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Uitspraak van een docent:

Uitspraak van een cursist:

“Al is er maar één
cursist, dan ben ík
aanwezig”

“Ik ben twee keer geboren:
de eerste keer in Iran, de
tweede keer bij WereldWijd”

Uitspraak van een oud-cursist:

“In Eckelrade kregen veel wanhopige asielzoekers weer hoop. Overal
waar ze kwamen leken de deuren gesloten, maar bij WereldWijd stond
de deur wagenwijd open. Het was er “gezinsachtig”, en door de positieve
uitstraling van de docenten werd het leven weer gewoon”

“De hele wereld
komt samen in
Eckelrade.”

Uit dankbaarheid aan WereldWijd
heeft een terugkeerder uit Burundi
zijn kind vernoemd naar een van
onze medewerkers.

“WereldWijd: een professionele v rijwilligersorganisatie”
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“Bij WereldWijd zijn veel
dingen bewezen die vroeger
ondenkbaar waren”
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TERUGBLIK

WERELDWIJD 1984-2019
Over Stichting WereldWijd is en wordt veel gesproken en geschreven. De woorden van onze nieuwe voorzitter
op pagina 5 en het interview met oprichters Hans Wemmers en Peter Gillissen op pagina 6 zijn hier mooie
voorbeelden van.
Dit magazine geeft u verhalen over hoe de in 1984 begonnen
fietsenwerkplaats door de jaren heen uitgroeide tot een cursus- en ondersteuningscentrum voor mensen van buitenlandse afkomst en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Verhalen over projecten die door WereldWijd zijn en worden
uitgevoerd en over menig overleefde crisis. Als de politiek
een nieuw besluit nam, moesten wij vaak een nieuwe koers
gaan varen. Als de ene financiering stopte, moest er weer
hard gelobbyd worden voor andere financieringsbronnen.
Menigmaal moesten ontslagaanvragen ingediend worden
en dreigde het einde van WereldWijd. Verhalen zijn er in
overvloed!

• 2006: WereldWijd werd genomineerd voor het
‘ Nationaal Compliment’.
• 2010: WereldTools werd door het Europees
Terugkeerfonds benoemd als ‘good practice’.
• 2015: WereldTools: Het beste Europese
Terugkeerproject binnen de EU.
• 2017: Ontvangst Membredeprijs voor
sociaal ondernemerschap.
In onze 35-jarige geschiedenis hebben we, zoals gezegd,
veel projecten uitgevoerd. Op dit moment werken wij aan
de projecten WereldTools, VakTaal en het Repair Café.
Daarover leest u verderop in dit jubileummagazine meer.

Eén ding is altijd overeind gebleven en dat is de slogan:
“WERELDWIJD: KWALITEIT DOOR BETROKKENHEID”
Betrokken en deskundige vrijwilligers, staf- en bestuursleden.
Gemotiveerde en betrokken cursisten die, lang nadat ze bij
WereldWijd vertrokken zijn, ons nog steeds met warme her
inneringen in hun hart dragen. We hebben honderden deelnemers en cursisten ondersteund. Er zijn veel medewerkers
gekomen en gegaan. In de huidige adreslijst staan meer dan
200 namen van mensen die in deze 35 jaar bij WereldWijd
werkzaam waren en zijn.

We hopen dat dit magazine inspireert en dat u als lezer ook
trots bent op wat er vanuit dat kleine Eckelrade voor mensen
wereldwijd gedaan wordt.
De redactie •

Mensen die voor het eerst bij WereldWijd komen, zeggen
vaak dat er een bijzondere sfeer hangt. Een sfeer van betrokkenheid, misschien zelfs wel een familiegevoel. We horen af
en toe wel de term “de familie WereldWijd”. Dat komt door
die betrokkenheid en doordat we graag iets voor een ander
willen betekenen. Dat wordt gewaardeerd en spreekt zich
rond. En daar zijn we erg blij mee.
We willen graag enkele mijlpalen en gedenkwaardige
momenten in de geschiedenis van WereldWijd met
u delen:
• 1999: WereldWijd ontving de ‘Bemoei je d’r meeprijs’
van het Humanistisch Verbond.
• 2001: Opnieuw een prijs: De Provinciale Limburgse 		
	Vrijwilligersprijs.
• 2002: De toekenning van de Innovatiedonatie van
VNO/NCW.
• 2003: Frans Frankhuizen werd genomineerd voor de
Ab Harrewijnprijs, bedoeld voor mensen die zich inzetten
voor de minderbedeelden.

Kwaliteit door betrokkenheid
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Voorzitter bestuur Jan Rombout in de werkplaats
4

WWW.STICHTINGWERELDWIJD.NL

INLEIDING

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Stichting WereldWijd bestaat 35 jaar. WereldWijd, bekend in Eckelrade en omgeving en in tal van steden en
plaatsen “all over the world”. Een bijzondere positie en een bijzondere prestatie! Het initiatief tot oprichting
ontstond in 1984. Een groep werkloze jongeren realiseerde het idee: “als we geen werk kunnen vinden gaan
we ons eigen werk maken”. Met steun van veelal gepensioneerde vakmensen werd aan werkloze jongeren de
mogelijkheid geboden om op vrijwillige basis werkervaring op te doen. De doelstelling van de daartoe opgerichte Stichting WereldWijd was van meet af aan tweeledig: werkervaring bieden aan Nederlandse jongeren
enerzijds en anderzijds het leveren van producten aan mensen en organisaties in de Derde Wereld. Van werkplaats voor werkzoekende jongeren naar opleidingscentrum voor asielzoekers en vluchtelingen.
Kort na het ontstaan van WereldWijd
was er in die jaren sprake van een
toenemende stroom van asielzoekers
en vluchtelingen. Door beperkende
wet- en regelgeving ging heel veel tijd
verloren die ook besteed had kunnen
worden aan voorbereiding op de integratie in de Nederlandse samenleving
of op de terugkeer naar land van herkomst. In weerwil van deze regelgeving
besloot WereldWijd te starten met het
geven van duale opleidingstrajecten
(beroepsgerichte opleidingen in combinatie met Nederlandse taallessen). Dit
sloeg enorm aan en in de jaren daarna
hebben honderden vluchtelingen van
heel veel verschillende nationaliteiten
op deze wijze een vakopleiding gevolgd
en de Nederlandse taal geleerd. Voor
velen was dit ook de plek waar ze voor
het eerst een diploma behaalden.
Het Project WereldTools van de
Stichting WereldWijd is er bij haar
aanpak altijd van uitgegaan dat naast
het voorbereiden op een toekomst in
Nederland ook terugkeer naar land van
herkomst een serieuze optie kan zijn.
Het project WereldTools werd op
gericht om terugkerende asielzoekers
in staat te stellen om in het land van
herkomst duurzame economische
activiteiten te ontplooien door middel
van een individueel ‘ondernemersplan’.
Hierin wordt beschreven welke eco
nomische activiteiten de terugkeerder
in zijn herkomstland wil gaan ontplooien. Daarna wordt bepaald welke
‘tools’ er nodig zijn om dit te bereiken. Stichting WereldWijd gaat dan
op zoek naar deze ‘tools’ in de vorm

van veelal t weedehandse apparatuur,
gereedschappen en materialen. Deze
spullen worden dan samen met vrijwilligers opgeknapt ten behoeve van de
toerusting van terugkeerder.
In alle fases van het bestaan van
WereldWijd staan de opleidings- en
cursus activiteiten ook open voor
jongere en volwassen vluchtelingen
met een verblijfsvergunning. Eveneens
met vrijwilligers en groot engagement
worden deze mensen voorbereid op
verdere inburgering, integratie en
(arbeids-) participatie in de Nederlandse
samenleving.

“Als we geen
werk kunnen vinden
gaan we ons eigen
werk maken”
Dat de missie van WereldWijd vooral
wordt gerealiseerd door vrijwilligers
uit de hele regio Zuid-Limburg moge
intussen duidelijk zijn. Bijzonder is dat
alle opleidings-activiteiten worden
uitgevoerd door teams van vrijwilligers.
Enkele beroepskrachten verzorgen
voorwaardenscheppende en ondersteunende taken. De vrijwilligers geven
o.a. les in Nederlandse taal (NT2),
technische en praktische beroepen,
rekenen, computerles, werken mee
met het onderhoud, de administratie,
kantinebeheer of het opknappen en
reviseren van apparatuur en machines. De vrijwilligers zijn voornamelijk

 rofessionele vakmensen met 
p
pensioen of die om andere redenen
geen betaald werk meer doen. Zij maken twee of meer dagdelen per week
vrij om hun kennis over te dragen aan
een groep cursisten van vele verschillende nationaliteiten.
Na de oprichting van WereldTools
heeft WereldWijd ruim 500 terugkeerders ondersteund. Daarnaast zijn
honderden vluchtelingen met steun
van WereldWijd geïntegreerd in de
Nederlandse samenleving. Het recht
om de voorwaarden te scheppen om
een menswaardig bestaan te kunnen
leiden stond daarbij voorop. De medewerking en vooral financiële bijdragen
van bedrijven en particulieren, alsook
subsidies van diverse organisaties en
fondsen, maakten het mogelijk deze
ondersteuning te bieden.
Ter gelegenheid van dit 35 jarig jubileum spreek ik de wens uit dat de
Stichting WereldWijd ook in de toekomst haar missie, haar droom, in
Eckelrade, in Nederland en wereldwijd
kan blijven vervullen. Met hetzelfde
elan en met de onverminderde steun
en support van de vele individuen en
organisaties die WereldWijd een warm
hart toedragen.
Jan Rombout •
Voorzitter bestuur Stichting WereldWijd
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INTERVIEW

HET KAN DUS TOCH!
Hans Wemmers en Peter Gillissen zijn ‘de mannen van het eerste uur’, de mensen die gestart zijn met de
oprichting van WereldWijd en veel kunnen vertellen over wat zij in de afgelopen 35 jaar met WereldWijd
hebben meegemaakt.
Hans: Wat mij betreft waren er in de
beginperiode, toen we aan het zoeken
waren naar wat we gingen doen na
onze KWJ – periode, geen verschillen
in taken.
Peter: We hadden heel vage plannen
dat we iets wilden m.b.t. de Derde
Wereld, maar wát…
Hans: We begonnen met het idee om
auto’s tropenklaar te maken. Toen
hebben we gesprekken gehad met
allerlei clubs zoals de MIVA. Wat mij erg
geïnspireerd heeft, is dat we naar Unata
zijn geweest, een club rond aangepaste
technologie in België.
Peter: Dat was een bedrijf dat pro
ducten maakte voor de Derde Wereld.
Die maakten waterpompen en ontwikkelden eenvoudige apparatuur om
dakpannen te maken. Dat was heel
interessant en daar ben ik eigenlijk
tot nu toe nog steeds mee bezig.
Hans: Hier werden we gezien als rare
snuiters. “Wat moeten die?” En we
kregen alleen maar vragen en opmerkingen zoals: “wat jullie willen, dat kan
toch niet”. Wat ik toen erg krachtig aan
ons vond is dat we zoiets hadden van
“dat willen we wel zelf ervaren en zelf
beslissen”. Dat moet niet een ander
voor ons beslissen.
Op zoek
Toen we bij Unata geweest waren,
kregen we zoiets van “Het kan dus
toch!”. Dat heeft mij sterk gestimuleerd om door te gaan. Daarna bleven
we zoeken maar het lukte niet zo met
die auto’s. Toen had je hier een clubje van religieuzen die heetten Vraag
en Aanbod. Die hadden rapporten
gemaakt over kansarme jongeren,
6
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 adden daar een goed beeld van. Maar
h
de vertaalslag maken naar wat ze daarmee moesten en gingen doen, daarop
liepen ze vast. We hadden wat gesprekjes gevoerd met Piet Nelen vanuit
onze contacten met het Henk Schram
Centrum. Piet Nelen kreeg toen het
idee om de doeners van WereldWijd
in contact te brengen met Vraag en
Aanbod met hun netwerken en contacten. We hebben toen een eerste
bijeenkomst gehad bij de broeder op
De Beyart. Daar is toen de gedachte
rond die fietsen voor de Derde Wereld
ontstaan. En de aangepaste technologie
die daarvoor nodig was. Toen is ook
Vraag en Aanbod Internationaal opgericht en die schiepen toen de voorwaarden door opdrachten en financieringen
voor ons te verzamelen. Waardoor wij
fietsen konden gaan sprokkelen en de
werkplaats inrichtten.
Peter: We waren in Maastricht gaan
zoeken naar een pand, maar we
hadden geen geld. Een pand huren in
Maastricht kwam toen al gauw neer op
1000 – 1500 gulden per maand. Toen
onze Maastrichtenaren bereid waren
buiten Maastricht te kijken, zei ik: “Ik
weet wel een pand in Eckelrade”, waar
ik vandaan kwam. “Volgens mij is dat
van de nonnen en het ligt nu leeg”.
We zijn gaan kijken en hebben met
zuster Paula gepraat. Toen bleek het
pand niet meer van hen te zijn maar van
de gemeente. We hebben een afspraak
gemaakt met de burgemeester van
Margraten. In dat gesprek bleek dat het
pand net de week ervoor een afbraakvergunning had gekregen. Ze waren al
begonnen de verwarming eruit te halen
en de lampen. Tijdens ons gesprek
pakte de burgemeester de telefoon en
legde de afbraak stop. Toen konden wij

het huren voor de rente van de sloopkosten, die ervoor waren gereserveerd.
Dat was zo’n 1000 gulden per jaar.
Ik weet nog dat we het pand inliepen
met veel ruimte, helemaal leeg! En wij
hadden nog niks. Dan krab je je toch
achter je oren van nu zijn we wel begonnen, maar wat gaan we doen? Maar
eigenlijk is het toen vrij snel gegaan. We
kregen de eerste werkbanken en een
hele grote compressor van DSM, waar
we ook mee gesproken hadden. De rest
van de ruimtes werden ingericht met
oude spullen. En links en rechts kregen
we wat fietsen…

Nieuwe ruimte, helemaal leeg!

