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Nieuwsbrief WereldTools stichting WereldWijd  
Beste lezer, In deze nieuwsbrief leest u over projecten van deelnemers  en diverse zaken rondom 
ons terugkeerproject WereldTools, waar we weer vol enthousiasme met deelnemers, vrijwilligers 
en staf aan werken! Heeft u suggesties, dan horen we dat graag! De namen van deelnemers zijn 
verzonnen, dit wegens de privacy van de betreffende personen.  

Op naar een lasbedrijfje in Niger  
Momed is medio november 2014 gestart met zijn 
traject bij WereldWijd. Hij was in de hand genomen 
door een cursist lastechnieken . Beiden zijn als illegaal 
in Nederland opgevangen door de Pauluskerk in 
Rotterdam. Momed kwam  mee naar Zuid-Limburg en 

om te kijken of het project WereldTools ook iets voor 
hem was. Dat bleek al snel het geval te zijn. 
Momed wilde terugkeren naar zijn land van herkomst, 
Niger, maar zijn ambassade weigerde hem een 
reisdocument te verstrekken. Indien hij een gedegen 
bedrijfsplan kon laten zien met een officieel 
Nederlands diploma, kon hij opnieuw aankloppen. 
Maar het is niet eenvoudig in Nederland om als illegaal 
ergens een diploma te behalen. 

WereldWijd is een van de plekken te zijn waar dit 
mogelijk is. Een overnachtingplaats bij het befaamde 
gastgezin in Eckelrade werd geregeld en al gauw reisde 
hij voor de eerste keer naar Zuid-Limburg met een 
tasje met wat extra kleren om er de hele midweek te 
verblijven. Het klikte uitstekend met het gastgezin en 
ook door zijn voorbeeldig gedrag en inzet verwierf 
Momed als snel een plek op WereldWijd. M. bleek al 
snel uitstekend te kunnen lassen en over een goed 
technisch inzicht te beschikken, overigens tot zijn eigen 
verbazing. Het was voor hem de eerste keer dat hij een 
lasapparaat in handen had. Zijn talent lag al die tijd 
klaar om ontdekt te worden, zo bleek. Eind februari 
2015 was het al zo ver dat hij officieel zijn CO-2-
lasexamen kon gaan afleggen. De examinator van het 
N.I.L. (Nederlands Instituut voor Lastechnieken) had 
geen twijfels. Met alleen maar 7-s en 8-en slaagde hij 
dik voor het examen.  
Nu is het tijd voor de volgende stap; opnieuw gaat hij 
met het diploma en een verklaring van WereldWijd 
naar de ambassade om de benodigde reispapieren te 
regelen. Tevens wordt ook langzamerhand de 
WereldTools-kist gevuld met materialen voor een 
laswerkplaats in Niamey. Dit gebeurd in overleg met 
Momed en de techniekdocenten, zodat de kist klaar zal 
zijn voordat het daadwerkelijke vertrek zal 
plaatsvinden. Hiernaast zal binnenkort contact gelegd 
zal worden met het IOM. Momed  is namelijk de eerste 
persoon die naar Niger terugkeert die WereldWijd 
ondersteunt. Het IOM in Niamey zal gevraagd worden 
om naast de inklaring van de kist, Momed te 
ondersteunen bij zijn re-integratie in Niger.  

Een visser naar Tanzania 
Op het moment van dit schrijven (10 maart) zit Obi in het vliegtuig dat hem terug zal brengen naar zijn geboorteland 
Tanzania. Vanochtend heel vroeg uit Ter Apel vertrokken, vannacht heel laat aankomend in Dar 
es Salaam. Ook de WereldTools-kist staat al klaar om de reis achter Obi aan te beginnen. Hoe is 
het zo ver gekomen? Begin december bezocht Obi WereldWijd op aanraden van een 
landgenoot en een cursist van WereldWijd. Obi is van origine visser van beroep en wil dit weer 
oppakken na terugkeer. Een cursus op vissersgebied was niet aan de orde, maar een kist met 
materialen en gereedschappen voor een vissersbedrijf wel. Zoals wellicht bekend worden de 
kisten van WereldWijd gevuld met aangekochte materialen en op geknapte, gedoneerde of 2e 
hands materialen die niet of nauwelijks drukken op het beschikbar budget. Er zijn twee goede 
buitenboordmotoren aangekocht en via de stichting “Vissers voor vissers” uit Urk ontvingen 
we nog andere vissersbenodigdheden. Een uitgebreide set aan hout- en metaalbewerking 
gereedschappen uit de werkplaatsen van WereldWijd completeerde de kist, zodat Obi na 
terugkeer zijn eigen boot kan gaan bouwen. Zodra Obi zich gemeld heeft bij het I.O.M. in Dar 
es Salaam wordt de kist op transport gezet en kan Obi’s plan gerealiseerd worden. 

