Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd
Beste lezer, bij deze sturen we u nieuws over het project WereldTools van Stichting WereldWijd. We
berichten over een aantal mooie projecten die we hebben gerealiseerd. Wij wensen iedereen veel
inspiratie, leesplezier en een goede gezondheid toe! Tekst&redactie: Matje Mattheij, Ed Peter, Pien
Wishaupt, Jacinta Kreuger. Foto’s: Stichting WereldWijd en IOM.

Project WereldTools weer op stoom!
Sinds begin augustus merken wij dat het aantal aanmeldingen van
mensen die terug willen keren weer flink aan het toenemen is. Het
luchtruim naar met name Afrika is langzaam maar zeker weer open aan
het gaan, na vele maanden dicht te zijn geweest. Mensen uit Uganda,
Nigeria, Ghana, Sudan, Irak, Tanzania en Ethiopië zijn de laatste twee
maanden op gesprek in Eckelrade geweest omdat ze interesse hebben
om terug te keren met ondersteuning van het project WereldTools. Wij
hopen van harte dat deze trend zich voortzet. Er worden eindelijk weer
kisten gevuld met materialen, transporten worden weer geregeld,
mensen keren weer terug met hoop op een betere toekomst.
Op de foto rechts: “Een WereldTools kist tot de nok toe gevuld met 8
naaimachines en 6 computersets; eindbestemming Khartoum”

Nieuws voor terugkeerders naar Nigeria en Ghana
Het project WereldTools is altijd op zoek naar verbetering van haar aanbod om zo nog aantrekkelijker te worden
voor de doelgroep. Een belangrijk onderdeel van het project is de inklaring van de kist door de douane in het land
van herkomst. Wij zijn altijd op zoek naar een zo soepel mogelijk verloop van dit proces. In veel landen hebben wij
al contacten met transportorganisaties die niet alleen het vervoer van de kist voor haar rekening neemt, maar
tevens ook de inklaring in de (lucht-)haven van het betreffende land. Deze organisaties factureren hiervoor een
all-in prijs die voor rekening komt van WereldWijd. Het bedrag aan inklaringskosten gaat dus niet af van de inkind ondersteuning (het budget) van de terugkeerder. Deze constructie geldt inmiddels voor terugkeerders naar

Senegal, Gambia, Congo, Kenia, Uganda en Irak. Dankzij de uitstekende contacten met onze
samenwerkingspartner IOM, kunnen wij van start gaan om dezelfde constructie aan te bieden voor mensen die
terug willen keren naar Ghana en Nigeria. Het vervoer naar en de inklaring van de kisten in (onder andere)
steden als Accra en Lagos worden vanuit het Limburgse Eckelrade in zijn geheel geregeld. De terugkeerder hoeft
alleen nog maar te wachten op een telefoontje wanneer hij zijn kist kan gaan ophalen. Zonder enige kosten zelf
hoeven betalen. Wij hopen dat veel mensen van dit aanbod gebruik zullen gaan maken.

Intakegesprekken in tijden van corona
Gezien de huidige situatie rondom corona willen we aangeven dat persoonlijke gesprekken over ondersteuning bij
terugkeer in het gebouw van Stichting WereldWijd plaatsvinden onder ‘corona-proof’ omstandigheden; dat wil
zeggen dat we anderhalve meter afstand houden tijdens de gesprekken in een grote ruimte, hygiëne-maatregelen
handhaven en mondkapjes dragen. Mocht er toch een intake op afstand moeten plaatsvinden, dan kan dat in
overleg met IOM-medewerkers gedaan worden.

Nigeria: mobiele laswerkplaats
Na jarenlang door Europa te
hebben gezworven, is P. in
Nederland beland. Echter, hij
heeft een Dublin-claim uit Italië,
dus lang zal hij niet kunnen
genieten van “de oer-Hollandse
windmolens en tulpenvelden”.
Terug naar Italië, het land waar
zijn avontuur in Europa
begonnen is, ziet hij echter
totaal niet zitten. Tina van Hoof,
project-office van IOM in
Amsterdam, wees hem op het
bestaan van stichting
WereldWijd, die hem wellicht
kon ondersteunen. Zoals zo vele
Nigerianen die op gesprek
komen bij WereldWijd
vertrouwde hij het niet allemaal. En wilde hij al helemaal niet met organisaties in Nigeria zelf iets te maken
krijgen. Dit wantrouwen richting WereldWijd verdween echter al snel. P. werd enthousiast over de mogelijkheden
die hem geboden werden om zijn droom om een mobiele laswerkplaats te beginnen in Lagos waar te maken.
Europa had hij nu wel gezien en hij had zich gerealiseerd dat hier niets op te bouwen viel. Terug naar huis dus. Hij
wilde in Lagos een “Van” (vrachtwagen) regelen en die volladen met spullen voor metaalbewerking en lassen, om
zo rondrijdend zijn diensten aan te bieden. Dat hij verstand had van zijn vakgebied werd al snel duidelijk; hij wist
precies wat hij wilde: van een 3 in 1 lasapparaat tot een plasmasnijder. Hij wilde zijn hele in-kind vergoeding in
Nederland besteden aan nieuwe machines en gereedschappen (“no Chinese rubbish please”), aangevuld met een
uitgebreid assortiment van 2e hands materialen van WereldWijd. Toen hij via WhatsApp alle foto's zag van de
spullen die hij kon krijgen, spatte het enthousiasme van mijn schermpje. Zijn wantrouwen was intussen als
sneeuw voor de Nigeriaanse zon verdwenen. P. is op 8
oktober naar Nigeria vertrokken; momenteel ben ik druk
bezig om zijn kist tot de nok toe te vullen. De kist van P.
wordt de eerste kist die wij laten vervoeren en inklaren
door een nieuwe transportorganisatie, die wij, met dank
aan IOM, op het spoor gekomen zijn. De eigenaar van
deze transportorganisatie is reeds op bezoek geweest bij
WereldWijd en raakte enthousiast over ons project. Wij
hebben er alle vertrouwen in, dat hij zijn woorden in
daden zal gaan omzetten en dat de kist van P. spoedig in
zijn handen zal zijn. In de tijd dat P. moet wachten op zijn
kist, kan hij alvast een busje gaan regelen, zo vertelde hij
mij.
WereldWijd hoopt de komende maanden meer mensen
als P. te spreken, die het uitzichtloze bestaan in Europa
vaarwel zeggen en met behulp van WereldTools in
Nigeria, of waar ook ter wereld, een nieuw leven kunnen
gaan opbouwen.

