Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd
Beste lezer, dit is een nieuwsbrief over het project WereldTools van Stichting WereldWijd. De komende
nieuwsbrieven staan in het kader van de veldreis die WereldWijd en IOM naar Kenia en Oeganda hebben
gemaakt. Het doel van de reis was om met eigen ogen te zien hoe het met de terugkeerders gaat, wat hun
verhaal is, en of de WereldTools kist en de financiële ondersteuning van IOM zinvol is geweest. In deze
nieuwsbrief delen we het achtste en negende van in totaal 15 verhalen.
Tekst: Matje Mattheij.

Lay out: Yasser Latif.
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Teo: step by step.
Teo is sinds 7 maanden terug in Uganda. Ze had in
Nederland een verblijfsvergunning, maar haar kinderen
en moeder waren in Uganda. Zoals met veel Afrikaanse
vrouwen gebeurt, is de man en vader ergens ver op de
achtergrond; dit is niet ongebruikelijk. We treffen Teo
aan in het dorpje Wawule, even buiten Kampala. Teo
staat voor een ruwbouw, dit is de start van het medical
center wat ze wil opstarten. We volgen haar naar de
achterzijde van de bouw, waar ze woont. Een keurig
afgewerkte woning, die ze huurt. Om een dagelijkse
boterham te verdienen, heeft ze een twintigtal flinke
kippen gekocht, waarvan ze de eieren verkoopt.
Teo heeft een duidelijk plan, het medical center gaat er
komen. Het raamwerk staat, 25% van de bouw is af ,
maar voor het af is zijn er zijn er nog wat hindernissen
te nemen. Als ze meer financiën zou hebben, zou ze een
mooi centrum kunnen starten wat haar omgeving zou
kunnen dienen. Ze wil graag een lening nemen, maar
dat gaat niet. We denken met haar mee: microkrediet of
aansluiten bij een groter medisch centrum als dependance? We nemen het mee. Teo wil nu verder gaan om
een deel van de bouw af te maken en dan al te starten
met het centrum. En dan beetje bij beetje verder bouwen. Step by step..
Teo heeft de zorg over vier kinderen van 11, 15, 17 en
19: Drie eigen kinderen en een geadopteerd van familie.
Toen ze zelf klein was kon ze niet naar school, ze kwam
uit de bush en moest heel jong trouwen en had op haar
21e al drie kinderen. Ze is op latere leeftijd toch naar
school gegaan en heeft diverse opleidingen gevolgd en
een vroedvrouwenopleiding afgerond. Over haar tijd in
Nederland hebben we niet gesproken. Wel over haar
terugkeer. Iedereen verklaarde haar voor gek dat ze
terug wilde, maar ze wilde weer bij haar familie zijn en
haar droom om dit medisch centrum te starten waar te
maken. Bij haar thuiskomst heeft haar zus haar opgevangen, maar ze wil nu op eigen benen staan. Een van haar
kinderen had ook nog kanker en is ervan genezen. We
luisteren allemaal met open mond naar haar verhaal. We
kunnen een conclusie trekken: Teo is een sterke vrouw,
ze is heel erg positief ingesteld en erg blij dat ze terug is.
Ondanks diverse tegenslagen heeft ze goede moed en
vertrouwen in de toekomst. En de kist van

www.stichtingwereldwijd.nl

WereldWijd vol met medische spullen? Die kan er elk
moment aankomen en die gaat zeker gebruikt worden!
Zou ze het hetzelfde hebben gedaan als ze de tijd kon
terugdraaien? Misschien niet, want als ze in Uganda was
gebleven was ze misschien al gynaecoloog geweest. Wie
weet.
Teo en ik hebben nog steeds contact via whatsapp en
ze stuurt me nu een foto van de vordering van de bouw:
het dak ligt er nu al op.
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Kinderbijslag

Judith is in 2014 teruggekeerd met
in haar kielzog een kist voor een
landbouwbedrijf. Generator, broedmachine, waterpomp en andere
materialen. Judith komt naar onze
auto gelopen en we hebben elkaar
nauwelijks begroet of ze begint haar
verhaal over haar kinderbijslag voor
haar zoon. Haar wat? Kinderbijslag?
In Uganda? Uit Nederland? Wacht
even, laten we eerst even over haar
bedrijf praten.

winkelcentrum worden bijna alleen
maar landbouwproducten verkocht.
Er hangt een penetrante geur en bij
de aanblik van de potten chemicaliën plaats ik grote ecologische vraagtekens. Hier is Judith na terugkeer
een winkeltje in pesticiden gestart.
We kunnen nauwelijks staan en
praten in het smalle gangetje waar
ook nog meer mensen langs moeten
wurmen dus gaan we naar het restaurantje op de tweede verdieping.

We lopen met haar mee door een
drukke straat in het centrum. We
komen in een overdekt smal winkelcentrum, 3 etages, in het midden
een trap en aan weerszij-den piepkleine winkeltjes met een toonbankje en daarachter wat schappen; je
kunt er nauwelijks staan. In het hele

Haar verblijf in Nederland en ook
haar terugkeer was heel stressvol.
Met in Nederland een man die niet
goed voor haar en de kinderen
zorgde, nam ze het besluit om naar
huis te gaan. Ik vraag haar of ze een
kippenfarm is gestart met de spullen van WereldWijd? Die heeft ze

volgens haar zeggen nooit gekregen
want die zijn gestolen. En al die tijd
wisten we bij WereldWijd van niks
en liet ze niks van zich horen. We
zijn erg verbaasd om dit te horen
en beloven dat nog na te trekken,
alhoewel het al een tijdje gelden is.
We waren nog meer verbaasd over
het feit dat Judith meer aandacht
had om bij ons navraag te doen over
de kinderbijslag voor haar zoon. die
in Uganda woont maar volgens Judith nog recht heeft op kinderbijslag.
We zijn niet kundig op dit gebied en
nemen haar verhaal voor lief. In dit
geval moeten we concluderen dat
ons WereldToolsproject niet gewerkt
heeft. Jammer maar het zij zo. Maar
Judith heeft een inkomen en is toch
redelijk terecht gekomen.

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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