wie op een andere wijze 

wil bijdragen aan deze gezinnen in Afrika: het is 

ook mogelijk om vanaf 4 november schoon en 

kwalitatief goed keukentextiel of badhanddoeken 

in te brengen. Daar is in het gebied waar Stichting 

Karibu actief is een schrijnend tekort aan.”  

 

25 Jaar of 25 Jaar getrouwd 

Los van het goede doel heeft de Wereld Winkel in 

Wierden nog een ludieke actie bedacht. Iedereen 

die op 4 november 25 jaar getrouwd is óf 25 jaar 

wordt mag zich via info@wereldwinkelwierden.nl 
melden. Doe dit voor 1 november en je wordt 

uitgenodigd om op 4 november een leuke 

verrassing op te halen in de winkel aan de 

Marktstraat. Daarnaast is het mogelijk om tijdens 

de actieperiode de kassabon met persoons-

gegevens achter te laten, waarbij uiteindelijk een 

aantal bonnen worden getrokken voor een 

verrassing. Coba: “En tijdens Sunte Mart'n, op 

maandag 4 november, staan we uiteraard ook 

weer met een kraam op de markt. Traditioneel 

verkopen we dan ook loten en deze keer zijn er 

25 loten voorzien van een extra prijs!”. 

 

 

Vrijwilligers gezocht 

Wereld Winkel Wierden kampt met een tekort 

aan vrijwilligers, niet alleen in de winkel, maar 

ook voor randzaken en bestuurlijke activiteiten. 

“We zoeken mensen met talent, zeer uiteen-

lopend”, aldus huidig voorzitter Coba Rozema. 

“Het streven is om met twee personen in de 

winkel te staan, maar dat wordt steeds lastiger. 

Het zou mooi zijn als zich wat nieuwe vrijwilligers 

melden. Daarnaast zoeken we ondersteuning in 

bijvoorbeeld de PR en op bestuurlijk vlak. Ikzelf 

stop komend voorjaar als voorzitter.” Ook onze 

secretaris, Gea Zweers, stelt zich in 2021 niet 

herkiesbaar. Zij heeft zich al die jaren met passie 

ingezet voor genoemde functie. Om het voort-

bestaan van de Wereld Winkel in Wierden veilig 

te stellen, zijn nieuwe bestuursleden nodig. De 

bestuurstermijnen hiervoor bedragen drie jaar. 

Werken met een grote groep vrijwilligers, met 

het doel samen zo veel mogelijk omzet te creëren 

voor de makers van onze producten en rekening 

houdend met mens en milieu, is een prachtige 

uitdaging en geeft ontzettend veel voldoening. 

Meer informatie: info@wereldwinkelwierden.nl. 
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