Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd
Beste lezer, voor u wederom een nieuwsbrief van het project WereldTools van Stichting
WereldWijd. In de vorige nieuwsbrief hebben we bericht over hoe WereldTools in zijn werking
gaat en dat een cursus geen verplicht onderdeel is om materiële ondersteuning te krijgen.
Daardoor kunnen we kort voor vertrek ondersteuning bieden en overleg hebben met een
deelnemer over welke materiële ondersteuning nuttig is om een nieuwe start te maken bij
terugkeer. We willen nogmaals benadrukken dat we ook gezinnen kunnen ondersteunen.
Materialen gaan vaak in een kist, maar soms ook niet. In zo’n geval geven we een enkel apparaat
mee in het vliegtuig. Denk maar eens aan een lockmachine, professionele camera, laptop en printer
e.d.? Ook dit valt onder WereldTools. In deze nieuwsbrief maken we trots melding van een prijs en
we geven interessante facts&figures over WereldTools . Verder doen we een oproep voor
materialen en geven we u nog meer interessante verhalen. Wij wensen u veel leesplezier!

Het beste terugkeerproject vind je in Eckelrade
Stichting WereldWijd krijgt Europese terugkeerprijs!
Alhoewel Stichting WereldWijd in het Zuid
Limburgse heuvelland verscholen ligt, krijgt
het project WereldTools zowel landelijk als nu
ook internationale erkenning. Tijdens de
slotconferentie van het Europese
Terugkeerfonds in Brussel kwamen de
verantwoordelijke autoriteiten uit 28 lidstaten
bij elkaar. Aan hen is door de Europese
Commissie gevraagd het beste
terugkeerproject uit hun land voor te dragen.
Vanuit Nederland werd het project
WereldTools ingebracht in de tentoonstelling
van de Europese Commissie. Het WereldTools
Project is door de deelnemers aan de
conferentie als beste Europese project
gekozen. Wij hebben al ruim 30 jaar ervaring
met het ondersteunen van vluchtelingen en
asielzoekers, zowel met inburgering als met
terugkeer. Het project WereldTools heeft tot nu toe al aan ruim 300 terugkeerders naar 37 landen in de wereld
hulp geboden met meer dan 55 verschillende bedrijfjes (zie ook achterzijde: facts & figures). De gewonnen prijs
bestaat uit een Award. De Nederlandse Autoriteit zal in het voorjaar 2016 een evenement organiseren waarbij
Stichting WereldWijd met het project WereldTools in het zonnetje wordt gezet. Stichting WereldWijd ervaart
deze prijs als een geweldige blijk van waardering en erkenning.

Vraag en aanbod; materialen voor terugkeerders
AANBOD: Op dit moment hebben we gratis materialen gekregen om
diverse bedrijfjes te starten. Zo hebben wij een professionele koffie en thee
perculator en enkele zaagmachines die een mooie start van een nieuwe
toekomst voor een terugkeerder kunnen betekenen.
VRAAG: Wij zijn ook op zoek naar
professionele apparatuur, zoals een groot
kopieerapparaat, een broedmachine, een
lockmachine etc. Verder kunnen we
gebruikte computers (Intel Core 2 Duo
of hoger) of laptops gebruiken. Bij
interesse kan er contact opgenomen
worden met stichting WereldWijd.
www.stichtingwereldwijd.nl

Onze website is ook via QR-code
te bezoeken. Maar het kan ook
nog steeds door te surfen naar:

www.stichtingwereldwijd.nl
of op
www.facebook.com/stichtingwereldwijd

.

Nieuwsbrief terugkeerproject WereldTools nov. 2015 p.1

Een riksja bedrijf in Bangladesh
Het contact met circa 80 % van alle deelnemers “beperkt” zich tot het vullen
van de kist. Maar regelmatig hebben we ook deelnemers die we veel langer
onder onze vleugels hebben. Zo ook S. Hij is aangemeld door
VluchtelingenWerk in Nijmegen. Hij wil terug naar Bangladesh en hier een
riksja bedrijf starten. S. wil riksja’s leren maken, repareren en verhuren. Hij
volgt derhalve al sinds maart dit jaar twee dagen per week de cursus
lastechnieken op WereldWijd. Eén nacht per week verblijft hij in het
gastgezin van WereldWijd. Medio oktober heeft zijn ambassade eindelijk na
maandenlang wachten groen licht gegeven voor het verstrekken van een
laisser-passer. Direct komt zijn traject binnen WereldWijd in een
stroomversnelling: zijn lasexamen is aangevraagd en hij hoopt begin
december zijn diploma te kunnen behalen. Intussen wordt zijn kist gevuld
met lasapparatuur en een heel arsenaal aan fietsonderdelen en –reparatie
materialen. Tevens is het IOM in Dhaka gevraagd om de inklaring van de WereldTools-kist te verzorgen en de
monitoring van het bedrijfje te verzorgen. Dit hebben ze reeds toegezegd. Begin december willen wij startklaar
zijn om de kist te versturen.

WereldTools; facts & figures…..
Al ruim 10 jaar hebben wij in 37 landen aan ruim 300 terugkeerders ondersteuning geboden met meer
dan 55 verschillende bedrijfjes:
Administratiekantoor, Advocatenkantoor,
37 landen: Afghanistan, Angola, Armenië, Bolivia, Bosnië,
Audioverhuur, Autopoetsbedrijf, Bakkerij,
Brazilie, Burkina Faso, Burundi, China, Congo, Ethiopie,
Bakstenenproductie, Beautysalon, Boerderij,
Indonesië, Irak, Ivoorkust, Georgië, Ghana, Guinee,
Bruidsjurkenverhuur, Cafetaria, ComputerKameroen, Kenia, Liberia, Libië, Mali, Marokko,
reparatie, Computerschool, Copyshop,
Mongolie, Nepal, Nigeria, Oezbekistan, Servie, Sierra
Klusbedrijf, Decoratie v. feesten, DJ / muzikant,
Leone, Soedan, Tanzania, Rwanda, Sri Lanka, Rusland,
Duikbedrijf, Elektrobedrijf, Fietsreparatie,
Vietnam, Uganda, Zuid Afrika
Fietsverhuur, Fotostudio, Fruitsapwinkeltje,
Garage / automonteur, IJssalon, Internetcafé,
Journalist, Kapsalon, Kippenboerderij, Klusbedrijf,
Koffieshop, Kunsstof kozijnen-bedrijf,
Landbouwbedrijf, Laswerkplaats,
Loodgietersbedrijf, Melkveebedrijf,
Muggennettenbedrijf, Naaiatelier, Nagelstudio,
Pizzeria, Reisbureau, Restaurant / eethuisje,
Riksja verhuur, Schilder, Slagerij, Stroomverhuur,
Tattooshop, Taxibedrijf, Tegelzetter,
Timmerwerkplaats, Vertaalbureau, Visserij,
Wasserij / strijkerij, Webdesign, Webshop,
Weeshuis, Winkel
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
Migratie in beweging
welkom op rekening nummer NL55RABO0113203594, we
hebben de ANBI-status. Daarnaast zijn wij steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc’s t.b.v.
de terugkeerders. 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
AMIF, het Europese Fonds voor
asiel, migratie en integratie

info@stichtingwereldwijd.nl
www.stichtingwereldwijd.nl

kijk ook op

www.stichtingwereldwijd.nl
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