Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd
Beste lezer, dit is de laatste nieuwsbrief van 2017 van het project WereldTools van Stichting WereldWijd. De
afgelopen nieuwsbrieven stonden in het kader van de veldreis die WereldWijd en IOM naar Kenia en Oeganda
hebben gemaakt. In deze nieuwsbrief delen we weer een nieuw terugkeerverhaal en geven we een beknopt
overzicht van de bereikte resultaten van ons project tot nu toe.
Tekst: Matje Mattheij en Ed Peters

Lay out: Yasser Latif.

Foto’s : St. WereldWijd & IOM

Een kapsalon in Azerbeidzjan
Begin juli van dit jaar kreeg ik een mailtje van Ard Venhuizen, IOM medewerker in het zuiden van het land, of ik
contact kon opnemen met Nesiman. Hij wilde terugkeren naar zijn land Azerbeidzjan. Aangezien Ard ons goed
kent, had hij al snel in de gaten dat deze meneer op zijn
plek was bij het project WereldTools. Hij was namelijk
kapper van beroep en wilde dit vak opnieuw uitoefenen
in Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Echter, Nesiman had nog niet eens een kammetje om te starten. Al
snel werd Nesiman uitgenodigd voor een intakegesprek
en raakte hij enthousiast over het project WereldTools.
Ik legde hem uit dat WereldWijd op zoek zal gaan naar
diverse kapperspullen in de omgeving. Van het beschikbare budget voor de aanschaf van nieuwe materialen
is besloten om enkele professionele kappersscharen en
tondeuses te kopen. WereldWijd begon vervolgens een
zoektocht dat naar kapperspullen in de omgeving en dat
was niet zonder succes. Tal van kapperszaken, “thuisknippers” en particulieren namen contact met ons op. Al
snel hadden we binnen enkele weken een hele collectie
verzameld; allemaal gedoneerde en dus gratis materialen
voor Nesiman. Van kammetjes (nu heeft hij er meer dan
genoeg) tot föhns en droogkappen, kappersstoelen en
-spiegels en een complete kapper wastafels (zie foto).
We hadden veel adressen om goede materialen op te
halen. Samen met de aangekochte spullen werden zo
veel mogelijk spullen in de WereldTools-kist gedaan van
Nesiman; genoeg om een klein kapperszaakje te starten.
Het IOM boekte voor Nesiman in de tussentijd een
vlucht naar Baku. Op 18 juli liet hij Nederland achter
zich. Een maandje later stond de kist klaar voor transport, het IOM in Baku was benaderd, de douaneformaliteiten waren gladgestreken, de transportorganisatie
was ingelicht. We kregen groen licht: de kist kon naar
Schiphol gestuurd worden. Nu was het niet meer in
onze handen, maar vertrouwden we op de bekwaam
heid van medewerkers van de transportorganisaties en
IOM.

Twee weken later kreeg ik deze foto. Nesiman had zijn
kist ontvangen en stond te trappelen om de kist uit te
pakken en zijn kappersruimte, die hij intussen via zijn
familie gevonden had, mee in te richten.
Een mooi en ook een typisch voorbeeld uit de praktijk
van het project WereldTools.
Kent u nog iemand die ook een kapperszaak wil starten
na terugkeer in zijn of haar land; we hebben nog meer
dan genoeg spullen over !

Stichting WereldWijd tijdens de feestdagen:

Na 20 december en rondom de feestdagen zijn we beperkt geopend, en ook mails worden
minder snel beantwoord. Vanaf 8 januari draaien we weer op volle toeren!
www.stichtingwereldwijd.nl
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WereldTools in cijfers
Het huidig lopende project WereldTools is gestart op 1
juli 2015 en zal nog doorlopen in de huidige vorm tot
30 juni 2018. In deze periode hebben twee projectmedewerkers van WereldWijd, Matje Mattheij en Ed Peters,
met liefst 250 personen gesproken over hun plannen
omtrent hun terugkeer. Van deze groep zijn uiteindelijk 218 personen met het project WereldTools in zee
gegaan. Momenteel zijn er 176 personen teruggekeerd
naar hun land van herkomst, waarvan 31 minderjarigen. In totaal heeft stichting WereldWijd al 131 kisten/
dozen opgestuurd met materialen om een bedrijfje te
kunnen starten en zijn 7 auto ’s op transport gezet (voor
terugkeerders die een taxi- of koeriersbedrijf wilden
beginnen). Tenslotte hebben 7 personen spullen in het
vliegtuig meegekregen.
De lijst met landen van herkomst en ook de variatie aan
ideeën en bedrijfsplannen is erg groot. Een greep uit
de projecten van de laatste maanden; een fotostudio
in Ethiopië, een kapsalon en computerschool in Azerbeidzjan, een metaalbedrijf in Sudan, een naaiatelier in
Congo, Sierra Leone en Irak, een timmerbedrijf in Irak,
een kippenboerderij in Senegal, een schoonmaakbedrijf
in Ethiopië en een taxi-/koeriersbedrijf in Armenië.
Opvallend is het groot aantal aanmeldingen dat WereldWijd heeft ontvangen van de diverse IOM-medewerk-

ers in het land. In 2017 heeft WereldWijd 92 mensen
ingeschreven, waarvan liefst 62 afkomstig waren uit
de IOM-koker. Een teken dat het project een echte
samenwerking is tussen beide organisaties. Immers ook
de inklaringen van de kisten is in veel gevallen een taak
die het IOM in de landen van herkomst vervult. In een
enkele casus hebben we ook een goede samenwerking
met Vluchtelingenwerk gehad in het land van herkomst.
Het WereldTools project staat intussen dan ook als een
huis met goed functionerende contacten en netwerken
op alle onderdelen. We hopen dan ook dit project ook
de komende jaren te kunnen continueren.

We wensen iedereen heel fijne feestdagen
en veel goeds voor 2018 toe!
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
QR-code (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.
info@stichtingwereldwijd.nl
www.stichtingwereldwijd.nl
AMIF, het Europees Fonds voor
asiel, migratie en integratie
Migratie in beweging
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