
Woord en Daad is van plan om in Houten e.o. een winkel te starten. En daarvoor hebben we u nodig! 
De eerste informatieavond was een succes en we geven hier graag een vervolg aan. 

Enthousiast? Bezoek de informatieavond op 

D.V. WOENSDAG 1 DECEMBER 2021*
IN DE SIONKERK, EIKENHOUT 221 IN HOUTEN.

We starten om 19.30 uur met inloop vanaf 19.00 uur. De sluiting is om ongeveer 21.00 uur. 
Neem ook gerust familie, vrienden en bekenden mee naar deze avond. Iedereen is welkom! 

Meer informatie of aanmelden?
Ga naar www.woordendaadwinkels.nl/houten of neem contact op met Arco Sturm via 06-12 73 46 04.

* Uiteraard houden we ons aan de op dat moment geldende richtlijnen.
Actuele informatie over de avond vindt u op www.woordendaadwinkels.nl/houten.

Een Woord en Daad
KRINGLOOPWINKEL 
in Houten e.o.?

Er zijn al tientallen Woord en Daad winkels in Nederland!

Stichting Woord en Daad Winkels ● Postbus 560 ● 4200 AN Gorinchem ● Tel: 0183-611800
woordendaad.nl ● woordendaadwinkels.nl ● Rabobank: NL69 RABO 0311 5756 17

Non-profitRecycling Sociaal in de buurt



Stichting Woord en Daad | Woord en Daad Winkels

Stichting Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame 
verandering voor mensen in armoede. Woord en Daad Winkels verbindt 
mensen om kansen te creëren door een netwerk van kringloopwinkels 
in Nederland.

Met tientallen kringloopwinkels door heel Nederland dragen we bij 
aan hergebruik van spullen, creëren we een plek voor iedereen die 
zich verbonden wil voelen met de naaste ver weg en vormen we een 
lokale ontmoetingsplek voor jong en oud.

De opbrengsten van de kringloopwinkels gaan naar projecten van 
Woord en Daad. Zo werken we aan blijvende verandering voor 
mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, mede dankzij de 
inzet van onze duizenden vrijwilligers. 

Doet u mee?

woordendaad.nl | woordendaadwinkels.nl

“Wat supermooi dat we als vrijwilligers 
met elkaar samenwerken om de wereld 
een stukje mooier te maken.”

- Lisanne,  winkelvrijwilliger
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