Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd
Beste lezer, bij deze sturen we u nieuws over het project WereldTools van Stichting
WereldWijd. Wij wensen iedereen veel inspiratie en leesplezier toe!
Tekst: Matje Mattheij, Ed Peters, Pien Wishaupt. Foto’s: Stichting WereldWijd

Kisten op transport
Het WereldTools project blijft gestaag
‘doordraaien’. We voeren regelmatig
intakegesprekken met mensen die willen of
moeten terugkeren, waarbij we de plannen voor
een nieuwe start in het land van herkomst
bespreken. Eenmaal formeel ingeschreven, is er
nog een boel werk te verzetten: de kist moet
gevuld, er wordt gecommuniceerd met de IOM
(de Internationale Organisatie voor Migratie) en
het transport moet geregeld. Daarvoor hebben we
de juiste gegevens nodig over de bestemming van
de kist en wordt er gekeken naar een goede en
betrouwbare transportmethode. Als alles goed is
voorbereid, kunnen de kisten in Eckelrade opgehaald worden, nadat de deelnemer daadwerkelijk is vertrokken.. .
Dit gebeurt meestal door een lokaal transportbedrijf, dat ervoor zorgt dat de kisten uiteindelijk in zeecontainers
op reis kunnen gaan. Vaak krijgen we dan enkele maanden later berichten via Whatsapp dat de kist goed is
aangekomen en mogen we veel dank van de terugkeerder ontvangen.
In cijfers: de laatste vier maanden zijn 16 deelnemers teruggekeerd, waarvoor 14 kisten zijn opgestuurd. De
overige 2 deelnemers hebben materialen meegekregen in het vliegtuig. De meeste deelnemers zijn teruggekeerd
naar Nigeria (7 personen) en Gambia (3 personen).

Meer vrouwen
Bij het WereldTools project meldden zich voorheen vooral mannelijke terugkeerders aan. Het is ons opgevallen
dat er de laatste maanden meer vrouwelijke terugkeerders zijn ingeschreven. Wat de reden hiervan is weten we
niet. De meeste vrouwen willen een bedrijfje starten zoals een naaiatelier of een restaurantje. Zo ook mevrouw J.,
een Nigeriaanse vrouw van 69 jaar, die al enige tijd in Nederland verblijft. Ze is door familie naar Nederland
gehaald om in de huishouding te werken, maar daarna is deze familie naar Engeland vertrokken en heeft men
haar min of meer achtergelaten. Mevrouw heeft nog kinderen in haar thuisland en ze wil graag terug. Voor het
intakegesprek is ze niet alleen naar Eckelrade gekomen, ze heeft een begeleider meegenomen die WereldWijd
goed kent. Tijdens ons gesprek vertelt ze haar relaas en het is geen vrolijk verhaal. Maar als we gaan praten over
wat we voor haar kunnen doen, verschijnt er
achter haar mondkapje toch een grote glimlach.
Ze wil in Nigeria een klein restaurantje beginnen
en daar kunnen we haar wel mee helpen. We
hebben veel pannen en serviesgoed in onze
opslag en gaan op zoek naar een fornuis, dat we
inmiddels hebben gevonden. Het is nog even
afwachten wanneer mevrouw naar huis vliegt. Als
het zover is kunnen we snel daarna de kist achter
haar aan sturen.
www.stichtingwereldwijd.nl
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Interview IOM met Ed Peters
De IOM heeft een mooi boekje gemaakt: "Better Together: Een nadere kennismaking
met het netwerk van IOM in Nederland op het gebied van vrijwillige terugkeer".
Hiervoor is Ed Peters geïnterviewd. Je kunt het interview lezen via:
https://indd.adobe.com/view/0acbb33e-94a9-4184-ac80-9c17a9dde268. Het interview
met Ed start op pagina 54. Het boekje is ook in drukvorm verkrijgbaar. Om dit te
ontvangen kun je een mail sturen naar missionthehague@iom.int

Alternatieve kerstviering bij WereldWijd
Afgelopen donderdag 16 december zou in
de plaatselijke Harmoniezaal van Eckelrade
de jaarlijkse kerstviering van Stichting
WereldWijd plaatsvinden. Echter, door de
covid-maatregelen kon dit niet doorgaan.
We hadden een alternatief bedacht: we
zorgden in de buitenlucht op het plein van
WereldWijd voor een kerstsfeer, met
vuurkorven, kerstbrood, glühwein en
chocomel. Het was deze dag heel zonnig
en warm, de weergoden waren ons goed
gezind. Het werd een korte, rustige en heel
gezellige bijeenkomst, met afstand, en met
tot slot een mooie kersttas met lekkernijen
voor alle vrijwilligers die steeds voor WereldWijd klaarstaan.
Dit is dan ook de plek om alle mensen en betrokkenen van WereldWijd een fijne kerst en een gelukkig en
gezond nieuwjaar te wensen! WereldWijd is met kerst een week gesloten. Onze deuren sluiten van 24
december 2021 t/m 2 januari 2022.

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2022 GEWENST!
Informatie over WereldTools
Wij informeren iedereen graag over ons WereldToolsproject. De snelste manier is onze website
https://www.stichtingwereldwijd.nl/wereld-tools. Hier vind je filmpjes, nieuwsbrieven, het WereldTools
Infomagazine enzovoorts. Het Infomagazine wordt veel gebruikt en gelezen, door zowel terugkeerders als
ook door personen en organisaties waarmee we samenwerken. Wie graag een of meerdere gedrukte
exemplaren van dit nieuwe WereldTools Infomagazine wil ontvangen, kan een mailtje met adresgegevens
sturen naar tools@stichtingwereldwijd.nl.
Deze nieuwsbrief wordt aan iedereen die zich daarvoor aanmeldt digitaal verstuurd. Sta je nog niet op onze
mailinglijst, stuur dan ook even een mailtje. Korte updates over wat er speelt bij WereldWijd zijn ook te volgen via:
www.facebook.com/stichtingwereldwijd of Instagram: stichting_wereldwijd_
Dit project is mogelijk gemaakt door de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het
ministerie van Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd welkom op rekeningnummer 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
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