
 
 

 

 

Onze activiteiten in 2021 

 

 

Het jaar 2021 heeft opnieuw veel gevraagd van het aanpassingsvermogen van onze 

vrijwilligers. Met veel enthousiasme wilde iedereen voluit aan de slag, maar al vanaf 

het begin had Covid de situatie weer in haar greep en kon de winkel nog steeds niet 

worden geopend. Toen de winkel eindelijk weer mocht worden geopend, konden wij 

onze klanten door de vernieuwde indeling van onze winkel op een verantwoorde 

manier ontvangen en hen in de gelegenheid stellen op een veilige manier hun 

aankopen te komen doen in onze MalawiShop. 

Dat de MalawiShop strikt omging met veiligheidsmaatregelen als o.a. handen 

ontsmetten, het dragen van mondkapjes, voldoende afstand houden en het plaatsen 

van plastic schermen achter de kassa, spreekt voor zich. In het belang van al onze 

bezoekers maar zeker ook in dat van al onze vrijwilligers. Het heeft zijn vruchten 

afgeworpen want wij zijn er trots op dat er in onze winkel geen besmettingen hebben 

plaats gevonden. 

 

De winkelsluiting heeft natuurlijk ook direct effect gehad op de jaaromzet. Toch 

mogen we zeer tevreden zijn over het resultaat van de MalawiShop. Met dank aan 

alle gulle gevers zonder wie wij onze talrijke klanten niet zouden kunnen bedienen. 

Er mag daarom zeker opnieuw gesproken worden van een win-win situatie. Met de 

goederen ons aangeboden kunnen wij het belangrijke werk van Nicole van Elteren in 

Malawi ondersteunen. En dat is hard nodig want in Malawi heerst honger en 

armoede. Vooral onder de hele jonge kinderen. 

 

Het jaar 2021 kan ook worden gezien als het jaar waarin voortdurend werd gezocht 

naar nieuwe mogelijkheden om de afzet van onze goederen uit te breiden. Het is 

gelukt nu wekelijks een groot aantal van onze boeken te verkopen aan de 

Boekenbalie. We hebben een extra verkoopkanaal georganiseerd voor merkkleding 

en loopt de verkoop van diverse andere goederen op onze webshop nog steeds 

door. Het is onze uitdaging steeds weer nieuwe afzetmogelijkheden te vinden. 

 

Aan het begin van 2021 waren er veel plannen. Van een groot aantal hebben we 

door Covid af moeten zien. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Dus kijken we met 

nog meer enthousiasme uit naar de toekomst. Want in ons korte bestaan heeft één 

ding ons nu al geleerd, de MalawiShop neemt een sterke plaats in binnen de 

Zundertse gemeenschap en ver daarbuiten. 

Dat alles dankzij de enthousiaste inzet van al onze 80 vrijwilligers.  

Daar mogen we trots op zijn. 

 

 



 