Hans: En de PLEM kwam met een
vrachtwagen een grote draaibank
brengen. Wat ik mooi van ons vond
is dat we nooit tegen elkaar hebben
gezegd: “Dit wordt niks” of “Het lukt
ons niet”.
Peter: Maar ik heb me wel vaak af
gevraagd: “Waar zijn we aan begonnen?”. Een heel groot pand, geen geld,
wel willen, wel ideeën maar nog weinig
concreet… en om ze concreet te maken
moeten de handjes uit de mouwen…

Hans: En het was voor nop, met behoud van uitkering. Tot ik in de bijstand
kwam. Toen zei mijn vrouw: Wat nu?
Want we hadden net een kind gekregen. Toen kwamen de eerste twee
minimumlonen voor 20 uur. Geld dat
we geregeld hadden bij een fonds.
Peter: Wat wij wel uitstraalden was dat
we er waren, dat we iets realiseerden.
We waren geen vaag clubje dat uit haar
nek lulde. We kregen van heel veel
kanten steun, waaraan je zag dat ze in
ons geloofden. Maar we geloofden ook
in onszelf.
Hans: We hebben ook nooit ellenlange
ideologische discussies gehad over welke kant we op moesten. Alleen toen we
later een deel van de fietswerkplaats
vrij moesten maken voor de vluchte
lingen, was dat een lastig punt. Je ging
een aantal zekerheden die je had met
de fietsen inleveren voor een hele
nieuwe onbekende invalshoek.
Peter: De fietsen waren uiteindelijk ook
ten dode opgeschreven.
Hans: Het werd te duur. Je kon dat niet
met behoud van uitkering blijven doen.
Je had een club vrijwilligers en het werk
dat die leverden had meer ondersteuning nodig al is het maar van een paar
man. En die lonen moet je doorrekenen
in de kostprijs.
Peter: Maar de belangrijkste oorzaak is
geweest dat we veel succes hadden en
veel publiciteit kregen. Daardoor kwamen er teveel soortgelijke fietswerkplaatsen in heel Nederland. Die werden
dan gefinancierd vanuit de gemeente of
het sociaal werk. Die kwamen allemaal
met fietsen en die moesten die ook
allemaal kwijt. Het aanbod werd te
groot en we gingen elkaar beconcurreren. Uiteindelijk redden wij dat niet.
We moesten concurreren met andere
fietswerkplaatsen die hun kosten
gesubsidieerd kregen. Voor ons was dat
het moment waarop we ons afvroegen:
“En nu?”.
West- Afrikanen in Maastricht
Hans: En op een bepaald moment

Hans Wemmers (r) met en cursist

0

kwam er ook een nieuw idee. Broeder John van Winden kwam terug
uit Noord-Ghana, waar hij technisch
onderwijs had opgezet. Hij moest
terugkomen vanwege zijn gezondheid.
We hadden al wat ervaring met het
opleiden van Tamils tot fietsmonteurs.
Die kwamen toen in Vaeshartelt terecht
in een slecht onderkomen. De gemeente stelde 10 fietsen ter beschikking aan
ongeveer 300 Tamils. De gemeente
keek ook hoe die onderhouden moesten worden en vroeg ons dat te doen.
Toen zeiden wij: “Laat maar een paar
Tamils komen, dan leren we ze dat wel
en kunnen ze het zelf”. Dat was de
eerste keer dat we contact kregen met
mensen uit de Derde Wereld.
John had gewerkt in West-Afrika en na
de Tamils kwamen de West-Afrikanen
uit landen als Liberia, Ghana, Tongo
en nog wat landen daar. Een vrij
grote groep zat achter het station in
Maastricht in een flatgebouw en de
buurt was aan het klagen over die
mensen. Toen heeft de gemeente
John gevraagd om eens te gaan kijken
wat er aan de hand was, omdat hij de
cultuur van de West-Afrikanen kende.
Misschien kon hij bemiddelen tussen
hen en de buurt. John constateerde
algauw dat die mensen niks om handen
hadden. Ze moesten wachten tot ze
aan het eind van de procedure hoorden of ze mochten blijven of terug
moesten. Hij had een aantal technische
lesboeken geschreven die geënt waren
op de situatie van mensen uit Ghana.
Die waren heel visueel. Er werd niet
alleen een hamer in afgebeeld maar
ook een hand om te laten zien hoe je
die hamer moest vastpakken. Hij had
als idee: kunnen we mijn lesboeken en

de werkplaats van WereldWijd niet aan
elkaar koppelen zodat we die mensen
iets bij kunnen brengen dat ze hier of
daar kunnen gebruiken? Wij waren enthousiast over dat idee, maar zagen wel
dat je daar ook Nederlands aan moest
koppelen, want die mensen wilden ook
de taal leren. En je kunt die mensen wel
een technische opleiding geven maar
als je ze de taal niet leert van de omgeving waar ze in kunnen gaan werken,
ben je nog maar half bezig. Daarbij motiveerde het die jongens sterk om ook
aan de praktijklessen mee te doen.
Zo is het begonnen, in een tijd dat de
reguliere instellingen het woord “asielzoeker” nog moesten uitvinden. We
begonnen puur vanuit de praktijk weer
allerlei dingen te zoeken, zoals we ook
deden toen we met de fietsen begonnen. Je babbelde eens hier en praatte
eens daar en merkte al vrij gauw dat
het geen idee-fixe was wat we voor
hadden. Belangrijk daarbij was dat we
het bij WereldWijd altijd in een ontspannen sfeer deden en niet alles vastlegden in protocollen en contracten.
Het enige wat we toen hebben ingevoerd was een bel voor als we gingen
eten in de kantine.
Peter ontwierp T-shirtjes met daarop
University of Eckelrade. We spraken
de vluchtelingen ook aan als “students”,
dus ze kregen bij ons een status. Als
eens een keer een docent niet kon dan
regelden ze dat onderling, meestal liep
dat feilloos.
Peter: Dat was ook zo toen we met de
fietsen bezig waren. We zijn toen meegegaan met “Fietsen tegen racisme”.
We hadden een bus geleend van het
TamTam-theater, die we hadden ingericht als fietswerkplaats. We zijn toen in
die bus achter de fietsers aangereden
en alles wat kapot ging, ging de bus in
en werd gerepareerd.
Asielzoekers uit Spaubeek
Wat we bij de asielzoekers goed deden
was hen aanspreken op hun mens-zijn.
Dat ze gewoon mensen zijn en gezien
worden, dat ze activiteiten hebben en
een toekomst.
WWW.STICHTINGWERELDWIJD.NL
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Hans: Ook in de context. Als ze door
verhuisden naar een woning en bijvoorbeeld geen bed hadden, dan werd
er een bed geregeld. Zuster Paula was
daar goed in, maar ook anderen. Een
echtpaar wilde graag dat hun kind
gedoopt werd, alleen in een reguliere
katholieke kerk lukte dat niet. Toen
hebben we geregeld dat het in de
kapel in Wittem kon. Van dat soort
kleine dingen.
Peter: Helemaal in het begin was het
moeilijk om de asielzoekers geïnteresseerd te krijgen om te komen. Eckelrade
ligt toch niet midden in Maastricht,
mensen moesten toch van verder af
komen. Die weg was niet altijd even
makkelijk.
Hans: Wat wel goed was, is dat we
bij de fietsen klein begonnen zijn.
Toen moesten we vrijwilligers hebben.
Daarvoor organiseerden we een open
dag. Daar kwamen mensen op af die
algauw het geraamte vormden van
de fietsactiviteit. Omdat je die basis
had, kon je ook voortbouwen op
wat er daarna gebeurde met
asielzoekers.
Wat taakverdeling betreft kun je
grofweg zeggen dat Peter meer van
het technische was en ik meer naar
buiten toe.
Peter: We hadden heel goede
vrijwilligers. Voor een deel oude
vakbondsmensen, heel betrokken en
heel deskundig ook. We hebben toen
een fietsambulance ontwikkeld en ook
een buigpomp en cassavemolen en
slijpsteen. Die fietsen was naast de
aangepaste technologie.
Het fietsen is eigenlijk niet gestopt,
het werd kleiner maar er kwamen
steeds andere takken bij waar je
ruimtes voor inrichtte zoals metaal,
timmeren, elektrotechniek, diesel
techniek. Allemaal ruimtes waarin
we les gaven aan de asielzoekers.
De fietswerkplaats liep daarnaast
omdat we de vrijwilligers die daarvoor
gekozen hadden betrokken wilden
houden.
8
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voor een paar centen gekocht hadden,
konden zetten. Maar om de haverklap
werd ik gebeld door de chauffeur met:
“Ik sta hier in Schimmert maar het lager
is kapot, ik kan niet voor- of achteruit,
wat moet ik nou?” Dan moest je weer
een takelbedrijf gaan bellen. Dat heeft
ons klauwen met geld gekost. Totdat
we op een bepaald moment weer een
grotere bus moesten hebben.

De fietsenwerkplaats van vroeger

Hans: Een groot deel van hen zijn later
doorgegaan naar Spaubeek. Ze zijn
daar in het asielzoekerscentrum een
fietswerkplaatsje begonnen. Dat heeft
WereldWijd toen geregeld.
Het was een probleem om asielzoekers
uit Spaubeek naar onze school voor
vluchtelingen in Eckelrade te krijgen.
De directeur van Spaubeek, Bert
Havenith, had een oud groen legerbusje dat hij toch niet veel gebruikte. Hij
zei: “Dat kunnen jullie gebruiken om
de asielzoekers uit mijn centrum op te
halen”. Na een informatiebijeenkomstje
wilden een paar gasten wel komen. De
steun van Spaubeek was dat een paar
medewerkers die gasten ook ’s morgens
uit hun bed haalden. Dat waren in het
begin twee, drie man. Op een gegeven moment mochten ze gaan lassen
en liepen ze met een lashelm op hun
hoofd. Toen zei er een: “Mijn handen
kunnen toveren!”. Die ging dat vertellen
op het AZC en dat ging rondzoemen.
Op een gegeven moment zat het busje
vol. Maar er waren meer asielzoekers
die mee wilden en we hadden ook meer
plaats in de opleiding. Toen moesten
we een grotere bus hebben en iemand
met een groot rijbewijs. Toen zijn we
bij het Arbeidsbureau gaan praten of
er nog een langdurig werkeloze in de
kaartenbak zat, die we op zo’n oud
krakkemikkig Belgisch busje dat we

Via de vakbond was ik in contact gekomen met een personeelsfunctionaris
van DSM die me vertelde dat verschillende P&O directeuren bij DSM
zouden stoppen. Toen zei ik: “Dan heb
ik nog wel wat klusjes voor jullie”, want
we wilden een wat grotere groep om
ons heen die bijv. stageplaatsen voor
de asielzoekers konden zoeken. Die
directeuren wilden sowieso wat samen
doen om contact te houden. Toen zijn
ze een P&O-overleg rond WereldWijd
gestart. Maar ze gingen ook naar het
Fonds voor Sociale Instellingen om
financiële hulp te vragen voor een
nieuwe bus. Want bij ons werkten ook
gepensioneerde DSM-ers. Dat hebben
ze ook gekregen. Wat ik toen heel leuk
vond was dat de bus met onze asielzoekers erin, voor het hoofdkantoor
van DSM officieel werd overhandigd
aan ons. Asielzoekers die in de samenleving niet het beste imago hadden en
hebben. En een mooi verhaaltje in het
blad van DSM. Zo konden we toch iets
aan de beeldvorming doen.
Legpuzzel
WereldWijd was een soort van leg
puzzel. Zo van: “goh we hebben iets
nodig, je vindt een stukje, je maakt
het een beetje zoals je het wilt hebben en legt het in die puzzel“. Zo
langzamerhand kwam de puzzel dan
af. Dat lukte gewoon.
Peter: We hadden nooit een uitgewerkt
draaiboek, maar we hadden er wel altijd
vertrouwen in.
Wat de asielzoekers betreft hebben
we vanaf het begin gezegd: “Het moet
van belang zijn voor de mensen die
hier blijven maar ook voor die die terug
moeten”. We hebben ons nooit met de

procedure bemoeid, dat speelde niet
voor ons. Maar we wilden de mensen
wel een beetje perspectief bieden
zowel hier als daar.
Hans: Ook op zo’n manier dat mensen
zeggen: “Hier heb ik iets aan”. Het
moest kwalitatief wat voorstellen, het
was geen fröbelen.
Peter: We hebben echt wel momenten gehad dat we dachten: “Nu is het
erop of eronder”. Maar dat was meer
financieel. We hebben nooit structureel
financiering gehad en het was altijd bij
elkaar schrapen om de begroting rond
te krijgen.
Hans: Dan haalde je weer eens een
staatssecretaris naar Eckelrade. Die
asielzoekers deden een half jaar hun
best en dan wil je dat sjiek afsluiten met
een diploma-uitreiking en een Bobo
erbij. Dan zie je de mensen in hun beste
kleding met vrouw en kinderen naar
WereldWijd komen.

