
Terre des Hommes zoekt pand in Naaldwijk
 

Karin de Vries (links) en Els Melchers
zijn nog op zoek naar een winkelpand
voor Terre des Hommes, liefst in het
centrum van Naaldwijk.
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NAALDWIJK
Terre des Hommes komt naar
Westland. Karin de Vries en Els
Melchers willen in Naaldwijk een
Terre des Hommes-winkel openen
en een lokale afdeling beginnen
van de organisatie. Het zoeken is
nog naar een pand en een
voorzitter.

RIEN VAN DEN ANKER

,,We hebben inmiddels zo'n 45
Terre des Hommes-winkels in het
hele land," vertelt Els Melchers. Ze
is een van de 'motoren' achter de
binnenkort op te richten
Westlandse afdeling van Terre des
Hommes. De bedoeling is dat er in
Naaldwijk ook een winkel komt.

,,Alles staat klaar, we hebben
alleen nog geen voorzitter voor
deze afdeling. We zoeken iemand
met een groot netwerk,'' vertelt
aspirant-bestuurslid Karin de Vries.
,,En we zijn her en der al aan het
kijken naar geschikte
winkelpanden.''

Menswaardig

Terre de Hommes is een mondiale
organisatie die werkt aan een
wereld waarin alle kinderen een
menswaardig bestaan hebben en
niet meer worden uitgebuit. ,,Om
dat voor elkaar te krijgen, is geld
nodig. Wij verdienen dat óók met
winkels die een luxe tweedehands
assortiment aanbieden.''

De Naaldwijkse winkel wordt géén
kringloopwinkel, benadrukken ze.
Er worden geen meubels en ook
geen witgoed verkocht. ,,Het gaat
hoofdzakelijk om kleding,
kinderkleding, bric à brac. Het
uitgangspunt is netjes, schoon en
heel,'' verklaart Els. ,,We willen ook
graag merkkleding en
designartikelen hebben,'' vervolgt
Karin de Vries. ,,Onze slogan is
'eerste keus tweedehands'."

In principe worden alle kleren of
artikelen wel aangenomen bij de
winkels van Terre des Hommes,
maar vervolgens wordt bepaald wat
wel en wat niet in de winkelfilosofie
past. Kleding die hierin niet past
gaat naar arme landen over de hele
wereld. Andere producten worden
per kilo doorverkocht.

Draagvlak

Voor het initiatief van de beide
dames blijkt behoorlijk wat
draagvlak in Westland. Els
Melchers, die zelf in een Terre des
Hommes-winkel in Amsterdam
heeft gewerkt, heeft al bijna twintig
vrijwilligers gevonden. ,,Het ideaal
is een winkel van zo'n 120
vierkante meter, eventueel
verdeeld over twee etages. Het
liefst natuurlijk in het centrum van
Naaldwijk.''

De dames roepen iedereen op om
alvast kleding en andere producten
te verzamelen. ,,Dan kunnen we
straks gelijk met een volle winkel
beginnen.''
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