Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd
Na de zomerstop hebben we bij Stichting WereldWijd weer een frisse start kunnen maken.
Tijdens onze vakantie ontvingen we het positieve bericht dat het project WereldTools voor
de komende 3 jaren gefinancierd wordt door het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en
Integratie (AMIF) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Dit betekent dat we de komende jaren de mogelijkheid hebben om,
samen met het IOM, ruim 200 terugkeerders met materiaal te ondersteunen. In deze
nieuwsbrief geven we uiteraard weer enkele praktijkvoorbeelden. Bij velen leeft het idee dat
het project WereldTools alleen maar ondersteuning biedt aan terugkeerders als men bij stichting WereldWijd een
cursus volgt. Niets is minder waar, want een groot aantal terugkeerders helpen we met tools en materialen
zonder hen een cursus te laten volgen. Soms is er geen tijd omdat men vlak voor vertrek staat
of men beschikt al over voldoende kennis en vaardigheden, zodat een cursus niet aan de orde
is. Ook dan kan Stichting WereldWijd helpen. Dan blijft het bij een intakegesprek, waarna we in
nauw overleg met de terugkeerder bepalen wat er aan materiële ondersteuning geboden
wordt. Twee verhalen uit de praktijk en een aantal wetenswaardigheden aan het eind van deze
nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier!

Nepal: een kist met materialen zònder cursus
Een week vóór onze zomervakantie hebben we een
intakegesprek met Nalim Kahtap uit Nepal. Een aardige
jongeman die het heel moeilijk heeft. Hij wil zo snel
mogelijk terug
naar zijn land om
zijn familie te
helpen. Hij wil in
Kathmandu aan
de wederopbouw werken
met het opzetten
van een cyber
café. Als we het
over zijn plannen
daar hebben,
drogen zijn tranen op en praat hij met enthousiasme
over wat er nodig is. Een cursus is niet aan de orde,
want hij gaat snel vertrekken. We zetten samen al wat
computers apart en spreken af om via de e-mail
contact te houden. Het vetrekproces van Nalim wordt
wederom door IOM begeleid en een van de eerste
dingen waar ik aan werk na de zomerstop is het verder
klaarmaken en opsturen van zijn kist. In zijn kist zitten
8 computersets, een digitale camera, printer en andere
accessoires, ingepakt met tweedehands kleding, die
men in Nepal op dit moment zeker goed kan
gebruiken. We mailen met Nalim over de vorderingen
en met IOM over inklaring en vlak voordat ik de kist ga

opsturen krijg ik nog een mailtje van Nalim met de
vraag of we nog een fiets er bij kunnen doen. We
hebben in de opslag nog een mooie vouwfiets; die kan
er nog net bij en dan is de kist bomvol. We verzegelen
de kist en een kleine twee maanden na het eerste
gesprek is de kist in land van herkomst aangekomen.
Als de vakantie er niet tussen had gezeten, had dat nog
sneller kunnen gaan. Naast de materiële ondersteuning
ontvangt Nalim nog een geldbedrag n zijn land,
waarmee enkele opstartkosten betaald kunnen
worden. Dat wordt in Kathmandu door het IOM
geregeld en begeleid. Op het moment van dit schrijven
is men bezig met de inklaring en we hopen snel wat te
horen!

De kist van Nalim gaat op transport

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

www.stichtingwereldwijd.nl
en op Facebook staan de meeste actualiteiten.

www.stichtingwereldwijd.nl
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Ethiopië: nauwe samenwerking WereldWijd en IOM
In maart dit jaar ontvingen wij een bericht van IOM in
volgende bericht dat we onlangs ontvingen, met trots
de regio Limburg.
doorsturen:
“Ik heb een cliënt in AZC Echt die bezig is met
‘Greetings!!!!! I want inform to you i received the box.
terugkeer. Dit duurt echter nog een aantal weken. Deze Thank you a lot for your dedication and kindness. I
man spreekt Engels. Is van huis uit een boekhouder
proud and appreciate by Addis Ababa I.O.M staff. I will
o.i.d. maar zou een opleiding willen volgen, werken met try to send picture. i reached my place Yesterday and
de handen (metaal of hout). Zou je contact met hem
tomorrow is Ethiopian new year. God bless you and
kunnen opnemen? “
your family. Greetings Sam’.
Deze ‘case’ geeft is een goed voorbeeld van intensieve
samenwerking tussen WereldWijd en IOM. We hebben
Sam begeleid in het terugkeerproces. Voor het
verkrijgen van de nodige reisdocumenten bij de
ambassade in Brussel en de inklaringsprocedures in het
land van herkomst was er overleg met het IOMmedewerkers. In de tussentijd volgde Sam bij
WereldWijd een cursus houtbewerken, lassen en
metaalbewerken. We hebben hem aan de zijlijn een
aantal maanden kunnen volgen en ondersteunen in
een voor hem moeilijk proces richting terugkeer. Uit
zijn houding en verhalen kan ik wel filteren dat hij veel
twijfelde. Wat uiteindelijk belangrijk was, is dat hij zijn
eigen keuze maakt en het heft in eigen handen nam.
Uiteindelijk is het gelukt, Sam is teruggekeerd en kan
Sam tijdens de metaalcursus met een vrijwilliger van WereldWijd
aan alle mensen die Sam gesteund hebben het

Wist u dat…..
 Een cursus geen verplicht onderdeel is om materiële ondersteuning te krijgen?
 WereldWijd terugkeerders ‘snel’ kan helpen? Dat betekent dus ook deelname aan WereldTools
kort voor vertrek.
 Wij ook gezinnen kunnen ondersteunen?
 We soms geen kist versturen, maar wel een enkel apparaat meegeven in het vliegtuig. Denk
maar eens aan een lockmachine, professionele camera, laptop en printer e.d.? Ook dit valt
onder WereldTools.
 Wij graag een presentatie komen geven aan een groep medewerkers of geïnteresseerden?
 WereldWijd met IOM een veldbezoek gebracht heeft aan een aantal terugkeerders in Tanzania?
Hiervan is ook een verslag op te vragen bij stichting WereldWijd.
 We op zoek zijn naar een partij goede gebruikte computers (Intel Core 2 Duo of hoger) of
laptops. Andere professionele apparaten zijn ook van harte welkom!
Wij de prijs gewonnen hebben voor beste project van het Europees Terugkeerfonds
2008-2013! In de volgende nieuwsbrief zullen we hier meer over berichten


De namen van de deelnemers zijn in het kader van privacy gefingeerd

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.
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
ook op

wwijd@xs4all.nl
www.stichtingwereldwijd.nl

www.stichtingwereldwijd.nl

kijk

Europese Unie, het Fonds voor asiel,
migratie en integratie

Migratie in beweging
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