Blij met het behaalde certificaat

Peter: Vaak de eerste keer dat ze een
diploma haalden in hun leven...
Hans: Dat probeerden we wel via het
leerlingstelsel te doen, dus erkende
diploma’s.
Dan kwam staatssecretaris Elisabeth
Schmitz naar WereldWijd en dan lieten
we haar bij ’t Klumpke aan de voorkant
binnen komen. Dan liep ze tussen alle
aanwezigen door en er heerste een
positieve sfeer. Asielzoekerscentra

kwam ze alleen binnen via de achterdeur. Bij ons was het niet van: “Je moet
oppassen”. Dan waren ze weer onder
de indruk van je werk en gingen ze een
regelingetje voor je in elkaar flansen
zodat je weer een paar jaar centen had.
Zo is dat altijd gegaan, eigenlijk.
Peter: Dat lukt nog steeds, want
WereldWijd bestaat nog. Maar het
heeft een paar keer echt op bijna
omvallen gestaan.
Hans: Dat was meer in jouw tijd, ik heb
de eerste 15 jaar meegemaakt. Dat was
ook een van mijn grootste teleurstellingen. Dat zoiets zinvols, niet omdat
wij dat vonden maar dat vonden heel
veel mensen, ook niet te duur, nooit
een plaats in het beleid heeft kunnen
krijgen. Terwijl er wel allerlei beleids
regelingen en subsidies waren voor het
reguliere onderwijs zoals basiseducatie.
Dat men nooit gezocht heeft naar
een manier van samenwerking tussen
WereldWijd en de reguliere instellingen. Het was “de centen naar ons” want
daar in Eckelrade zitten alleen maar
amateurs. Pak de RIAGG ’s. Die hadden
heel aparte units, opgebouwd met extra geld, voor psychosociale begeleiding
van asielzoekers. Verschillende keren
hebben we directeuren daarvan over
de vloer gehad en die zeiden: ”Jongens,
wat jullie met die mensen doen, dat
scheelt ons zoveel werk, we geven ze
veel minder medicatie”. Dat vond ik
hartstikke mooi en ik vroeg of we niet
een stukje van hun budget konden
inzetten voor wat wij bij WereldWijd
deden en dan kijken wat we er samen
mee zouden kunnen. Nee, jongens dat
gaat niet, als we dat gaan doen moet
het “boven-budgettair”, ik kan het
woord nog dromen. Dat is mijn grootste
frustratie. Dat naar WereldWijd wordt
gekeken als een leuk clubje. “Geweldig
dat het al zo lang bestaat”. Er moeten
toch mogelijkheden zijn geweest om
samen wat te doen, als je dat echt
vindt. Een wethouder van Maastricht:
“Jullie moeten naar Maastricht komen,
ga ik regelen!”. Nooit meer wat van gehoord. Waar ligt dat dan aan? Aan ons?
Omdat we van onderop wilden werken
of dat we niet pasten in belangen.

Peter: Je bent wel 35 jaar zelfstandig
kunnen blijven en dat vind ik knap. Dat
we ons niet hebben laten inpakken
door een of andere club.
Hans: Het ging op een gegeven
moment goed lopen. We hadden vier
dagen les en dan liep het vol. We hadden een wachtlijst. Als we naar het AZC
gingen om te vertellen dat de cursus
weer startte, dan stonden ze in rijen om
zich aan te melden.
Hier en daar
Peter: Dat liep een hele tijd heel goed,
met vrijwilligers en taal en techniek.
Wij hadden al duaal onderwijs nog
voordat het woord was uitgevonden.
Heel veel onderwijs aan asielzoekers in
Nederland is gericht op taal verwerven,
want je kunt pas naar een beroepsopleiding op het moment dat je een
bepaald niveau Nederlands hebt. Voor
sommigen die een taal makkelijk leren,
is dat geen probleem. Maar er zijn ook
veel mensen die het zo nooit leren. Bij
ons stonden ze vanaf dag één te vijlen,
zagen of lassen. Dan werd met handen en voeten gesproken. Daarnaast
kregen ze ook Nederlandse taalles. En
dat werd in de praktijklessen ook weer
gebruikt en geoefend. Dat was voor
veel mensen een veel betere oplossing.
We dachten niet in problemen maar in
oplossingen. Omdat we geen vooropgezet plan hadden konden we zoeken,
we waren niet gebonden aan ideeën die
we onszelf oplegden. We haalden het
beste eruit wat erin zat.
Hans: We hadden geen gebrek aan
cursisten en vrijwilligers. Toen het
asielzoekerscentrum in Valkenburg
dicht ging, hoorde ik dat daar een groep
vrijwilligers Nederlandse taal gaf. Daar
ben ik op afgegaan om te zeggen dat
ze naar WereldWijd konden komen.
Hadden we een leuke club taalmensen
er weer bij.
Peter: In de hele asielzoekers
geschiedenis van Nederland zijn er
grote schommelingen geweest in
de instroom. Er waren periodes dat
er 60.000 per jaar naar Nederland
k wamen. Toen hadden ze in ieder gat
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wel een AZC of AVO. Maar op een
gegeven moment gingen steeds meer
asielzoekerscentra dicht, eerst de
kleine, later ook de grote. Daardoor
verdween onze doelgroep een beetje
in uit onze omgeving…
Hans: Ook omdat die naar reguliere
instanties gestuurd moesten worden.
Peter: In die periode zijn we ook gaan
nadenken over hoe we dat gingen
aanpakken. We deden het altijd voor
mensen die in Nederland wilden blijven
en voor hen die moesten en wilden
terugkeren. Mensen die mochten
blijven kwamen in de reguliere trajecten terecht. Maar als ze terug moesten
hadden we geen idee wat we verder
nog konden. Toen zijn we gaan nadenken over wat we daarmee konden. Het
was moeilijk, het was niet: “Als we dit
niet kunnen, gaan we dat doen”. De
instroom liep terug en dat gaf ons tijd
en ruimte om te denken over wat we
daarmee gingen doen. Als er geen cursisten meer zijn, heb je geen bestaansrecht meer. Toen heeft zich het idee
om te werken met degenen die terug
wilden of moesten, verder ontwikkeld.
Het grootste probleem was dat terugkeer voor asielzoekers eigenlijk niet
bespreekbaar was. Dat was negatief.
Ook vanuit de politiek was de houding
toen: met terugkeer moet je je niet willen bemoeien. Dat hebben we ook zelf
lang gehad: we bemoeien ons niet me
de procedure! Maar toen zijn we toch
gaan praten over terugkeer en wat dat
voor de mensen betekende.
Je vroeg je vaak ook zelf af: Waarom
kunnen mensen niet terug? Er waren
eigenlijk twee antwoorden. Het eerste
was: Ik ga niet terug want ze maken me
dood. Het tweede was: Er is daar geen
perspectief voor mij. Op dat laatste
hebben we gezegd: “We zijn continu
met perspectief bezig bij WereldWijd,
waarom is er geen perspectief in jouw
land? Je hebt hier leren lassen, je kunt
in je eigen land ook lassen!” “Ja maar,
er is geen werk”. Ik had zelf vier jaar in
Zimbabwe gewerkt en dacht: “Moet
je eens gaan kijken of daar geen werk
is, er is zat werk”. Dat het niet betaald
10 WWW.STICHTINGWERELDWIJD.NL

werd en heel moeilijk te organiseren
was, dat wist ik, maar er was zat werk.
Hoe kun je je eigen werk dan creëren? Bijvoorbeeld door dingen te gaan
maken in kleine werkplaatsen. Ook daar
zijn meubels nodig en reparaties. Bij ons
hadden mensen een opleiding gehad
en ze konden daarmee hun perspectief in eigen land creëren. Toen werd
gezegd: “Ja, maar ik heb niks, ik heb
geen baan”. Toen zijn we gaan kijken,
kunnen we daar iets aan doen? We
kunnen materialen verzamelen en met
die materialen kun je je eigen bedrijfje
opzetten. Zo heeft dat project eigenlijk
heel langzaam vorm gekregen.

WereldTools

Hans: Het hele sterke vind ik dan ook
die kist met materiaal die ze meekrijgen.
Dat visualiseert hun toekomst in die
kist. Dat vind ik een gouden idee!
Peter: Dat maakte hun toekomst maar
ook ons aanbod heel concreet. Je hebt
niks aan een leuke theoretische oplossing. Dat zegt hen niks. We zijn dus
materialen gaan verzamelen in een kist
en daar zijn de eerste mensen toen mee
teruggegaan. Dat project werd steeds
beter opgezet en heeft zich zo verder
ontwikkeld.
Hans: Alleen daar zie je ook weer: het
is een gouden idee, de toekomst van
mensen in zo’n kist. Je wordt uitgeroepen tot het beste terugkeerproject van
Europa. Hoe komt het nou dat dat niet
verder wordt opgepakt? Moet je eerst
20 jaar geschiedenis van WereldWijd
doormaken om het te kunnen? Heeft
het te maken met hoe je naar je werkelijkheid kijkt en hoe je met elkaar en
met de mensen om wil gaan? Iedereen

riep geweldig! Men heeft het op een
paar plekjes geprobeerd, maar zo gauw
de subsidie op was, was het weer weg.
Hoe komt dat nou?
Peter: Vaker kregen we vanuit het
beleid het verwijt dat wat we deden
een aanzuigende werking had. Maar ik
kan me niet voorstellen dat in Ghana
iemand zit die denkt: bij WereldWijd in
Eckelrade kan ik wat gaan leren, daar
ga ik naartoe! Helemaal aan het begin
was het idee met die kisten eigenlijk: terugkeerders werken zelf aan hun eigen
terugkeer. Knappen hun eigen machines
op, verzamelen en repareren hun eigen
gereedschap onder begeleiding. Dan
leren ze ook machines onderhouden.
Uiteindelijk blijkt dat maar een klein
gedeelte van de mensen onderwijs
nodig had. Veel mensen hadden al
kennis, die waren daarin niet afhankelijk
van ons. Het ging hen meer om hun
terugkeerproject, het plan, de kist, de
spullen. Ze kwamen daarvoor vanuit
heel Nederland. Huisvesting in de regio
was dan ook een probleem. Het is ons
wel vaker gelukt tijdelijk bij particulieren
of een AZC. Maar er waren er maar
weinig die echt op de cursus hebben
gezeten. Dat waren individuele gevallen
die ook uit het hele land kwamen.
Duaal traject: taal en techniek
Dus na een tijd ontstond weer de
vraag hoe we mensen konden laten
deelnemen aan ons duale traject. Dat
was niet makkelijk. We hebben toen
nog geprobeerd met Alleenstaande
Minderjarige Asielzoekers een project
op te zetten. Dat werd goedgekeurd en
vervolgens werden alle AMA-opvang
locaties in de regio gesloten. Dat moesten we dus teruggeven. Daarna is Frans
Frankhuizen met de Elisabeth Strouven
stichting een project begonnen voor
asielzoekers of ze een status hadden of
niet, waar ze ook woonden in de regio.
Gewoon, mensen die behoefte hadden aan een duale cursus, konden die
volgen. Zonder voorwaarden vooraf.
Dat loopt nu maar voor het volgend jaar
zal weer een andere financier gevonden
moeten worden. We kregen meerdere
keren aardige subsidies van de overheid,

maar geen beleidsmatige erkenning.
En natuurlijk kregen we particulier geld
van allerlei fondsen, want als we dat
niet gehad hadden, had WereldWijd
nooit bestaan.

