Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd
Beste lezer, dit is de derde nieuwsbrief van 2018 van het project WereldTools van Stichting
WereldWijd. In deze nieuwsbrief het eerste terugkeerverhaal naar aanleiding van een veldreis
van Stichting WereldWijd samen met IOM, die heeft plaatsgevonden van 14 t/m 20 april.
Tijdens deze reis hebben wij een aantal bezoeken gebracht aan mensen die zijn teruggekeerd
naar Senegal en Gambia.
Geïnteresseerden voor een kennismakingsbezoek of deelname aan WereldTools heten we van
harte welkom. U kunt een afspraak maken via 043-4083122 of via info@stichtingwereldwijd.nl.
Tekst: Ed Peters en Matje Mattheij. Foto’s: Stichting WereldWijd en IOM

Een naaiatelier in Gambia
Ruim een jaar geleden ontmoette ik Edwin Diallo bij
WereldWijd, een jongeman van 35 jaar uit Gambia. Hij
kwam mee met een vriend (ze woonden allebei in het
AZC in Spaubeek) die een afspraak had bij WereldWijd.
Deze vriend had het besluit genomen om terug te
keren naar zijn land, Zimbabwe, waarbij WereldWijd
hem hielp met het opstarten van een naaiatelier. Het
beviel Edwin blijkbaar wat hij zag want twee maanden
na dat bezoek belde hij ons op om voor zichzelf een
afspraak te maken. Hij was enthousiast geworden door
de verhalen van zijn vriend. Zijn situatie was dat hij zijn
vrouw en drie kinderen in Gambia had achtergelaten
om op zoek te gaan naar een betere toekomst. Maar
na een half jaar in Nederland besloot hij dat hier niet
zijn toekomst lag. Hij had weinig tot geen kans op een
verblijfsvergunning en aangezien de politieke situatie
in Gambia intussen verbeterd was, nam hij het besluit
om terug te gaan.

Edwin had verschillende plannen in zijn hoofd. In
eerste instantie vroeg hij ons of wij een auto op wilden
sturen (wat in principe mogelijk zou zijn geweest) maar
uiteindelijk koos hij voor een metaalbewerkingsbedrijf
en een naaiatelier. WereldWijd kocht voor circa € 550,een generator en een lasapparaat. Daarnaast werd zijn
kist gevuld met tweedehands materialen, zowel voor
metaalbewerking als voor een naaiatelier. We konden
hem o.a. vijf naaimachines meegeven. Na zijn
terugkeer in januari 2017 stuurde WereldWijd zonder
veel problemen de WereldTools kist op naar Banjul, de
hoofdstad van Gambia.
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April 2018: in een auto hobbelde en stuiterde de
WereldWijd- en IOM-delegatie over een zandweggetje
in de buurt van Banjul op zoek naar het bedrijfje van
Edwin. Ik was benieuwd hoe een combinatie van een
laswerkplaats en een naaiatelier eruit zou zien.
Plotseling zie ik Edwin, hij heeft nog altijd zijn
karakteristieke pet op, die hij blijkbaar nooit af doet,
en ook zijn zware bromstem is nog hetzelfde. We lopen
zijn werkplaats binnen, een betonnen bak van circa zes
bij drie meter. Al snel wordt duidelijk dat hij zich
geconcentreerd heeft op een naaiatelier. Hij heeft veel
tijd en moeite gestoken in de decoratie van zijn bedrijf.
Er is geen stukje beton meer te zien, alles is behangen
met kleurrijk zeil. Het lijkt wel een groot mozaïek en
doet ons een beetje denken aan een moskee. Het oog
wil ook wat, en mede gezien de heftige concurrentie
wilde hij er ook visueel uitspringen. En eerlijk is eerlijk,
het resultaat ziet er indrukwekkend uit. Een leuk detail:
het hout van de WereldTools kist gebruikte hij om
meubeltjes te maken voor de inrichting van zijn zaak,
een mooi voorbeeld van recycling.
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Het lukt ons niet om ons vragenvuur te beginnen, want
de muziek staat loeihard aan. Na ons verzoek om dit
wat zachter te zetten horen we vervolgens continue
het snerpend gepiep van een of ander elektronisch
apparaat. Edwin hoort het zelf nauwelijks meer, vertelt
hij. Om me heen kijkend zie ik eigenlijk nauwelijks
spullen die in de WereldTools kist zaten, op de
generator na. Hij was begonnen met beide bedrijfjes,
vertelde Edwin ons, maar toen dit niet voldoende liep,
heeft hij de spullen uit de kist verkocht en het geld
geïnvesteerd in drie mooie en sterke
tafelnaaimachines. Hij heeft veel tijd, geld en moeite
gestoken in het oppimpen van zijn zaak. Een deel van
deze spullen kocht hij van het overgebleven
startkapitaal. Na aftrek van de kosten voor de inklaring
van de WereldTools kist, wat hem circa 400 euro
kostte, had hij nog een bedrag over van zo’n 550 euro.
Dit bedrag had hij volgens het IOM maar ten dele
gebruikt. Hij wist zelf eigenlijk ook niet meer hoeveel
hij gebruikt had van dit geld. De verklaring hierover
was nogal warrig. De tafelnaaimachines kostten per
stuk zo’n 20.000 Dallasi, omgerekend 350 euro, wat
een hoop geld is in Gambia. Duidelijk werd wel tijdens
het gesprek dat Edwin ons niet het achterste van zijn
tong liet zien en een beetje vaag bleef. Hij vertelde

