WERELDTOOLS:
TOT NU GEREALISEERDE BEDRIJFJES
35 LANDEN RUIM 300 TERUGKEERDERS
Administratiekantoor, Advocatenkantoor,
Audioverhuur, Autopoetsbedrijf, Bakkerij,
Bakstenenproductie, Beautysalon, Boerderij,
Bruidsjurkenverhuur, Cafetaria, Computerreparatie, Computerschool, Copyshop, Klusbedrijf,
Decoratie v. feesten, DJ / muzikant, Duikbedrijf,
Elektrobedrijf, Fietsreparatie, Fietsverhuur, Fotostudio,
Fruitsapwinkeltje, Garage / automonteur, IJssalon,
Internetcafé, Journalist, Kapsalon, Kippenboerderij,
Klusbedrijf, Koffieshop, Kunsstof kozijnenbedrijf,
Landbouwbedrijf, Laswerkplaats, Loodgietersbedrijf,
Melkveebedrijf, Muggennettenbedrijf, Naaiatelier,
Nagelstudio, Pizzeria, Reisbureau, Restaurant /
eethuisje, Riksja verhuur, Schilder, Slagerij,
Stroomverhuur, Tattooshop, Taxibedrijf, Tegelzetter,
Timmerwerkplaats, Vertaalbureau, Visserij, Wasserij /
strijkerij, Webdesign, Webshop, Weeshuis, Winkel
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Voor vragen en aanmelding kan contact opgenomen worden met:

STICHTING WERELDWIJD
Klompenstraat 1a | 6251 NE Eckelrade (Limburg)
T 043 - 408 31 22 | E info@stichtingwereldwijd.nl
www.stichtingwereldwijd.nl
www.facebook.com/stichtingwereldwijd
WereldTools:
door EU gekozen als beste project van het Europees Terugkeerfonds

Migratie in beweging

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Asiel, Migratie
en Integratie (AMIF) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd welkom op rekening
nummer NL55RABO0113203594, we hebben de ANBI-status. Daarnaast zijn wij
steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc’s t.b.v. de terugkeerders.
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Laswerk

ZOEK JE HULP BIJ TERUGKEER NAAR JE LAND?

plaats

Stichting WereldWijd kan helpen!
Wij bieden bagage voor een nieuwe toekomst.

WIL JE IN JE LAND EEN KLEIN BEDRIJFJE
STARTEN?
Of wil je je aansluiten bij een bedrijf van familie
of vrienden in je land? Kun je daarbij goede
materialen of gereedschappen gebruiken? Wil je
niet met lege handen thuiskomen? Doe dan mee
met WereldTools.
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WIE KUNNEN WE HELPEN?
We kunnen hulp bieden aan asielzoekers,
vluchtelingen, illegalen, alleenstaanden of
gezinnen die willen terugkeren naar hun land èn
materiële ondersteuning nodig hebben.
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HOE HELPEN WIJ ?
We sturen materialen in een grote kist naar
jouw land als je bent teruggekeerd. Materialen
om een nieuwe start te maken en je eigen geld te
verdienen. Wij zorgen ervoor dat de kist in jouw
handen komt. Enkele weken na je terugkeer kun
je starten met je bedrijf.
WELKE MATERIALEN?
Dat bepaal je zelf. Jouw plannen zijn belangrijk
en dat willen we graag met je bespreken. Ook
als je het allemaal nog niet zeker weet, kunnen
wij advies geven en bespreken hoe wij kunnen
helpen. We hebben tweedehands machines,
apparaten en gereedschappen en kopen nieuwe
spullen die nodig zijn voor een nieuwe start in
jouw land.
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WIE ZIJN WIJ?
Stichting WereldWijd is een centrum dat
gespecialiseerd is in de ondersteuning van
vluchtelingen en asielzoekers.
Het WereldTools-project is onlangs uitgeroepen
als beste Europese terugkeerproject.
WIJ WERKEN SAMEN MET IOM
IOM regelt jouw reis en geeft geld voor het
eerste begin in je land, waar zij een kantoor
hebben. IOM helpt ook mee om te zorgen dat de
kist in jouw handen komt.
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