RIAGG, die eigenlijk zouden moeten
zeggen het gaat om de mensen, dat in
mijn tijd nooit hebben gedaan. Want
uiteindelijk ging het om de subsidie en
niet om wat kunnen we samen doen.
Uitdagend en stressvol
Peter: Wat mij betreft was WereldWijd
een mooie ervaring op allerlei gebied of
het nu gaat over mensen of organisaties. Een hele interessante, uitdagende
maar vaak ook stressvolle periode.
Dat laatste vooral als het ging om de
financiering.

De WereldWijd bus

Hans: Toen er nog geen beleid was
konden we doen en laten wat we
wilden, was mijn indruk. We regelden
links en rechts wat centjes en niemand
maakte zich druk. Maar toen werd
zogenaamd het beleid ontwikkeld.
Zoals dat asielzoekers niet naar school
mochten, want dan kreeg je weer
die aanzuigende werking. En eerst
Nederlands leren en dan pas iets anders. De basiseducatie, later de ROC’s,
staken hun vinger op: dat gaan wij doen
want dat kunnen wij goed. COA, heb
ik de indruk, stelde zich nooit de vraag:
wat is nu het beste voor onze bewoners? WereldWijd had bewezen dat
het goed was maar als puntje bij paaltje
kwam is de COA nooit aan onze kant
gaan staan.
Peter: Vaak werd geschermd met het
feit dat we geen dekking hadden over
heel Nederland. Jullie kunnen het alleen maar in Eckelrade bieden. Dat was
ook zo. Ze hebben wel geprobeerd in
Rotterdam, in Den Haag en Den Bosch
maar dat lukte daar niet zo. Dus we
hadden geen dekking in heel Nederland. Nou en? Het was wel een heel
goed voorbeeld voor Nederland.
Hans: Vraag is wat dat dan betekent.
Dat we geen partij zijn zoals reguliere
instanties als het op financiering vanuit
het beleid aankwam? Dat was mijn
grootste frustratie, dat de overheid en
clubs vanuit het onderwijs of zoals het

Hans: Of lekkages !
Peter: Mijn enthousiasme en mijn ideeën heb ik kunnen ontwikkelen. Dat heb
ik op andere plekken nooit gehad. Dat
bracht me o.a. dat ik een aantal jaren
in Zimbabwe heb kunnen werken, hele
leuke contacten met vrijwilligers en
cursisten…
Hans: Dat je kon ervaren dat een
andere manier van met elkaar omgaan
mogelijk is, zonder allerlei regels en
protocollen. Maar echt iets waar je zelf
in geloofde, dat dat gewoon kon. Dat je
enthousiast werd van de dingen die je
met elkaar deed. Dat ik met Peter nooit
een conflict heb gehad, zelfs niet in de
stresstijden. En met anderen ook niet.

Cursisten timmerles

Peter: Ook hoe we met de mensen
omgingen, inderdaad. Een paar weken
geleden was ik bij een vrijwilligersorganisatie om te kijken of ik er iets kon
doen. Ik ging zonder dat ik een afspraak vooraf had gemaakt. Dat heb ik
geweten! Ten eerste het verwijt dat ik
geen afspraak had gemaakt, ten tweede

heel afstandelijk, een rondleiding ging
niet, ik kreeg geen kopje koffie, geen
gesprekje. Bij WereldWijd maakten we
altijd tijd voor vrijwilligers.
Hans: Dat het dus mogelijk was, de
manier waarop je wilde werken in deze
maatschappij. En dat het heel zinvol
was. Ik had het nooit willen missen,
ook al heeft het amper iets opgeleverd. Maar de kwaliteit van leven was
top. Daar ben ik mijn vrouw Kitty ook
dankbaar voor dat ze me zo mijn gang
liet gaan.
Peter: Je moet een partner hebben die
er ook achter staat. Ik weet dat ik voor
de zoveelste keer thuis kwam en zei: “Ik
weet niet of het nog lang bestaat”. En
dat mijn vrouw Anita toen zei: “O ja, dat
komt wel weer goed!”. Dat was al vaak
gebeurd, maar daar moet je wel tegen
kunnen. De laatste jaren vond ik dat
moeilijker. Dat had waarschijnlijk met de
leeftijd te maken en de vraag: als ik nu
op straat kom te staan, wat dan?”
Hans: Ik denk ook dat we erin geslaagd
zijn WereldWijd zo in te richten als we
wilden, vanwege onze ervaringen in de
KWJ-tijd. Dat het toch gaat om geloof
hebben in je ideaal.
Peter: Voor WereldWijd blijft belangrijk dat ze zich niet laten leiden door
het geld. Maar dingen doen vanuit een
vraag of een behoefte die ze zien bij
mensen en vervolgens gaan kijken hoe
ze dat financieren. Dat levert voor je
organisatie en vrijwilligers meer op. Ik
hoop dat ze dat kunnen volhouden. Dat
ze genoeg tussen de mensen staan en
genoeg ideeën hebben om die vraag of
behoefte op te merken.
Hans: En vindt WereldWijd ook fris
bloed, jonge mensen die door ramen
en ruiten gaan zoals wij deden toen we
jong waren? Op de laatste vraag heb ik
geen antwoord.
Hans en Peter, bedankt voor het vertellen van jullie kroniek over WereldWijd.
Zo is het nog niet eerder beschreven…•
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Een wereldmens in Eckelrade
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VRIJWILLIGER

PAULA PAAUW, EEN WERELDMENS IN ECKELRADE
Paula Paauw, oftewel zuster Paula, is al 35 jaar betrokken bij WereldWijd. Ik weet niet beter dan dat Paula
vroeger computerles gaf, dus ik ben verbaasd om te horen dat ze is begonnen met het oud papier en fiets
onderdelen opruimen. “Het was ongeordend vol. Van allerlei kanten kwamen er fietsen en de hele school stond
vol rommel”. Het was toch wel de bedoeling dat Paula computerles zou geven, maar het lokaaltje moest eerst
in orde gemaakt, vandaar het opruimen. Paula wijst naar de plek waar haar lokaaltje was, een ruimte die er nu
niet meer is. Nu is er een taalles lokaal.
Ze vertelt: “Mijn eerste cursistengroep
bestond uit 3 leerlingen, waarvan 2
homo’s. Wij kregen gebruikte computers
zonder harde schijf, met floppy’s. Er
k wamen in die tijd steeds meer vrij
willigers, en als er iemand kwam met
een specialiteit, dan werd er een opleiding van gemaakt. Het mooiste bij
WereldWijd vond ik de omgang met
collega-vrijwilligers en cursisten.”
Op de vraag welke mijlpaal of welk belangrijk moment haar het meeste bijstaat
antwoordt ze kordaat: “Dat ik een klas
kreeg om computerles aan te geven. We
kregen nieuwe computers en we kregen
Windows 3.1. en dat was toen wat! De
mensen van DSM zorgden voor veel
materialen voor WereldWijd en ook
voor bekendheid”.
Verder vertelt Paula over hoe in de
begintijd van WereldWijd de feesten
rond Kerstmis georganiseerd werden. De
vrouwen van de fietsenmakers van toen
kwamen ‘s morgens om de keuken te
poetsen. “Het was toen vreselijk armoedig, want we hadden geen rooie cent.
Iedereen bracht wat mee”.
Op mijn vraag wat er moeilijk was in het
werk bij WereldWijd zegt ze: “De taal van
de leerlingen, er belde iemand op en die
zei: ‘ik kom niet morgen, ik kom gisteren’“,
en Paula lacht als ze het zegt. Aan iets
moeilijks kan ze een leuke draai geven, en
dat getuigt van een positieve houding.
Ze zegt: “Ken je die poster met ‘AL
GELACHEN VANDAAG’ erop?” Voor
Paula is lachen een vorm van relativeren.
Wat Paula heeft geraakt in de tijd bij
WereldWijd is de veelheid van mensen

waarmee ze kennis heeft gemaakt. In
andere scholen staan de leraren apart van
de leerlingen, maar hier is dat anders. Hier
heb je het over de familie WereldWijd.
Paula vertelt nog dat ze het zo goed vond
dat er begonnen werd met het geven
van Nederlandse taallessen en dat,
dankzij John van Winden (broeders van
Maastricht), er handleidingen werden
gemaakt voor de technieklessen. Dit
resulteerde in de Methode WereldWijd.
Ik vervolg het interview met de vraag wat
werken voor WereldWijd haar persoonlijk heeft gebracht. Ze zegt: “Ik ben een
Wereldmens geworden, ondanks het
wonen in Eckelrade”.

Ik bedank Paula en krijg nog enkele mooie
plakboeken met herinneringen mee. Wat
een Wereldmens! •

Zuster Paula tussen oud-vrijwilligers
(foto: Kitty Castelijn)

Paula hoopt voor de toekomst van
WereldWijd dat men zich blijft richten
op mensen uit de samenleving, zonder
onderscheid des persoons.
Ik vraag tot slot nog naar een leuke
anekdote en dan kan ik bijna niet meer
stoppen met schrijven, want anekdotes,
daar zijn er veel van. “Zo was er vroeger
in de gang een kapstok waar we kleding
aan hingen die mensen gratis konden
meenemen. Toen kwam er iemand op
bezoek die zijn jas aan de kapstok hing….
Tja, de rest kun je wel raden…
Jas kwijt.”
Dan komen Lybert Janssen en Frans
Frankhuizen binnen en komen de ver
halen over vroeger echt los, ze beginnen
verhalen te vertellen over de oude kleuterschool, over de tijd dat er maar twee
vrouwen bij WereldWijd waren en je
moest opletten welke kleding je als vrouw
aan had, enzovoorts enzovoorts. Dit kan
ik met schrijven niet bijhouden.

Bedankbriefje cursist
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INTERVIEW

IN GESPREK MET PAUL BRAND
Op een middag in maart was ik op bezoek bij Paul Brand, oud-bestuurslid van WereldWijd. Ik vroeg hem naar
zijn herinneringen aan zijn tijd bij WereldWijd. Af en toe moest hij even flink graven, want hij is een werker
van het eerste uur, en dat eerste uur ligt inmiddels 35 jaar achter ons.
k rachten en vrijwilligers is voor hem
eveneens altijd een positief kenmerk
van de organisatie geweest. Zoals
WereldWijd in het leven staat, zo staat
ook Paul in het leven, daarom droeg
hij graag zijn steentjes bij. Eén steentje
had de vorm van een bus, die hij via
een zwager vanuit de Randstad naar
Eckelrade wist te krijgen. Met die bus
werd in die jaren het vervoer van de
cursisten van en naar school verzorgd.

