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BELEIDSPLAN / ACTIVITEITEN 2018-2022
STICHTING WERELDWIJD
INLEIDING
Al 37 jaar vervult de Stichting WereldWijd een belangrijke rol in Zuid-Limburg in het bieden
van een perspectief aan asielzoekers, vluchtelingen en statushouders die in het reguliere onderwijs geen passende plek kunnen vinden en een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Stichting WereldWijd hanteert een praktische en directe aanpak; de beroepscursussen, in
combinatie met Nederlandse taallessen (NT2), bieden voor deze deelnemers een uitkomst.
WereldWijd werkt met gekwalificeerde vrijwilligers en streeft ernaar om met kleine groepen
te werken en meerdere docenten per groep in te kunnen zetten. Deze aanpak geeft de mogelijkheid tot veel persoonlijke aandacht en het leveren van maatwerk.
Waar nodig wordt eigen cursusmateriaal ontwikkeld, praktisch van opzet en met weinig eisen
aan taalkennis, perfect toegesneden op de cursistengroep van Stichting WereldWijd. De ‘methode WereldWijd’ is in de loop der jaren een begrip geworden.

Daarbij biedt WereldWijd al die jaren een grote groep vrijwilligers (medio 2021 zo’n 60 actieve
mensen), waarvan een deel door omstandigheden niet meer in het reguliere arbeidsproces
kan meedraaien, een prima plaats om hun kennis, ervaring en kwaliteiten over te dragen aan
genoemde doelgroepen.

ACTIVITEITEN 2018-2022
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In de periode 2018-2022 zullen de activiteiten van Stichting WereldWijd zich toespitsen op de
volgende projecten:
 Continuering project WereldTools, in samenwerking met de Organisatie voor Internationale Migratie (IOM)
Doelstelling en doelgroep
De doelstelling van het project WereldTools blijft onveranderd en betreft het bieden van ondersteuning bij de terugkeer van in Nederland verblijvende veemdelingen naar het land van
herkomst, met een perspectiefvol en duurzaam terugkeerinitiatief gericht op het opzetten van
een eigen onderneming/bedrijf of inkomsten genererende activiteiten en bevordering van de
re-integratie na terugkeer.
Doelgroep van dit project zijn asielzoekers, verblijfsgerechtigden zonder Nederlands paspoort,
uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. Na de afronding van het WereldToolsproject AMIF
2015-2018 zijn we per 1 juli 2018 in Eckelrade gestart met het WereldToolsproject OZV 20182021. De enige wijziging in de projectaansturing en inhoud betrof een wijziging in financiering,
want per 1 juli 2018 wordt WereldTools financieel mogelijk gemaakt door de Subsidieregeling
Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) van de DT&V. Vanaf 1 juli 2021 start een tweede OZV
projectperiode die duurt tot 2024. Van 2018-2021 was de doelstelling 168 terugkeerders en
van 2021-2024 is de doelstelling (vanwege overheids-budgettering) naar beneden bijgesteld
en betreft het 120 terugkeerders in drie jaar.
Werkwijze
Elke terugkeerder krijgt een kist
ter beschikking waarin de ‘tools’
verpakt worden. De terugkeerder krijgt aldus de beschikking
over een materieel startkapitaal.
Voorafgaande aan de terugkeer
wordt een ondernemersplan
opgesteld en bekeken welke
ondersteuning daarbij nodig is.
WereldWijd gaat daarna op zoek
naar voor het plan benodigde
‘tools’ in de vorm van 2e hands,
gedoneerde en nieuwe materialen. Zo nodig worden de verkregen spullen door vrijwilligers
opgeknapt in de eigen werkplaats.
Aan het eind van de trajectperiode vertrekt de deelnemer naar land van herkomst en wordt
de kist per boot of over land nagezonden.
De activiteiten na de daadwerkelijke terugkeer zijn gericht op de inklaring van de WereldToolskist, de re-integratie van de deelnemer en de monitoring gedurende een vastgestelde
periode. Deze activiteiten worden verzorgd met name door de IOM in het land van herkomst
onder regie van de IOM in Nederland.
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De deelnemer realiseert zijn/haar plan van aanpak om na terugkeer een eigen bedrijfje op te
starten en/of andere economische activiteiten te ontplooien en krijgt aldus weer de beschikking over een (sociaal) netwerk om in de maatschappij te kunnen functioneren.
WereldTools is al jaren een succesvol project en uniek voor Nederland en krijgt landelijke en
internationale erkenning.

