Wie funktioniert der ProShop? - How does the ProShop work? - چگونه پروشاپ کار می کند؟
Text + Fotos: Ahmad Omar – Bremen, 07.07.2017

Wie funktioniert der ProShop?
Seit 2006 wird unser Secondhand Laden ProShop in der Hemelinger Bahnhofstr. betrieben.
Das Hauptziel ist in diesem Projekt, dass arbeitslose Frauen beschäftigt werden. Aktual sind 3
Festangestellte und 12 Teilnehmerinnen beschäftigt. Im ProShop werden die gespendeten Sachen
angenommen, z.B. Kleidung, Bücher, Besteck und Geschirr. unsere Teilnehmerinnen gucken was man
gebrauchen kann und was nicht und bereiten die Ware auf.
Denn werden die Sachen gewaschen und zum Verkauf bereitgestellt. Manchmal kommen Sachen, die
ganz alt und teuer sind und die werden auch im Internet verkauft.

How does the ProShop work?
Since 2006 our Secondhand shop ProShop is operated in the Hemelinger Bahnhofstr.
The main goal in this project is that unemployed women are employed at the moment 3 colleagues
and 12 participants are working in this project. In ProShop, the donated items are accepted, e.g.
Clothes, books, cutlery and crockery. Our participants will take a look at the items and they select the
usable items and prepare them for sale.
The items will washed and provided for sale. Sometimes things are getting old and expensive and
they would sold in Internet.

چگونه پروشاپ کار می کند؟
. بدین سو فروشگاه دست دوم ما پروشاپ در همیلینگن بانهوف اشتغاسه فعالیت می نماید۶۰۰۲ از سال
۲۶  کارمند و۳  در حال حاضر به تعداد.هدف اصلی در این پروژه این است که خانم های بدون مصروفیت اشتغال پیدا کنند
 و ظروف، کتاب، مانند البسه، اجناس اهدا شده پذیرفته می شود، در پروشاپ.اشتراک کننده مصروف کار در این پروژه هستند
 اشتراک کننده گان ما اجناس را دیده و از آنها اجناس که قابل استفاده هستند را انتخاب می کنند و آنها را آماده فروش می.خانه
 بعضأ اجناس بسیار کهنه و قیمت می باشند و آنها در انترنت به. اجناس در ابتداء شستشو شده و آماده فروش می شوند.سازند
.فروش خواهند رسید
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