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You win some, you lose some
In Bembeke nemen Anne en Flip hun rol als coach heel serieus en dat begint zijn vruchten af te
werpen. Hulde mensen!
Zoals elke (maatschappelijke ) onderneming betaamt zijn er voortdurend veranderingen.
Jammer dat één van de managers ontslag heeft genomen, omdat hij een overheidsbaan aangeboden
kreeg. Exaviel heeft het hele takenpakket over genomen en met advies van onze vrijwilligers pakt hij
zijn nieuwe verantwoordelijkheden goed op.
Het blijft problematisch om de grondstoffen op tijd en tegen een goede prijs aangeleverd te krijgen.
Vaak moeten Flip of Exaviel persoonlijk naar Dedza of Lilongwe reizen om de aanvoer te regelen.
De dames bakkers tonen steeds meer initiatief in productie en verkoop. Zo is Lydia op weg naar huis
met 50 obama’s en broden om daar af te zetten.
Certificering van Bem-bakery door de overheid blijft nog steeds een uitdaging. Anne en Flip hebben
ons verzekerd, dat het goed komt, maar hoe en wanneer blijft raadselachtig.

Stoelendans binnen het bestuur
Wouter heeft ons bestuur verlaten. Hij moet echt aan zijn afstuderen denken en zijn werk werd
steeds drukker. Begrijpelijk en we bedanken hem voor zijn enthousiasme en actiebereidheid voor
People2People.

Henk heeft aan gegeven geen voorzitter meer te willen zijn. Leeftijd begint te tellen en zicht houden
op alle ontwikkelingen valt hem zwaar. Henk blijft gelukkig wel aan als algemeen bestuurslid.
Dominic zal hem opvolgen.
Eline is weliswaar nog op bevalverlof maar zal binnenkort ook weer actief deel nemen aan alle
bestuursactiviteiten.
Bestuur wenst Eline en Dominic veel geluk met de geboorte van hun dochter Noui.

Het eerstkomende evenement
People2People is door het management van ’t Vinkhuys uitgenodigd om deel te nemen aan hun
open dag. Op 9 september aanstaande staan we daar met een voorlichtingskraam , leuke stofjes uit
Malawi en we hebben een knutsel- en tekenhoek voor kinderen ingericht om b.v. Malawiaans
speelgoed te maken.
Dus allen welkom op 9 september aanstaande aan de Diamantlaan 94 tussen 11.00 en 16.00.

Iedereen bedankt voor het lezen van onze nieuwsbrief en een zonnige nazomer gewenst.