 VakTaal: Activering van AZC-bewoners en uitbouwen van duale leertrajecten aan asielzoekers, AMV-ers vluchtelingen en statushouders (& tevens oudkomers)
Sinds 2017 is stichting WereldWijd gestart met het project ‘Vaktaal’. Hoofddoel van dit project
is om middels praktijkgericht onderwijs op maat, persoonlijke aandacht en ondersteuning,
met name kwetsbare mensen te helpen mee te kunnen doen in de maatschappij, een actieve
rol te kunnen vervullen in de samenleving op het voor hun hoogst haalbare niveau. Wij geloven namelijk dat er in ieder mens een bepaalde kracht schuilt en dat ieder mens meetelt. We
richten ons met het project VakTaal op de doelgroep nieuwkomers- statushouders, die vanwege laaggeletterdheid, een taalachterstand en/of gebrek aan een sociaal netwerk, moeite
hebben om te participeren en integreren in de maatschappij om hen heen. Positieve bijkomstigheid is dat, door vrijwilligers uit de omgeving in te zetten in dit project, tevens het draagvlak voor ‘mensen van elders’ groeit: Bekend maakt bemind!
Onze deelnemers krijgen een duaal opleidingstraject aangeboden, dat bestaat uit een
combinatie van Nederlandse taal met praktijkonderwijs op het terrein van:
• Houtbewerking
• Textielbewerking
• Metaalbewerking/lassen
• Elektrotechniek
• Digitale/computervaardigheden.
Tevens zal er weer een fietswerkplaats opgezet worden, waar asielzoekers kunnen meehelpen
en leren fietsen te repareren. Dit initiatief zal ingezet worden om de sociale activering van
onze doelgroep te kunnen vergroten.
Samenwerkingspartners:
Voor de realisatie en verdere professionalisering van deze plannen zoeken we de samenwerking verder op met:
- COA / AZC’ s in de regio om een passend programma aan te bieden voor de in de opvangcentra verblijvende asielzoekers;
- Gemeenten: met name de sociale
diensten in de regio ;
- Overige instanties die speciaal gericht zijn op de opvang en begeleiding van zgn. AMV-ers (Alleenstaande Minderjarige Vluchteling),
met als inzet een programmaaanbod dat gericht is op deze doelgroep.
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 Repair Café WereldWijd
Repair Café WereldWijd
In de lente van 2014 heeft Stichting WereldWijd het initiatief genomen om een Repair Café
op te richten in haar pand te Eckelrade. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de voorhanden zijnde kennis, ambachtelijke vaardigheden en overige expertise van de WereldWijd
vrijwilligers. Sindsdien vindt het Repair Café 2 keer per maand plaats en is intussen bij de
inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten behoorlijk bekend geraakt.

Achtergrond
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook
dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een
eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet
meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt
snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij
niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant.
Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut.
Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan,
doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer
bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid.
In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteits- verandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving.
Repair Cafés zijn al op veel plaatsen in Nederland opgericht. Het zijn gratis toegankelijke
bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt
gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren.
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Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige
vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de
deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren,
neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.
Bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.
Toekomstplannen
Het Repair Café WereldWijd zal ook in de komende jaren een belangrijke activiteit blijven.
Behalve het werken met de belangeloze inzet van onze vrijwilligers zal worden geprobeerd
de cursisten (asielzoekers, oudkomers en inburgeraars) bij het Repair Café te betrekken.
Menigeen van hen bezit ook specifieke kennis en vaardigheden die ze aan het Repair Café
ten dienste kunnen stellen. Daarnaast kan het Repair Café een goede plek zijn om vaardigheden aan te leren, ook in sociale zin, en contacten tussen “Nederlanders” en ‘buitenlanders’ (inburgering) te bevorderen.

 Verdere samenwerking en verbinding bewerkstellingen met diverse lokale maatschappelijke initiatieven en activiteiten.
Stichting WereldWijd heeft altijd de deuren geopend voor mensen met sociale plannen, activiteiten en sociale voorstellen. Het wiel hoeft niet telkens opnieuw uitgevonden te worden en
het is geen ‘rocketscience’ om sociale initiatieven af te stoffen, te ondersteunen of met elkaar
te verbinden. Wij bieden graag onze kennis en kunde en tevens materialen die wij hebben aan
om anderen met hun activiteiten te ondersteunen. Taal café’ s uit de buurt (of mensen die een
taal café willen opstarten) zijn altijd welkom om adviezen te verkrijgen van onze taaldocenten
en om overtollige Nederlandse taal-materialen te gebruiken. We hebben tevens nog enkel
dagen per week lesruimtes ter beschikking.
We bieden onze technische kennis aan bij de gemeente om te assisteren in noodzakelijke klussen in woningen die statushouders krijgen aangeboden, we repareren fietsen voor de jonge
Talentjes van Talent (onze buren), kunnen meedenken en helpen met het opzetten van naaiateliertjes en delen onze kantine met het lokale. In ruil voor een donatie zodat wij onze werkzaamheden kunnen voortzetten bieden we gereviseerde naaimachines, tweedehandsfietsen
en goedgevulde tweedehands gereedschapskisten aan.
We gaan in de toekomstige jaren graag het gesprek aan met het MTB, diverse andere sociaalmaatschappelijke organisaties en stichtingen, lokale verenigingen en sociale centra, om te
bekijken waar we elkaars initiatieven kunnen versterken.
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 Noodzakelijke reparaties / onderhoud pand en aanpassingen risicovolle apparaten
Achtergrond
De stichting WereldWijd heeft de afgelopen jaren in een onzekere financiële situatie verkeerd,
waardoor het niet echt verantwoord was om groot onderhoud te doen en of apparatuur te
vervangen. Alhoewel we m.b.t. de alle activiteiten buiten het project WereldTools nog steeds
afhankelijk zijn van donaties en werving bij particuliere fondsen, zijn we wel genoodzaakt
vanwege de periodieke keuringen voor een veilige bedrijfsvoering verplicht vanuit de Arbowet
en tevens conform de milieuwetgeving een aantal (met name) risicovolle apparaten te vervangen. Daarmee hebben wij een begin gemaakt en dragen wij er zorg voor de werkplaatsen
en leslokalen conform de huidige eisen veilig te maken.

FINANCIERING
Stichting WereldWijd werft geld via subsidies, sponsoren en donoren.
De financieringsbron voor het WereldTools project is het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Voor de andere projecten zijn er kleinere en incidentele financieringsbronnen.
Het is ieder jaar weer een hele toer om op deze wijze de begroting rond te krijgen. Toch is dat
tot nu toe altijd gelukt en we zullen er hard aan werken dit ook in de komende jaren voor elkaar te krijgen.

--------------------------------------------------------------------

Eckelrade, oktober 2021.
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