  

Momed laat trots zijn examen werkstuk zien 
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Vraag en aanbod 

Materialen voor terugkeerders 
Op dit moment hebben we bij Wereldwijd materialen 
gekregen om diverse bedrijfjes te starten. Zo zijn er 

computers, visnetten, een degelijke lasgenerator, een 
partij schoenen, een professionele koffie en thee 

percolator machine, naaimachines en divers 
gereedschap. Wij zijn ook altijd op zoek naar 

professionele apparatuur, zoals een groot 
kopieerapparaat, computers, zaagtafels, 

metaalbewerkingmachines etc. Bij interesse kan er 
contact opgenomen worden met WereldWijd: 

043-4083122 of wwijd@xs4all.nl  

 

 

 

 

 

Een catering en handels 
bedrijf in Kameroen 

De Kameroense Emily, woonachtig in het AZC in 
Musselkanaal,  werd door het COA getipt om eens te 
gaan praten met stichting WereldWijd in Eckelrade. 
Begin november ontving ik haar op een regenachtige 
dag op het station In Maastricht. Een behoorlijke dosis 
wantrouwen kon Emily maar met moeite 
onderdrukken. Op het eind van de dag was dit 
wantrouwen omgeslagen in enthousiasme en kon ik de 
zoveelste stevige omhelzing maar nauwelijks 
ontwijken. Emily’s plan was tweeledig; als 
modebewuste vrouw en schoenen- en tassenfanaat 
wilde ze in haar geboorteplaats Douala een handeltje 
oprichten. Hiernaast wilde ze een cateringservice gaan 
beginnen; koken was haar andere hobby. Of wij iets 
konden betekenen in deze.  
Leek me van wel! Het toeval wilde dat WereldWijd niet 
lang geleden daarvoor van een schoenenwinkel uit de 
regio een behoorlijke lading nieuwe schoenen 
gedoneerd had gekregen. Het betrof hier circa een 
100-tal paar die de winkel niet had verkocht en die wij 
mochten weggeven voor het goede doel. Daarnaast 
hadden we voor haar een uitgebreid arsenaal aan 
keukenmachines- en spullen in ons magazijn. Haar 
argwaan was verdwenen; ze had al een hele kist vol 
zonder dat er ook maar een eurocent was uitgegeven. 
Emily volgde een cursus bij stichting IETA (International 
Education Ter Apel). WereldWijd kent deze stichting 
goed, omdat wij inspiratie en ondersteuning boden 
voor de oprichting van hun cursuscentrum. Na 
afronding van het traject bij IETA kwam Emily nog twee 
keer  om te helpen en er op toe te zien dat de kisten 
goed gevuld werden.  Het wachten is momenteel op 
het vertrek uit Nederland. Het I.O.M. in Kameroen 
heeft intussen al groen licht gegeven om de dozen te 
ontvangen, in te klaren en te overhandigen aan Emily. 
 

  

Naast deze nieuwsbrief WereldTools informeren we vrijwilligers en betrokkenen 
met het informatieblad de WereldWijzer. Zowel deze nieuwsbrief alsook de 

WereldWijzer zijn te downloaden via onze website www.stichtingwereldwijd.nl 
WereldWijd * Ander nieuws * WereldWijd 

In samenwerking met het onlangs geopende AZC te Maastricht start WereldWijd per april weer taal- 

en techniek onderwijs voor asielzoekers, niet gericht op terugkeer. 

WereldTools is financieel mogelijk gemaakt door het Europees Terugkeerfonds, ministerie van Veiligheid en Justitie 
en anonieme sponsors. Donaties zijn altijd welkom op rekening nummer NL55RABO0113203594, we hebben de 
ANBI-status. 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,   wwijd@xs4all.nl   kijk ook op  www.stichtingwereldwijd.nl  

Return, not necessarily a step backward 

Emily pakt de kisten graag zelf in 
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