In gesprek met Paul Brand

Vanuit de fietswerkplaats werden opgeknapte fietsen naar Afrika gestuurd.
Op een gegeven moment wilde men
daar echter liever de fietsen die vanuit
China geleverd werden. Mede daardoor
veranderde de functie van WereldWijd
van een fietswerkplaats met vrijwilligers en werkloze jongeren naar een

Paul heeft zich altijd herkend
in de visie en de doelstellingen
van WereldWijd.
Vanaf de tijd dat een groep werkloze
jongeren een fietswerkplaats begon in
het toen leegstaande schoolgebouw
in Eckelrade, waaruit de Stichting
WereldWijd ontstond, is Paul zo’n
10 jaar lang bestuurslid geweest. In
die tijd was de functie van het bestuur
een andere dan in deze tijd. Het bestuur had meer een toetsende taak. De
plannen en het beleid werden gemaakt
door Peter Gilissen en Hans Wemmers,
de toenmalige staf van WereldWijd.
Paul heeft zich altijd herkend in de visie
en de doelstellingen van WereldWijd
waarbij het om het belang van de
mens gaat, en niet om status of winst.
De samenwerking tussen betaalde
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 pleidingsplek voor asielzoekers. De
o
idealen bleven hetzelfde. Als bestuurslid volgde Paul deze ontwikkelingen van
heel nabij.
Paul herinnert zich ook nog goed hoe
spannend het altijd was of er wel weer
bijtijds nieuwe geldbronnen gevonden zouden worden om het werk van
WereldWijd te kunnen blijven voortzetten. Dat bracht dan onrust en onzekerheid met zich mee. Zoals hij zegt: “Het
was altijd gierend door de bocht”. Wat
dat betreft is er in de afgelopen 35 jaar
helaas weinig veranderd.
Wat hem op positieve wijze raakte was
het feit dat ook hooggekwalificeerde

mensen, bijvoorbeeld van de DSM, zich
wilden inzetten voor WereldWijd door
het op zich nemen van bestuurstaken.
Deze betrokkenheid deed hem
erg goed.
Paul waardeert het dat WereldWijd
in deze 35 jaar steeds mee heeft
bewogen met de maatschappelijke
ontwikkelingen, zich steeds heeft
aangepast aan wat er op een bepaald
moment nodig was.
Voor hem persoonlijk bracht het
bestuurswerk veel goeds vanwege
de herkenning die hij bij ons vond. Naar
zijn mening vond en vind je de essentie
van het menselijk bestaan, dus waar
het echt om gaat, bij WereldWijd. Het
welzijn van de mens staat voorop, en
deze waarde geldt zeer zeker ook in
het eigen leven van Paul en zijn vrouw
Marion. Tot op de dag van vandaag
voelen ze zich betrokken bij het werk
van WereldWijd. Zo fungeerden ze
bijvoorbeeld tot twee jaar geleden
menigmaal als gastgezin voor cursisten
van WereldWijd.
Paul hoopt van harte dat de voort
durend terugkerende financiële
onzekerheid ooit ten einde zal komen
zodat de bestaansmogelijkheid van
WereldWijd verzekerd zal zijn. •

OUD-CURSISTE

EEN ZEER WELKOME EN LEERZAME PERIODE

IN GESPREK MET SHIWA SHARIFIAN

Bij “Kapsalon Glow” in Gulpen (“Life isn’t perfect but your hair can be!”) ontmoet ik Shiwa Sharifian., Zij werkt
hier elke donderdag mee in het goedlopende bedrijf van haar dochter Atousa. Zelf heeft Shiwa al 15 jaar een
eigen kapsalon in Wijlre. Ze is kapster in hart en nieren.
Dat was ze ook in Iran, tot ze in 1995
met haar jonge gezin naar Nederland
kwam. In de onzekere eerste paar jaar in
Nederland woonde het gezin in het AZC
in L andsrade. In die tijd mocht, vanuit
het COA, per familie 1 persoon naar
WereldWijd om daar drie dagen per week
taal- en praktijklessen te volgen. Eerst
volgde Shiwa’s man de lessen, tot hij als
appelplukker aan de slag ging en Shiwa
nog voor ongeveer drie maanden zijn
plaats kon innemen. Elke lesdag kwam
de bus van WereldWijd de cursisten in
Landsrade ophalen. De bus zat dan vol.
Shiwa was blij met deze kans. Even weg
van het AZC met alle problemen, even
wat anders.
De sfeer bij WereldWijd, met de aardige
docenten en de vriendelijke vrijwilligers,
beviel haar goed. Ze kreeg Nederlandse taalles van Imelda en van Wies, en
naailes van Mariëtte. Shiwa herinnert
zich nog een diploma-uitreiking, maar
waarvan… (zie onderste foto)? De tijd
bij WereldWijd, hoe kort ook, was voor
haar een zeer welkome en leerzame
periode in de jaren waarin het gezin
gespannen afwachtte of het in Nederland
mocht blijven. Gelukkig kregen ze een
verblijfsvergunning en kon Shiwa haar
Iraanse kappersdiploma aanvullen met
een Nederlandse kappersopleiding. Het
knippen van het haar van mannen had
ze bijvoorbeeld in Iran niet kunnen leren.
Ook het omgaan met klanten vroeg wat
aanpassing. Waar in Iran de kapster nog
echt de baas is, is in Nederland de klant
koning. Dat vroeg om een omschakeling.

Shiwa anno 2019

Dit is haar prima gelukt, “Shiwa’s
Kapsalon” in Wijlre loopt uitstekend.
Shiwa maakt het goed!
Diploma-uitreiking Shiwa
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Frans Frankhuizen aan de lijn op het zonnige dakterras van WereldWijd
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INTERVIEW

WE GINGEN TEGEN DE STROOM IN
Het is lastig om Frans Frankhuizen achter zijn bureau uit te plukken voor een interview. Hij is druk aan het
werk. Frans is momenteel, na twee jaar ziektevervanging van Peter Gillissen, coördinator bij WereldWijd.
Frans kent WereldWijd vanaf 1984 toen
Peter Gillissen en Hans Wemmers de
school introkken en de fietsenwerkplaats opstartten. Destijds was Frans
contactpersoon vanuit de landelijke KWJ
(Beweging van werkende en werkeloze
jongeren) voor Limburg. Frans vertelt:
“De KWJ was een bijzonder actieve jongerenbeweging in Limburg. De
methode om jongeren te activeren was
‘zien, oordelen, handelen’. Ik ging regelmatig in Limburg op vakantie, huurde een
fiets en ging langs bij WereldWijd. Hier
zag ik dat de methode letterlijk in
de praktijk werd gebracht”.
Wat er zo bijzonder was aan WereldWijd
was dat men daar in tijden van werkloosheid niet werkloos toekeek, maar juist
actief werd. En het leuke was dat zowel
jong als oud op een plezierige manier met
elkaar samen werkten aan het opknappen
van fietsen. Toen ik in 1992 een kijkje
kwam nemen zag ik opeens verschillende mensen van buitenlandse afkomst
in de werkplaatsen meewerken. Vanuit
dit meewerken ontstonden de praktijk
gerichte opleidingen in combinatie met de
Nederlandse taallessen. Dit was een heel
mooi initiatief en aanbod voor mensen die
jaren moesten wachten op duidelijkheid
over hun asielaanvraag. De broeders van
Maastricht F.I.C. waren nauw betrokken
bij de activiteiten in Eckelrade. Veel broeders hadden jaren lange ervaring in het
onderwijs in Afrika. De broeders hadden
ook een klooster in Den Haag, waarvan
een groot gedeelte leeg stond. De broeders aldaar namen het initiatief om naar
voorbeeld van WereldWijd ook in Den
Haag een opleidingscentrum voor asielzoekers op te zetten. Heel bijzonder was
dat er in Den Haag ook snel veel vrijwilligers bij de activiteiten betrokken waren.
De naam van het opleidingscentrum in
Den Haag werd ‘Wereldvenster’ en ik
ben er een paar jaar coördinator geweest.
Vooral in die tijd was computerles razend

populair. De bevlogenheid van iedereen
daar loog er niet om”. Fijn was dat het
wiel niet uitgevonden hoefde te worden
maar dat er ruim gebruik gemaakt kon
worden van de kennis en kunde vanuit
Eckelrade.
Toen Frans naar Costa Rica vertrok in
verband met werk van zijn partner, stopte
hij in Den Haag. Zijn oorspronkelijke plan
liep anders en Frans kwam terug naar
Nederland. Net op dat moment ging
Hans Wemmers weg bij WereldWijd en
Frans solliciteerde en werd aangenomen.
Limburg was inmiddels zijn tweede thuis
en kon nu zijn eerste thuis worden. Daar
heeft hij nooit spijt van gehad. In zijn
functie als coördinator werkte hij nauw
samen met Peter Gillissen. Naast Peter
bestond het team toen verder uit Huub
Weijers de administrateur, Siny Kerkhof
de coördinatrice Nederlands en Ed Peters
cursistenbegeleider. “We hadden dagelijks

“Wat ze hier leerden
daar konden ze
wereldwijd altijd iets
aan hebben”
70 tot 80 cursisten en er waren zo’n 100
-110 vrijwilligers actief. Er was vier dagen
in de week een onderwijsprogramma. Op
de vrijdag werd er geklust en gepoetst
aan het gebouw en werden administratieve zaken afgehandeld.
Frans vond de tijd bij WereldWijd geweldig: “We gingen tegen de stroom in, om
buiten het beleid om toch asielzoekers
op te leiden. Zelfs staatssecretarissen
kwamen op bezoek en wij kregen het
voor elkaar dat ze niet de deur uitgingen
zonder een toezegging, al waren dit nooit
toezeggingen van structurele aard. We
hadden een groot netwerk, maar het was

toch ieder jaar een opgave om de exploitatie rond te krijgen.
Het bijzondere was: de wachtlijsten en
dat we iedere keer een bus met cursisten
vol hadden. Mensen kwamen graag naar
Eckelrade. In die tijd waren de asiel
procedures lang en mensen moesten
jaren wachten. Ze konden en mochten
niets doen. Dat lijdt tot afglijden. Bij
ons was er een doel om voor uit bed te
komen. Veel van de cursisten kwamen uit
oorlogsgebieden of dictaturen en hadden
verschrikkelijke dingen meegemaakt.
Deze mensen konden bij Wereldwijd
hun gedachten even verzetten. Mensen
wilden weg uit het AZC, in een andere
omgeving. De directies van de AZC’s
in Limburg zagen dat dit een positieve
bijdrage had in een tijd van stilstand. Wat
ze hier leerden daar konden ze wereldwijd altijd iets aan hebben. Het was een
volle bak, vol met enthousiasme. Iedereen
dacht en werkte mee, de hele club vrijwilligers”. Het is mooi dat we samen met
het COA in Limburg konden optrekken
en dat hier een aantal mooie gesubsidieerde projecten uit voortgekomen zijn.
Het opleiden van asielzoekers in Limburg
en Zuid-Limburg in het bijzonder was wel
bijzonder voor Nederland. Vanuit heel
het land kwam men dan ook kijken wat er
in Eckelrade gebeurde maar het concept
overnemen was toch voor de meesten
een stap te ver.
Anekdote
We kregen bezoek van de IND
(Immigratie en Naturalisatie Dienst).
Ze vonden het mooi en bijzonder wat
hier gebeurde en vertelden: “Wat jullie
doen heeft een aanzuigende werking! “,
Frans begint te lachen. Ik zag dit als een
compliment voor WereldWijd, blijkbaar
vertelt iedereen door dat je voor een
goede opleiding naar Nederland moet
komen en dan nog wel specifiek naar
Eckelrade.
WWW.STICHTINGWERELDWIJD.NL
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Het uitreiken van certificaten was ieder
half jaar een bijzondere gebeurtenis, het
was heel feestelijk, met een volle zaal.
Frans vindt het heel bijzonder hoe het
idee van WereldTools is ontstaan. Puur
uit de realiteit dat er mensen uitgeprocedeerd raken en terug moeten. Hoe
kun je ze met een perspectief terug laten
keren? Het idee van de kist kwam van
Peter Gillissen. Ik vond het een goed idee.
Ik ben niet iemand die snel ‘ja maar” zegt
maar toch bij deze activiteit had ik wel
wat zorgen. Los van de kosten was bij
mij de vraag of de kisten wel op plaats
van bestemming en bij de terugkeerder
aan zouden komen. Tot de haven van
Rotterdam of Antwerpen konden we de
kisten volgen maar daarna waren we aan
de goden overgeleverd. Maar ook dit was
een zorg die niet nodig was, de kisten
kwamen op bestemming aan al was soms
niet in te schatten wat de inklaringskosten
zouden zijn. Het was een groot voordeel
voor de aanpak en ontwikkeling van
WereldTools dat er meerdere vrijwilligers
waren die ervaring hadden in Afrika en
niet onbelangrijk dat ook Peter 4 jaar in
Zimbabwe had gewerkt.
Frans: De eerste kist werd gefinancierd
met donaties en steun van fondsen. In
2008 was Peter degene die doorzette om
de financiering om WereldTools rond te
krijgen, hij had het lef om door te gaan.
En als je ziet dat er al meer dan 500
mensen uit 54 verschillende landen met
een kist met bagage zijn teruggekeerd
kun je wel weer een feestje vieren. En
wat mooi is, is de terugkoppeling en dat
er zo veel mensen slagen in de opzet van
hun onderneming. Er is in de tussentijd
heel veel kennis en expertise opgebouwd.
Matje en Ed hebben wekelijks intakes
met mensen die terug willen keren. Er is
een goede samenwerking opgezet met de
Internationale Organisatie voor Migratie
die naast een belangrijke wervende rol in
Nederland ook in de meeste landen van
herkomst de kisten in ontvangst nemen
en overdragen aan de terugkeerder. Er
wat de continuïteit betreft is het mooi
dat WereldTools de afgelopen jaren
gefinancierd wordt vanuit verschillende
subsidieregelingen.
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Peter Gillissen(r) en een terugkeerder met zijn WereldTools-kist voor het nieuwe WereldTools gebouw

“De eerste kist werd gefinancierd met
donaties en steun van fondsen”
Vervolgens vraag ik Frans wat hem
geraakt heeft en dan valt een lange stilte.
Frans denkt na: “Ik kwam uit het Westen,
en de gemoedelijkheid en vriendelijkheid
van Limburg spreekt me aan. Maar de
verhalen van de vluchtelingen, wat zij
mee hadden gemaakt, dat raakt je. Dat ik
wel eens mensen bezocht bij het AZC die
al 3 jaar op een kamer zaten, een gezin
in een hok, met een kast als afscheiding.
Mensen die ondanks het wachten en
onzekerheid fijn met elkaar omgingen.
Wat heeft werken voor WereldWijd jou
persoonlijk gebracht? “Mijn kijk op de
wereld, op de politiek en systemen. En
je telt je zegeningen dat je in Nederland
woont”.
Voor Frans is WereldTools nog steeds
een goed project, en hij hoopt dat we met
VakTaal verder kunnen omdat het effect
heeft. “We zouden de school kunnen
vullen voor mensen waar elders geen
mogelijkheden voor zijn. En het heeft zijn
effect: de Nederlandse taal, het meedoen,
meer leren, structuur, een reden hebben
om op te staan, een andere omgeving,
niet thuis zitten, niet geïsoleerd raken.

