WanaZiwi producten verkocht op de
Ladies Fair.
Vrijdagavond 16 september was het dan zover. De
producten van WanaZiwi op de markt. In Nijeveen werd
een Ladies Fair georganiseerd om 19.00 stroomde de
ruimte dan ook vol met ruim 100 vrouwen, één en al
gezelligheid! We hadden een mooi kraampje ingericht
met de kussenhoezen en sjaaltjes die de vrouwen
hadden gemaakt voor deze eerste verkoop. De
producten waren netjes afgewerkt en zaten vol kunstige
details, geweldige om te zien. Nienke en ik, Alyanne,
waren dan ook twee trotse verkoopsters die avond. We
hadden nieuwe visitekaartjes en flyers laten drukken om
het project zo goed mogelijk te kunnen promoten. De
vrouwen op de fair waren enorm enthousiast over het
project en de prachtig afgewerkte producten. Daarom
ook werden de producten in razend tempo verkocht. Al
met al was de hele avond ontzettend geslaagd. En kijken
we uit naar eventuele volgende markten die zullen
volgen!

Nieuwe WanaZiwi flyer.

Start van de bouw in Dodoma!
Af en toe wordt rustig wachten daadwerkelijk
beloond. Het heeft even geduurd maar de
gemeente Dodoma heeft toestemming
gegeven voor het bouwen van ons eigen
WanaZiwi naai atelier. Inmiddels zijn alle
vergunningen verleend en kan de bouw
beginnen. De bouwvakkers staan startklaar en
de benodigde materialen kunnen aangeschaft
worden. Volgens de planning moet het nu
mogelijk zijn dat er over een half jaar een
prachtig WanaZiwi naaiatelier staat in
Dodoma!
www.wanaziwi.nl

Voor meer informatie:
www.wanaziwi.nl

Bedankt voor het lezen. Heeft u opmerkingen, vragen of iets anders
dat u graag wilt delen met ons, reacties zijn van harte welkom.

Of mail naar:

Mocht u meer mensen kennen die deze nieuwsbrief graag willen

info@wanaziwi.nl

ontvangen of mocht u deze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen
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