verschillende versies over hoe hij dit alles
bewerkstelligd had. Een gemiddeld maandsalaris van
een doorsnee Gambiaan bedraagt namelijk circa 50
euro en de investeringen in zijn zaak waren een
veelvoud hiervan. Hij heeft zelfs drie mensen in dienst
die al het uitvoerende werk doen met de naaimachines
en om beurten patronen teken op de ‘tafel’ buiten het
atelier in de brandende zon. Edwin is de manager van
het bedrijf. Eén woord van hem is genoeg om zijn
personeel aan het werk te zetten dat, zo heb ik het
gevoel, onder de indruk is van hem. Tijdens ons
gesprek kwamen er regelmatig klanten binnen voor
een bestelling. Een mevrouw liet zich een mooie jurk
aanmeten en er wordt flink onderhandeld. Zo te zien
een goed lopende zaak. Al met al een geslaagde
reïntegratie, en de kist van WereldWijd was daarbij
een flinke steun in de rug geweest voor Edwin Diallo,
een businessman in hart en nieren. Tenslotte vertelde
hij nog dat wanneer hij een andere optie zou zien om
meer geld te verdienen hij deze zou aanpakken en het
naaiatelier zou opgeven. Edwin redt zich wel.

Vanwege privacyredenen is de naam van de deelnemer
gefingeerd

Meer informatie
Meer informatie over WereldTools? Neem contact met ons op. Vraag naar Ed Peters of Matje
Mattheij. Per mail: info@stichtingwereldwijd.nl 043-4083122. Onze website is via de QRcode (hier links afgebeeld) te bezoeken. Maar het kan ook nog steeds door te surfen naar:
www.stichtingwereldwijd.nl of op www.facebook.com/stichtingwereldwijd
Op YouTube staat een informatiefilmpje over WereldTools, Nederlands gesproken en in
diverse talen ondertiteld: Kijk hiervoor op https://www.youtube.com/channel/UCSeT-iAIrmLyla7U-5ARRHg?disable_polymer=true Deze film is
ook op DVD verkrijgbaar. Tevens is er nog een docufilm beschikbaar, kijk hiervoor op https://youtu.be/NytKCu897zA
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.
Wij zijn steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc’s t.b.v. de terugkeerders. Voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan een
opleidingstraject of ondersteuning bij terugkeer kan vrijblijvend contact met Stichting WereldWijd opgenomen worden via: 043-4083122.
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Migratie in beweging
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