Belangrijk is het sociaal activeren en het
contact met anderen. Mensen spreken
af en reizen samen hier naar toe. De
afstand Maastricht-Eckelrade is nooit een
probleem als je maar gemotiveerd bent
om te komen en dus biedt WereldWijd
iets goeds. En dat op een van de mooiste
stukjes Nederland, Tussen de koeien en
de appel, peren- en kersenboomgaarden.
Tot slot deelt Frans me mee dat hij dacht
dat hij niks te vertellen had, maar dat dat
toch wel meevalt. En daar ben ik het mee
eens. •

TERUGBLIK

DE GESCHIEDENIS VAN WERELDTOOLS
Bij de totstandkoming van het project WereldTools speelden twee personen een grote rol: Joseph Paul en
Peter Gillissen. Joseph was een asielzoeker uit Liberia die in 2004 al bijna acht jaar aan het wachten was op
een verblijfsvergunning en al die tijd in een AZC woonde. Joseph was het lange wachten meer dan zat, en na
weer een meningsverschil met de advocaat (luidruchtig uitgevochten aan de telefoon in mijn kantoor), hakte
hij de knoop door en besloot terug te keren naar zijn land.
Joseph was een cursist op onze school en
volgde NT2-lessen (met weinig succes…)
en laslessen (met veel meer succes…).
Hij behaalde zelfs een landelijk erkend
lasdiploma. Ik dacht dat hij hier wel blij
mee zou zijn en dat hij als lasser kon gaan
werken in Liberia. Aan de ene kant was
Joseph inderdaad dankbaar voor de kansen die hij hier gekregen had, maar aan de
andere kant was hij ook heel bezorgd hoe
hij zijn geld moest gaan verdienen na terugkeer. “I will put my diploma on the wall
at home, and show it to my family but I
cannot do nothing with it. I do not even
have a screwdriver to start something,
I have nothing”. Dit gesprek bleef maar
door mijn hoofd spoken. We dachten dat
we goed bezig waren en mensen, waar
ook ter wereld ze terecht zouden komen,
een eindje op weg hielpen met het maken
van een nieuwe start. Maar in het geval
van Joseph was dit dus niet het geval, zo
zei hij. Dit gegeven besprak ik ook met
mijn collega’s en Peter Gillissen stapte op
Joseph af en ging met hem aan de slag.
“Wat wil je doen als je teruggekeerd bent,
wat heb je hiervoor nodig, hoe kunnen
we jou daarbij helpen?” Het woordje “onmogelijk” staat niet in het woordenboek
van Peter en hij begon een plan uit te
broeden om Joseph te helpen. Hij verzamelde wat technische vrijwilligers om zich
heen. Ze besloten allerlei tweedehands
materialen voor een laswerkplaats te
gaan verzamelen, deze zo goed mogelijk
op te knappen en ze dan op de één of
andere manier aan Joseph in Monrovia,
de hoofdstad van Liberia, te sturen. Een
flinke uitdaging, maar eentje waar Peter
zijn tanden inzette en die hij niet meer
losliet. Enige tijd later werd een foto op
het plein van WereldWijd gemaakt. Peter
en Joseph, zittend op een grote kist van
ruim een kubieke meter, die gevuld is

De ‘oerfoto’ van WereldTools

“Wat wil je doen als je teruggekeerd bent,
wat heb je hiervoor nodig, hoe kunnen
we jou daarbij helpen?”
met tweedehands materialen voor een
laswerkplaats. Het adres van Joseph,
met een stift op de kist geschreven, is
nog net zichtbaar. Zie daar: de “oerfoto”
van het project WereldTools. Zo is alles
begonnen.
In de jaren na Joseph’s terugkeer werden
er meer experimenten uitgevoerd en
werd het project verder ontwikkeld. De
jonge boreling moest ten eerste natuurlijk
een naam krijgen. De naam WereldTools
werd bedacht. Een ruimte van WereldWijd werd heringericht, een netwerk
werd opgezet voor het verzamelen en
opknappen van materialen, onze timmerman Johan kreeg de opdracht om

kisten te maken. De volgende uitdaging
lag in het helpen van grotere aantallen
terugkeerders. Dit deed zich voor tussen
2005 en 2007 toen veel, vooral jongere, Angolezen na beëindiging van de
burgeroorlog naar hun land wilden of
moesten terugkeren. Dit was een echte
testcase voor het nog in zijn kinderschoenen staande project WereldTools.
In ruim 2 jaar tijd maakten circa 25 jonge
mensen gebruik van ons nieuwe project.
Ze volgden een cursus bij WereldWijd
en in de tussentijd werden de kisten met
spullen tot de nok toe gevuld met allerlei
materialen om een bedrijfje te kunnen
opstarten. De kisten werden opgestuurd
naar Luanda, de hoofdstad van Angola.
WWW.STICHTINGWERELDWIJD.NL
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Een WereldTools kist wordt samen met een deelnemer (r) gevuld

Ook Angolezen uit de Randstad kregen
door mond-tot-mondreclame interesse in
WereldTools. Ik kan mij nog herinneren
dat ik in een flatje in de Bijlmer voor een
illegaal verblijvende groep Angolezen een
voorlichting gaf en daar Sergio ontmoette. Ook hij is teruggekeerd met een kist
van WereldWijd en hij ontpopte zich tot
een ware ambassadeur voor ons project. Het is WereldWijd gelukt om al die
kisten rijkelijk te vullen en op te sturen. Er
kwam echter een probleem om de hoek
kijken waar wij toen nog geen kaas van
hadden gegeten. Namelijk de corruptie
en bureaucratie van Afrikaanse douane
ambtenaren. Menig terugkeerder werd
hier het slachtoffer van. Op de kist en
de documenten stonden de naam en de
gegevens van de terugkeerder vermeld
en dat was soms de aanleiding dat een
kist verdween of opengebroken werd en
men veel te hoge inklaringskosten moest
betalen. Een serieus probleem waarop
vanuit Eckelrade weinig invloed was uit te
oefenen. We konden immers niet naar elk
land afreizen om daar aanwezig te zijn bij
de inklaring van de kisten. De oplossing
werd gevonden in de samenwerking met
organisaties in de landen van herkomst.
De IOM (Internationale Organisatie
voor Migratie) is daar een van. De IOM
heeft in circa 150 landen een kantoor en
ondersteunt terugkerende asielzoekers.
Het idee was om de kisten niet langer op
naam van de terugkeerder op te sturen
maar onder de vlag van de IOM. Deze
20 WWW.STICHTINGWERELDWIJD.NL

“Het is WereldWijd
gelukt om al die
kisten rijkelijk te
vullen en op
te sturen”
organisatie zou voor de inklaring zorgen
en de kist kon opgehaald worden bij het
kantoor van de IOM. Dit is een gouden
en belangrijke zet geweest in het succes
van het project. Kisten “verdwenen” niet
meer en werden niet meer opengebroken.
Ook in Afrika zou een douaneambtenaar
zijn baan verliezen als hij iets strafbaars
zou doen met een kist bestemd voor een
grote internationale organisatie.
Het project groeide gestaag en daarmee
kwam het volgende probleem om de hoek
kijken: wie betaalt dit allemaal? WereldWijd schraapte via allerlei fondsen en
donaties het geld bij elkaar, maar de financiering bleef een voortdurende bron van
zorg. Het gedoneerde geld was bij lange
na niet genoeg om het project verder te
ontwikkelen en uit te breiden. In 2009
werden de stoute schoenen aangetrokken
en vroeg dat kleine clubje uit Ikkelder
bij de Europese Unie in Brussel projectsubsidie aan. Het project WereldTools
bleek origineel en innovatief genoeg om
er daadwerkelijk subsidie voor te krijgen.
Hierdoor konden we het project kwanti-

tatief en kwalitatief een flinke boost geven. Maar dit betekende ook dat we onze
hele organisatie, met name op administratief gebied, volledig moesten aanpassen
aan de maatstaven voor Europese subsidietoekenning. En deze zijn niet mals.
Met andere woorden: elke cent en elke
actie moet verantwoord worden. Ik mag
gerust zeggen dat we hier uitstekend in
geslaagd zijn. De subsidiegever was zeer
tevreden over onze resultaten en ook de
diverse ministeries in Den Haag sloten
zich aan als financier van het project.
Het aantal terugkeerders dat wij konden
helpen en het aantal landen waar naar toe
wij kisten naartoe stuurden nam langzaam
maar zeker toe. Momenteel hebben we al
ruim 500 mensen geholpen uit maar liefst
54 verschillende landen. En nog steeds
weten mensen uit het hele land de weg te
vinden naar Eckelrade.
De foto uit 2004 van Peter en Joseph
mondde tenslotte in september 2015
uit in de toekenning van “Best project
Under the European Return Fund” door
de Europese Commissie. In een kleine
15 jaar groeide WereldTools uit van
een klein lokaal initiatief tot het beste
Europese terugkeerproject, want anno
2019 al ruim 500 terugkeerprojecten
ondersteund heeft . Iets waar we
trots op mogen zijn! •
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af wat dat voor een bus was en leerden
zo Stichting WereldWijd kennen.

Elektro les

DUAAL ONDERWIJS
BIJ WERELDWIJD
Zoals de meeste lezers van de WereldWijzer weten wordt er in de voormalige huishoudschool aan de Klompenstraat in Eckelrade les gegeven
aan asielzoekers en andere mensen van buitenlandse afkomst. Dit wordt
al 35 jaar door een grote groep betrokken en enthousiaste vrijwilligers
gedaan. Zij brengen hun expertise op vakkundige wijze aan de cursisten
over. Het doel van die lessen is het verkrijgen van basiskennis, als voorbereiding voor verder werk of vervolgonderwijs, bijvoorbeeld binnen een
reguliere ROC. Het motto is: dat wat je hier leert, pakt niemand je meer
af en kun je overal gebruiken! Of je nu in Nederland blijft of terugkeert
naar een plek elders in de wereld.
Zodoende worden er bij WereldWijd
praktijklessen gegeven zoals timmeren,
metaal bewerken, lassen, naaien, elektrotechniek en computervaardigheden.
Vroeger werd ook nog les gegeven in
de autotechniek en een basiscursus
in de zorg. Daarnaast vormen taallessen een belangrijk onderdeel van ons
cursusaanbod. In de hoogtijdagen van
WereldWijd werd er gedurende vier
dagen per week lesgegeven: ‘s ochtends
taalles en ‘s middags praktijkles. Bij de
taallessen konden de cursisten onder de
deskundige leiding van Siny Kerkhof voor
het staatsexamen niveau NT2 studeren.
In de jaren ’90 en 2000 waren er dagelijks
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minimaal 50 cursisten actief. Op
een gegeven moment stonden er
72 deelnemers ingeschreven bij
WereldWijd. Bij de inschrijfdagen was
de kantine tjokvol met belangstellenden en moesten we vaker veel mensen
teleurstellen omdat er voorlopig geen
plaats was. Een belangrijke pijler was
de beroemde WereldWijd-bus. De
bus, versierd met een enorm logo van
WereldWijd en bekwaam bestuurd door
Wiel Kicken, reed dagelijks door heel
Zuid-Limburg om alle deelnemers op
te halen en weer thuis te brengen. Een
aantal mensen zullen deze bus hebben
gezien hebben en vroegen zich wellicht

