
Hergebruikwinkel NANDRI in Zevenaar

NANDRI betekent DANKJEWEL in het Tamil, één van de talen die op Sri Lanka gesproken 
wordt. We hebben voor deze vriendelijke naam gekozen, omdat we dankjewel zeggen:

 voor kleding en speelgoed door mensen gratis ter beschikking gesteld,
 voor de opbrengst van de verkoop van deze goederen,
 en vervolgens zeggen we ook dankjewel namens de mensen in Sri Lanka, die daarmee 

gesteund worden. 

De winkel is sinds het voorjaar 2011 verhuisd en gevestigd aan de Reisenakker 12. Er is genoeg 
ruimte voor een wisselende collectie kleding, schoeisel, accessoires en speelgoed. Verder is er 
een koffiehoek, die uitnodigt voor gezellige momenten en is er volop gratis 
parkeergelegenheid. 
In voorjaar en najaar worden gezellige modeshows met de kleding van het komende seizoen
gehouden. 

Alle kleding en het meeste speelgoed krijgen we gratis. Het is zowel gebruikte als nieuwe 
kleding en speelgoed, dus second-hand en outlet door elkaar, maar allemaal van eerste klas 
kwaliteit. 
Ook verkopen we speelgoed en andere producten uit Sri Lanka, ingekocht bij kleine Fair-
Trade-projecten aldaar.
Onze winkel draait op een enthousiaste groep vrijwillige medewerkers. We maken, behalve 
aan energiekosten nauwelijks kosten. Hierdoor kan de opbrengst van de winkel volledig ten 
goede komen aan onze projecten in Sri Lanka.



Met de opbrengst ondersteunen we een aantal van de allerarmste gezinnen in de dorpen 
Kandana en Wattala financieel door middel van gezinssponsoring. Verder kunnen we uit onze 
opbrengst incidenteel ondersteuning geven voor studiekosten en voor vergoeding van 
noodzakelijke medicijnen of medische hulpmiddelen. 

Hiervoor werken we intensief samen met twee welzijnscommisies in de dorpen Kandana en 
Wattala. Deze commissies beoordelen de aanvragen voor ondersteuning en houden ons 
daarvan op de hoogte. 

De kleding, welke wij uiteindelijk niet kunnen verkopen in onze winkel, wordt beschikbaar 
gesteld aan de zorgboerderij in Mátészalka, de Hongaarse partnerstad van Zevenaar.

U bent van harte welkom in onze winkel, als klant of als vrijwilliger. 

NANDRI, te Zevenaar

Onze openingstijden:
dinsdag 13.00 tot 16.00
woensdag 13.00 tot 16.00
donderdag 13.00 tot 16.00
vrijdag 13.00 tot16.00
zaterdag 13.00 tot16.00

Voor informatie: Maria Verhagen, tel. 0316-344241 of www.nandri.eu