Een beautysalon, dé business in Oeganda
In januari van dit jaar kwam mevrouw E.N. met haar 2jarig dochtertje naar Eckelrade voor een intakegesprek.
Haar verblijfsvergunning zou eind 2020 aflopen en ze
wist nog niet of deze verlengd zou worden. Ze vond het
eigenlijk ook wel tijd om naar huis terug te gaan. Terug
naar Oeganda, waar ze haar 2 andere kinderen achter
had moeten laten. Een extra reden om terug te keren
zei ze, want "het wordt tijd dat ze weer een moeder in
de buurt hebben".

Mevrouw E.N. is een vriendelijke, nette en slimme
dame. Ze heeft in Oeganda een studie gevolgd in
management en administratie. Ze had dan ook niet
voor niets een prima baan in Oeganda. Maar ondanks
dat had ze toch het besluit genomen de oversteek naar
Nederland te maken. Hopend betere omstandigheden
voor haar kinderen te vinden?
Mevrouw was al redelijk ingelicht door de medewerker
van IOM en wist al vrij goed wat het WereldTools
project inhoudt. Ondanks dat ze nog niet zeker wist of
WereldTools het juiste traject voor haar was, en het
een oriënterend gesprek was, zat ze al vol met ideeën
voor een bedrijfje in Oeganda. In Oeganda zijn
beautysalons namelijk enorm populair. Dat is een
bedrijf dat slaagt in Oeganda. Daarmee kan het niet
mis gaan, zegt ze. Dat was ons inmiddels ook wel
opgevallen, we hebben al heel wat gezichtsstomers
voor Oegandese terugkeerders besteld. Omdat
mevrouw terugkeert met haar kind heeft ze recht op 2
kisten en 2 keer budget. Hier liggen dus kansen om
haar business breder aan te pakken. Naast de
beautysalon zou ze graag een copyshop willen
beginnen, daar heeft ze ervaring mee. Een mooie
combinatie waarmee we tijdens het intakegesprek aan
de slag gingen.
Ik zal eerlijk zijn, ik ben zelf niet helemaal thuis in de
beautyproducten. Mevrouw E.N. moest mij dan ook

duidelijke instructies geven. Wat waren nou precies de
producten die ze nodig had, en wat juist totaal niet. Ik
heb veel geleerd….We bestelden verschillende
scheerapparaten, kammen en schaartjes om de
Afrikaanse haren te behandelen. Verschillende
stoommachines voor het gezicht, nepnagels en
nagellak. De 2de kist vulden we met printers, een groot
kopieerapparaat en enkele computers. Voldoende om
een mooie business te starten die uit 2 onderdelen
bestaat.
Toen kwam Covid-19 om de hoek kijken. Mevrouw en
haar dochtertje zijn in het begin van deze roerige tijd, 3
maanden na ons eerste gesprek, naar Oeganda
vertrokken. Vervolgens gingen de havens in Oeganda
dicht en kwam het transport stil te liggen. De kisten
stonden nog steeds hier in Eckelrade. Dan is het
wachten, wachten, wachten. Uiteindelijk zijn de kisten
pas op 26 augustus, vlak na de zomervakantie, op
transport gegaan. Aan het wachten kwam voor ons een
eind. Voor mevrouw E.N. helaas nog niet. Transport
naar Oeganda kost nou eenmaal veel tijd….
Af en toe krijg ik een appje met de vraag of de kisten er
al bijna zijn. Helaas kunnen wij hier lastig een indicatie
over geven. Mevrouw begrijpt dit en maakt het
gelukkig goed, ze is opgevangen door de familie in
Oeganda. Hopelijk ontvangen we snel bericht dat de
kisten gearriveerd zijn zodat mevrouw E.N. aan de slag
kan gaan met haar bedrijfje. Tot die tijd houden we
contact!

Informatie over WereldTools
Wij informeren u graag over ons WereldTools project. Dat kan ook in deze tijd middels een
kijkje op onze website: https://www.stichtingwereldwijd.nl/wereld-tools
Daarnaast is ons mooie WereldTools magazine beschikbaar, met aansprekende verhalen
van mensen die we ondersteund hebben. Wilt u het magazine toegestuurd krijgen, stuur
dan een mailtje met de naam- en adresgegevens en het aantal gewenste exemplaren naar
info@stichtingwereldwijd.nl. U kunt alvast digitaal een kijkje nemen door te klikken op de
volgende link: WereldTools Magazine 2019-2020 .


Schrijf je in voor de WereldTools Nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Inschrijven kan
door een e-mail te sturen naar info@stichtingwereldwijd.nl





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/UCSeTiAIrmLyla7U-5ARRHg?disable_polymer=true . Tevens is er een documentaire, kijk hiervoor op
https://youtu.be/NytKCu897zA



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