Op een gegeven moment lagen, door
gebrek aan geld en door bepaalde
politieke beslissingen, alle opleidingen
stil. Vol goede moed werd er gezocht
naar een mogelijkheid om toch weer les
te geven. Er werden andere doelgroepen
gezocht. We richtten ons onder andere op jongere asielzoekers, die tot hun
18e leerplichtig waren maar moeilijk in
het reguliere systeem konden aarden
(project High 5 bij voorbeeld). Daarnaast
richtten we ons vizier op mensen met
een verblijfsvergunning. Meerdere jaren
hebben we ons duaal onderwijssysteem
kunnen loslaten op oudkomers uit de
gemeente Maastricht en begaven we
ons ook, in samenwerking met het Arcus
college, op het gebied van de inburgering.
Menige projectnaam is toen bedacht.
Toen Matje bij WereldWijd aan de slag
ging werd er onder de projectnaam
DREAMS (Durable Reintegration by
Education and Material Support) gewerkt.
Dit project richtte zich op vrijwillige
terugkeerders door het geven van lessen
en het helpen met andere noodzakelijke
voorbereidingen. Het was de voorloper
van het huidige project WereldTools.
Momenteel draagt het bestaande
onderwijsaanbod het jasje met de naam:
“VakTaal, doe mee, tel mee”. Met de
start van dit project, 2 jaar geleden,
kwam de oude vertrouwde roerigheid
bij WereldWijd weer terug. Weliswaar
vooralsnog op slechts 2 dagen per week,
maar toch. Op maandag- en donderdagochtend komt een 30-tal cursisten
- afkomstig uit de diverse landen - met de
fiets, het openbaar vervoer of de eigen
auto naar Eckelrade. Daar staan de vrijwilligers klaar om hen les te geven. Door
lessen te volgen bij WereldWijd worden
ze uit het isolement getrokken, ze doen
mee, maken vrienden, krijgen begeleiding
en leren de Nederlandse taal en een vak.
Inmiddels heeft de eerste lascursist een
baan als lasser en daar zijn we trots op. •

Taalles

Een docent bij de techniek
moest in eerste instantie niets
van die b
 uitenlanders hebben,
die toch alleen maar “ozze
mehdjes” kwamen inpikken. Na
zijn p
 ensioen werd zijn vrouw
echter horendol van hem thuis.
Een oud-collega gaf al les bij
WereldWijd, dus probeerde hij
dit ook maar eens. En dit beviel
enorm. Ineens verdedigde hij
op verjaardagsfeestjes “mien
jongens” te vuur en te zwaard
tegen al die k
 ortzichtige lui.

De cursus autotechniek vergde soms nogal wat theoretische kennis.
Een hele kluif voor de leraar om dit uit te leggen. Men probeerde het
toch. “Wat is Watt”, galmde het door de klas en de docent wees een
willekeurige cursist aan. “Wat?” zei deze verbaasd… Waarna de
leraar vroeg of hij daarmee wat of watt bedoelde…

Anektodes

Enkele weken geleden maakte ik (Ed) thuis de deur open om een
 akketje van de DHL in ontvangst te nemen. Betreffende bezorger
p
keek me aan en riep uit “Meneer Pieter”. Wat bleek: hij was 17 jaar
(!) geleden cursist bij WereldWijd en herkende mij onmiddellijk. Ik
moest vooral de groeten doen aan zuster Paula, meneer Chris, aan
mevrouw Therèse, mevrouw Lia, de aardige meneer van de k
 antine
en aan iedereen en alles op WereldWijd. “Jullie zijn echt goede
mensen”. Hoezo indruk gemaakt?

Iedereen die met Eduardo te maken
heeft gehad op W
 ereldWijd, zal
zich deze jonge Angolees met een
driedubbele Turbo ADHD wel herinneren. Geen idee hoe onze docenten
het klaar gespeeld hebben, maar
toch is Eduardo geslaagd voor de
inburgering op W
 ereldWijd. T ijdens
de uitreiking van zijn certificaat
door de burgemeester op het gemeentehuis in Maastricht toeterde
Eduardo luid op een trompet. Een
docent van Leeuwenborgh vertelde
ons hoeveel bewondering hij had
voor onze leraren dat ze dit klaar
gespeeld hadden. Dit k
 onden wij
alleen maar beamen.
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INTERVIEW

IN DE ICT WERKPLAATS VAN ADAM
Adam Vardanian, sinds 1997 werkzaam bij WereldWijd, mag in dit jubileumnummer niet ontbreken. Ik zoek
hem op in zijn werkplaats waar hij omringd wordt door talloze computers en computeronderdelen. Voor we
het gesprek beginnen maakt hij zijn werktafel voor me vrij.
te huisvesten, we wilden hem niet kwijt.
Zo kwam hij in het AZC in Landsrade
terecht en kon hij zijn vrijwilligerswerk
tot zijn grote blijdschap blijven voortzetten.
Een hoogtepunt tijdens de afgelopen
22 bij WereldWijd jaar was het verkrijgen van zijn status in 1997, waarmee
hij de zekerheid kreeg in de buurt te
kunnen blijven wonen zodat ook zijn
werk bij WereldWijd kon doorgaan.
Nog altijd is hij Frans, Hans, Peter,
Paula en anderen zeer dankbaar voor
hun hulp en steun in die tijd.

Adam in zijn werkplaats

Ik vraag hem hoe hij destijds bij
WereldWijd terecht is gekomen. Hij
vertelt dat hij in 1995 met zijn vrouw
en twee kinderen vanuit Armenië
naar Nederland kwam. Hij kwam in
Eckelrade te wonen, in het AZC dat
voor korte tijd in het Klumpke was
gevestigd. Dat viel niet mee, er woonden veel mensen in een kleine ruimte.
Gelukkig was er een groepje mensen uit
Eckelrade, zoals Paula en Lybert, die de
bewoners van het AZC te hulp kwamen. Paula bood de mogelijkheid om
ter ontspanning bij WereldWijd gebruik
te komen maken van de computers,
voor het spelen van computerspellen bijvoorbeeld. Adam maakte daar
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graag gebruik van. Eenmaal binnen bij
WereldWijd zag hij werk liggen. Omdat
hij in Armenië gewerkt had als controleur van de veiligheid van werk- en
bouwplaatsen, met name op elektronisch gebied, zag zijn geoefend oog de
losse stopcontacten, de losse snoeren
overal, en andere niet al te veilige zaken
in het computerlokaal. Daarin wilde hij
graag verbetering brengen. In overleg
met de staf ging hij aan de slag als
vrijwilliger bij WereldWijd. En…hij is
nooit meer weggegaan.
Toen het AZC uit het Klumpke verdween schreef WereldWijd naar het
COA met het verzoek Adam in de buurt

Als ik vraag naar iets wat moeilijk is
in zijn werk is dat eigenlijk alleen de
taal, hij kan zich prima uiten in het
Nederlands, en de taal verstaan is geen
enkel probleem, maar de Nederlandse
termen voor alle technische aspecten
van zijn vak blijven lastig. Door de
jaren heen heeft hij de techniek zien
veranderen, de computers van nu zien
er totaal anders uit dan die van 1997.
Maar wat Adam betreft is de sfeer bij
WereldWijd niet veranderd.
Hij voelt zich enorm thuis bij ons en ook
hij spreekt over het gevoel lid te zijn
van een familie. Bij WereldWijd heeft
hij de kans gekregen, en gegrepen,
om werk te doen waar hij van houdt.
Zolang WereldWijd bestaat en hijzelf
gezond blijft zal Adam in zijn computerwerkplaats te vinden zijn.
Hij hoopt van harte dat hij zich nog
jaren voor WereldWijd zal kunnen
inzetten. •

VRIJWILIGGER

WERELDWIJD PAST ZICH AAN ALS EEN KAMELEON
Lybert Jansen vertelt over zijn start bij WereldWijd. Hij woonde toen nog in Eckelrade en zag de mensen langs
komen die naar de cursussen gingen. In die tijd was er in Eckelrade noodopvang voor vluchtelingen. Een tiental
Eckelraadse dorpsgenoten ontfermde zich over deze vluchtelingen; ze wilden dat men zich welkom voelde.
Een aantal vrijwilligers die nu nog steeds bij WereldWijd werken, waren in die tijd vluchteling.
Lybert was de man van de fietsen.
Vrijwilligers van WereldWijd maakten
de fietsen in orde en hij ging de vluchtelingen op de fiets de omgeving laten zien.
Zo fietsten ze een keer naar Itteren, waar
een kledinginzameling was. De mensen
hadden nauwelijks kleding en namen
van alles mee.
Op een gegeven moment heeft Lybert
zich bij WereldWijd aangemeld als vrijwilliger, maar hij wilde als ex-onderwijzer
geen Nederlandse taalles geven. Hij wilde
timmerles geven. Hij startte met Johan
van de Veur en werd vaste docent hout.
Tien jaar geleden maakte Lybert voor
WereldWijd een reis naar Ghana, samen
met Jef Deckers. Voor een jongeren
uitwisseling reisde hij naar de afgelegen
plaatsjes Wa en Nandom om de uitwisseling op technisch vlak te begeleiden.
Het was een indrukwekkende reis. “Ik
was nog nooit geconfronteerd met de
Afrikaanse werkelijkheid van alle dag.
Hoe het voelt en hoe het ruikt is toch
wel anders. Samen met Jef Deckers ben
ik er doorheen gekomen. Wat me opviel,
was dat de mensen heel erg vasthouden aan hun geloof en de rol die de
broeders van Maastricht daarin speelden.
En we hebben de plek gevonden waar
John van Winden de werkboeken voor
WereldWijd maakte. Dat was mooi om te
zien”. Nadien is Lybert met zijn gezin naar
Ghana op vakantie geweest.
Het werken bij WereldWijd vergt
continue aanpassing, aldus Lybert.
Telkens zijn er verschillende doelgroepen.
Dat is leuk maar soms ook best lastig.
Het werken met leerlingen is niet moeilijk, maar je moet niet te veel resultaat
verwachten want het zijn mensen met
verschillende niveaus en achtergronden.
Sommigen raken wel eens teleurgesteld.

Lybert (bovenste rij, 3e links) tussen zijn cursisten

“Ik was nog nooit geconfronteerd met de
Afrikaanse werkelijkheid van alle dag”
Lybert werkt niet volgens een vast
recept, hij vindt het belangrijk heel goed
naar de mensen te luisteren. WereldWijd
past zich altijd als een kameleon aan en is
heel flexibel, vindt hij.
De feesten bij WereldWijd waardeert
Lybert zeer: “De barbecue en de kerstviering bijvoorbeeld. Paula organiseerde
vroeger elke maand een feest met gasten
van de noodopvang. Het was fijn dat
deze mensen hartelijk ontvangen werden
en gebruik konden maken van de knowhow van WereldWijd. Ik herinner me
ook nog, het 25-jarig bestaan, dat was
multicultureel en heel erg leuk. Met een
Ethiopische koffieceremonie van Muna
en kraampjes, heel geslaagd!”

moeten zich vrij kunnen voelen en
vertrouwen krijgen. Ik ben vrijwilliger,
niet alleen om anderen te helpen maar
ook om mezelf te helpen”.
Over de vraag hoe hij de toekomst van
WereldWijd ziet antwoordt hij dat je niet
kunt voorzien hoe het zich zal ontwikkelen. Maar hij vindt dat we door moeten
blijven gaan op de koers die we nu varen,
in dienst van de kwetsbare groepen. •

Lybert hecht veel waarde aan het persoonlijk contact bij WereldWijd: “Mensen
WWW.STICHTINGWERELDWIJD.NL
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REPAIR CAFÉ

WERELDWIJD, AL 5 JAAR MOOI NIKS WEGGEGOOID!
Zoals iedereen intussen wel weet is er bij WereldWijd een Repair Café. Elke tweede en vierde woensdag van de
maand kun je daar terecht om onder het genot van een kopje koffie alle mogelijke reparaties uit te voeren met
hulp van deskundige vrijwilligers. Onder het motto: “Weggooien? Mooi niet!”

Het Repair Café team

Dit motto sluit goed aan bij de denkbeelden van Stichting WereldWijd en
daarom richtte Peter Gillissen op 14
mei 2014 het Repair Café WereldWijd
op. Na de eerste vergadering raakte
een groep vrijwilligers enthousiast en
werd het voormalige naailokaal beneden heringericht. Er kwam een aparte
kast voor gereedschap, en voor grotere
klussen kon gebruik gemaakt worden
van de diverse werkplaatsen. Tevens
werd er een plek ingericht waar koffie
geserveerd kon worden, want een
belangrijk onderdeel van het Repair
Café is de samenkomst van mensen die
weggooien zonde vinden en die kleding,
meubels, elektrische apparaten, fietsen,
speelgoed etc., een tweede kans
willen geven.
Inmiddels staat Repair Café WereldWijd als een huis. Er zijn een zestal
enthousiaste vrijwilligers actief. Het
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is een hecht groepje en de sfeer is
gezellig, knus en ontspannen. En
ondertussen wordt er serieus gewerkt
aan een reparatie. Soms kom ik binnen
om wat te vragen, maar krijg dan geen
gehoor. De vrijwilligers zijn dan in
opperste concentratie bezig met het
vervangen van een koolborsteltje, of
een ander onderdeel waarvan ik de
naam niet kan onthouden.
We hebben al menig tevreden klant
het Repair Café zien verlaten met
zijn of haar gerepareerde koffie
apparaat. Er wordt uitgebreid uitleg
gegeven over de oorzaak van het
defect en klanten krijgen tips over
verder onderhoud van het apparaat.
Aan het eind van de reparatie geeft
de klant een vrijwillige bijdrage voor
de geleverde dienst. Daar kopen we
dan weer koffie of gereedschap voor
het Repair Café van.

