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Kinderkleding- en speelgoedbeurs Bitgummole wederom geslaagd!

Zaterdag 28 september vond de najaarseditie van de gebruikte kinderkleding- en speelgoedbeurs
Bitgummole plaats. Het was een gezellige ochtend met een groot aanbod aan spullen en een mooie opbrengst
voor het goede werk van stichting ABA op het Indonesische eiland Nias.
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Op de vrijdag voorafgaand aan de beurs konden spullen aangeleverd worden in de Molewjuk te Bitgummole.
Al gauw bleek het aanbod zo groot dat dit er dit keer twee zalen nodig waren om alle spullen mooi te kunnen
uitstallen. De grote zaal werd overzichtelijk ingericht met kleding en schoeisel en in de kleinere zaal werd al
het speelgoed gerangschikt.
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Op zaterdagochtend werden om klokslag half tien de deuren van de Molewjuk geopend en stroomden de
eerste bezoekers binnen. Gewapend met een ruime shopper kon men de zalen rond speuren op zoek naar
leuke spulletjes. Van jassen, skipakken en snowboots tot schaatsen, boeken, spellen, autostoelen, etc. Voor
ieder wat wils. Het inzetten van twee kassa’s in de hal bleek een wijs besluit, want ze draaiden overuren.
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Na de beurs stond nog een enorme klus te wachten, namelijk het opmaken van de balans én het opruimen van
alle niet verkochte spullen. De inbrengers konden ze aan het einde van de middag ophalen of achterlaten
voor stichting Albanië Comité Huizen. Dit laatste werd veelvuldig gedaan, zodat deze stichting kon worden
verblijd met kleding voor kinderen in Albanië die het hard nodig hebben.
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Het resultaat van twee dagen hard werken was een mooie opbrengst voor stichting ABA Franeker. Er is op
Nias al begonnen aan de bouw van het drinkwaterbedrijf en de bijdrage van de kledingbeurs brengt de totale
realisatie weer een stapje dichterbij. Op stichting-aba.blogspot.nl staat meer informatie over de stichting
en foto’s van het drinkwaterproject op Nias.
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Al met al was het een beurs die dankzij de hulp en medewerking van velen zeer succesvol is verlopen. Op de
Facebookpagina van de beurs staat een fraaie fotoreportage van het hele gebeuren. Op zaterdag 12 april
2014 zal de voorjaarseditie van de beurs plaatsvinden.
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