Op mijn vraag hoeveel reparaties er
in de afgelopen 5 jaar uitgevoerd zijn,
krijg ik geen helder antwoord. Er waren
zóveel reparatiebriefjes dat ze op een
gegeven moment maar opgeruimd zijn.
We doen een schatting: als we een gemiddelde van 5 reparaties per woensdag nemen komen we in de afgelopen 5
jaar makkelijk uit op zo’n 500 reparaties!
Knap gedaan! Dan is er zo’n 500 keer
een apparaat van het stort gered! De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet
alle reparaties succesvol zijn, soms is
een apparaat echt niet meer te herstellen of zijn de onderdelen niet te vinden,
en dan houdt het helaas op. Maar dat
gebeurt gelukkig niet zo vaak.
Het Repair Café is één van de projecten
binnen WereldWijd waar we trots op
zijn. Op naar de volgende 5 jaar! •

WWW.STICHTINGWERELDWIJD.NL
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Redactieleden Jacinta Kreuger en Matje Mattheij op onderzoek
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OMGEVING

DE STRAAT OP….
Het is een mooie lentemiddag en dat komt goed uit, want we gaan de straat op. Gewapend met het logo van
WereldWijd wandelen we door Eckelrade, een dorp van circa 560 inwoners, ook wel genoemd het ‘kersendorp.
We willen onderzoeken hoe groot de logo- en naamsbekendheid van WereldWijd daar is.
We spreken allereerst een Engelstalig
meisje dat sinds anderhalf jaar in het
dorp woont. Ze heeft nog nooit van
WereldWijd gehoord, is misschien
vooral met buitendorpse zaken bezig.
We houden brutaal een fietsende
14-jarige aan. Ze woont haar hele
leven in Eckelrade maar noch ons
logo noch onze naam doen bij haar
een belletje rinkelen. Dan zijn er twee
wandelaars, een uit Midden-Limburg,
een uit Brabant. De wandelaar uit
Brabant heeft ooit ergens wel eens iets
over WereldWijd gelezen, denkt hij.
Heeft het niet te maken met duurzaamheid, of met ontwikkelingshulp?
Gelukkig hebben we onze visitekaartjes
bij ons, we maken er meteen maar een
reclamerondje van.
Een echtpaar uit het dorp, dat net in
de auto wil stappen, wil ook wel even
onze vragen beantwoorden. Het logo
herkennen ze niet, maar van ons werk
weten ze wel veel (ze blijken tegenover
een van de taaldocenten te wonen) en
ze zijn geïnteresseerd in wat we doen.
Twee mannen van de gemeente, druk
bezig met schoffelen, kennen het logo
niet maar Stichting WereldWijd kennen
ze wel. Tenminste… “Iets met de jeugd
toch? Tja ze doen zoveel, voor mensen
uit Afrika? En voor asielzoekers of hoe
worden die mensen allemaal genoemd?”
Wanneer wij meer duidelijkheid geven
blijkt dat toch allemaal wel bekend
te zijn, gelukkig. Ook zij krijgen het
visitekaartje van WereldWijd, en we
leggen nog eens de nadruk op de
mogelijkheid om bij ons de voor de
gemeente overbodige gereedschappen
af te geven.

Daarna komen we een vrouw tegen die
in het dorp op bezoek is en zelf “een
paar dorpen verderop” woont. Het logo
komt haar niet bekend voor. Maar ze
kent WereldWijd wel een beetje, ze
was al eens in het Repair Café. Ook
hoorde ze op Radio Mergelland wel
eens over ons. “Jullie doen toch iets
met materialen voor arme landen?”

“Hij weet dat we
onder andere mensen
opleiden zodat ze
terug kunnen naar
hun eigenland”
We zien een dorpsbewoner op zijn
erf bezig. Gelukkig, hij kent het logo
en hij kent ons (hij wijst richting de
Klompenstraat: “van daarboven”) Hij
weet dat we onder andere mensen
opleiden zodat ze terug kunnen naar
hun eigen land, hij weet dat er vrijwilligers bij ons werken, dat er taalles
gegeven wordt. Hij vindt dat we goed
werk doen.

daarachter”) al heeft ons werk niet zo
haar belangstelling. Omdat ze zelf in
de zorg heeft gewerkt heeft ze meer
voeling met het werk van Talent, onze
buren. Maar dat we cursussen geven
aan vluchtelingen is haar wel bekend.
Als laatste spreken we een man die al
zo’n dertig jaar een bedrijf om de hoek
heeft. Hij gelooft ons bijna niet als we
vertellen dat WereldWijd al langer in
Eckelrade zit dan zijn bedrijf. Ons logo
zegt hem niks, maar natuurlijk heeft
hij wel van ons gehoord. Het werk van
WereldWijd vindt hij goed, hij sponsort
ons ook wel eens. Het valt hem op dat
je vroeger veel meer mensen op straat
zag lopen onderweg naar WereldWijd.
We zijn al met al best tevreden
over de uitkomsten van onze straat
interviewtjes. Het uurtje in de zon
wandelen is mooi meegenomen. •

Iemand die even verderop eigenlijk te
druk bezig is met auto en aanhang
wagen wil ons toch wel eventjes
te woord staan. Hij woont niet in
Eckelrade, hij is zijn broer aan het
helpen. Ons logo zegt hem niks, maar
onze naam kent hij wel. Wat we dan
precies doen? Nou, iets voor derdewereldlanden, en we repareren toch
rommel? Zijn schoonzus weet wat
meer over WereldWijd (wijzend: “van
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NAWOORD

WERELDWIJD VEEL ‘LEVEN’!
Tijd vliegt! Bij mijn aantreden als lid van het bestuur bestond WereldWijd
20 jaar, bij de start van mijn voorzitterschap was er een zilveren jubileum
en nu bij mijn vertrek, is de leeftijd van stabiele volwassenheid bereikt.

COLOFON
Redactie:
Jacinta Kreuger, Matje Mattheij,
Louis Eggerdink, Chrit Leenders
Opmaak:
Zippers Design / Claudia Ritzen
Foto’s:
Stichting WereldWijd (tenzij anders vermeld)
Oplage:
700 exemplaren
Adres:
Stichting WereldWijd
Klompenstraat 1a
6251 NE Eckelrade
Tel: 043-4083122
info@stichtingwereldwijd.nl
www.stichtingwereldwijd.nl
Facebook:
www.facebook.com/stichtingwereldwijd
Giften:
Voor de uitvoering van onze activiteiten
zijn donaties meer dan welkom!
NL55RABO0113203594

Taco bij de opening nieuwbouw WereldTools

t.n.v. WereldWijd te Eckelrade
ANBI - erkend. Bij voorbaat dank!

Een van de vaste klusjes als voorzitter
was het schrijven van het voorwoord
bij elke uitgave van de WereldWijzer.
Nu ben ik gevraagd om een nawoord
te schrijven.
Mijn afscheid als voorzitter staat
niet op zich. Het afgelopen anderhalf jaar is op één lid na het volledige
bestuur vervangen. Dat is ook goed.
WereldWijd heeft in het bestuur
nieuwe energie en andere invalshoeken
nodig om vitaal en levend te blijven.
Het werk voor en met de mensen
van WW heeft mij steeds veel voldoening gegeven. Ik wens het nieuwe
bestuur succes toe en veel plezier bij
deze bijzondere club. Helemaal uit
beeld ga ik niet verdwijnen. Inmiddels
ben ik samen met enkele anderen op
een speelse manier door de nieuwe
voorzitter benoemd tot ambassa30 WWW.STICHTINGWERELDWIJD.NL

deur voor WereldWijd. Ondanks
dat ik nog in afwachting ben van de
functieomschrijving, ga ik er wel werk
van maken. De waarde van WereldWijd
voor cursisten en vrijwilligers verdient
het ook in de toekomst voortdurend
onder de aandacht te worden gebracht.
In WereldWijd zit genoeg leven.
Daar getuigt ook deze uitgave van
de WereldWijzer van. `Leven maken`
is ook Limburgs voor op een vriendelijk wijze kabaal veroorzaken en laten
horen dat je er bent. Bescheidenheid is
een deugd maar met op gezette tijden
je vinger op steken is niks mis.
Ik wens WereldWijd nog veel 
´leven´ toe
Taco Bisscheroux •
Voorzitter in ruste / Ambassadeur WW

Wij zijn steeds op zoek naar goede
gereedschappen en machines t.b.v.
de terugkeerprojecten.

GEZOCHT:
Reislustige apparaten & gereedschappen
Heb je ze niet meer nodig?
Wij zorgen voor een tweede leven!

WereldTools geeft mensen die terugkeren naar het land van herkomst
materialen, gereedschappen en machines mee in een kist om een klein bedrijf te beginnen.
WereldTools is altijd op zoek naar spullen om die kisten te vullen! Gereedschappen, naai-, boor- en zaagmachines e.d.,
fietsen, computers, koks-of kappers- en andere materialen. Kortom alles wat iemand die naar zijn geboorteland moet terugkeren
kan gebruiken om daar een nieuwe start te maken, is van harte welkom! Hebt u zoiets op zolder of in de schuur staan,
bel ons dan of stuur een mailtje!
In 2015 werd WereldTools door de Europese Commissie gekozen tot het beste project van het EuropeesTerugkeerFonds.
In minder dan 15 jaar wist WereldTools ruim 500 terugkeerprojecten in de hele wereld te ondersteunen met het ontwikkelen
van een bedrijfsidee en -kist.

www.stichtingwereldwijd.nl

Helpt u ook mee?

Maak het werk van Stichting WereldWijd
mogelijk en werk mee aan:
Het project WereldTools geeft mensen die terugkeren naar het land van herkomst hulp bij het
ontwikkelen van een toekomstplan en materialen, gereedschappen en machines om er een klein
bedrijf te beginnen.
Het project Vaktaal leert mensen van buitenlandse afkomst Nederlandse taal en een vak zoals
timmeren, naaien, elektro, metaal, lassen en computervaardigheden.

WereldWijd zoekt dan ook vrijwilligers met kennis van:
* Timmeren en houtbewerking
* Metaal bewerken
* Naaien en textielbewerken
* Lassen
* Elektrotechniek
* Computervaardigheden
* Ondernemersvaardigheden
En van:
* Het werk in onze kantine
* Onderhoud van het gebouw

We bieden:
* Een onkostenvergoeding en ongevallenverzekering
* Ondersteuning bij de inwerkperiode
* Een mooie omgeving, leuke collega’s en een interessante werkplek

We zoeken donateurs: uw steun maakt verschil!

Uw donatie kunt u overmaken op NL55RABO0113203594 t.n.v. WereldWijd te Eckelrade.
Stichting WereldWijd is ANBI-erkend, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Gezocht!

WereldTools geeft mensen die terugkeren naar het land van herkomst materialen, gereedschappen en machines mee in een kist om een klein bedrijf te beginnen.
We zijn daarom altijd op zoek naar spullen om die kisten mee te vullen.
Gereedschappen, naai-, boor, zaagmachines e.d., fietsen, koks- of kappersmaterialen, kortom alles
wat iemand kan gebruiken om in het land van terugkeer een nieuwe start te maken, is van harte
welkom. Hebt u iets op zolder of in uw schuur staan, of kent u een bedrijf die materialen opruimt,
neem dan contact met ons op.

WereldWijd Klompenstraat 1 | 6251 NE Eckelrade (Limburg) | T

043 - 408 31 22 |

info@stichtingwereldwijd.nl | www.stichtingwereldwijd.nl | www.facebook.com/stichtingwereldwijd
Wij zijn van maandag tot en met donderdag geopend.

Stichting WereldWijd

Stichting
Het project WereldTools is een onderdeel van het werk van Stichting WereldWijd
WereldWijd
en wordt financieel mogelijk gemaakt door Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het project VakTaal wordt mede
mogelijk gemaakt door het Elisabeth Strouven Fonds.

