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Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd  
Beste lezer, voor u de laatste nieuwsbrief van dit jaar over het project WereldTools van Stichting 
WereldWijd. We zijn nog steeds trots op het feit dat we door de Europese Commissie gekozen zijn 
als beste project van het Europees Terugkeerfonds en dat geeft ons met enige regelmaat 
aandacht in de landelijke en ook plaatselijke media. Zo ook in een huis aan huis krant wat in een 
oplage van 42.000 exemplaren verschijnt. Via de volgende link vindt u de digitale versie van de 
krant http://issuu.com/vanharteeijsdenmargraten/docs/vhem1504; op pagina 12 en 13 vindt u 
het artikel. In deze nieuwsbrief hebben we twee  verhalen over terugkeerders, wederom een oproep voor 
materialen en een hartelijke kerstwens vanuit WereldWijd voor iedereen. Wij wensen u veel leesplezier!  

Een kist vol spullen voor € 0,00!  
Fredrick is door het IOM aangemeld bij stichting WereldWijd. Hij wil terugkeren naar zijn land Kenia en zocht 
ondersteuning om in zijn land weer opnieuw te kunnen beginnen. De project officers van het IOM wijzen mensen 
regelmatig door die op zoek zijn naar materialen, machines e.d. om een eigen bedrijf op te kunnen starten na 
terugkeer. Fredrick  wilde een cyber café starten in Nairobi. Het toeval wil dat de gemeente Heerlen een dag voor 

het intakegesprek een flink aantal 
uitstekende computersets gedoneerd had 
aan WereldWijd. Hij viel dus met zijn neus 
in de boter. Nadat onze deskundige 
vrijwilligers op de afdeling computer 
hardware hun veto hadden gegeven, werd 
zijn kist gevuld met computers, 
beeldschermen, toetsenborden, muizen 
en kabels. Hierbij ging nog een mooie 
printer, een koffiemachine en een volle 
gereedschapskist (altijd handig). En dit dus 
allemaal voor nul euro aan 
aanschafkosten! Er ging dus niets van zijn 
budget van € 1.500,= aan in-kind 
ondersteuning. Na aftrek van de 
inklaringskosten van zijn kist, kan Fredrick 
dit bedrag gaan inzetten voor zijn re-
integratie in Nairobi. Het IOM Kenia heeft 
al toegezegd te assisteren in de inklaring 

van de kist en de monitoring van zijn bedrijf. Fredrick  is op 4 december vertrokken. Zijn kist is zo snel mogelijk op 
transport gezet.  
Een mooi voorbeeld van een project waarbij goede tweede hands materialen gebruikt worden. De in-kind 
ondersteuning blijft te allen tijde maximaal € 1.500,=, maar de daadwerkelijke waarde van de ondersteuning aan 
de hand van deze materialen is in deze zaak natuurlijk hoger. 

Vraag en aanbod; materialen voor terugkeerders  
AANBOD: Wij hebben enkele mooie zaagmachines die een mooie start van 
een nieuwe toekomst voor een terugkeerder kunnen betekenen.  
VRAAG: Wij zijn op zoek naar enkele broedmachines en een 
borduurmachine, een generator en een waterpomp. Verder kunnen we 

gebruikte computers (Intel Core 2 Duo 
of hoger) of laptops gebruiken. Bij 
interesse kan er contact opgenomen 
worden met stichting WereldWijd. 
 
 

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 
.
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http://www.facebook.com/stichtingwereldwijd
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AMIF, het Europees Fonds voor 

asiel, migratie en integratie 

Migratie in beweging 

This is the beginning of everything 
     
In November had ik een intakegesprek met Simon, een 
jongeman uit Ghana. In de auto begint ons gesprek, hij 
verblijft illegaal in Nederland woont op dit moment 
soms in Tilburg en soms in Eindhoven, en krijgt 
ondersteuning van de organisatie Vluchtelingen in de 
Knel. 

 
Samuel is al 14 jaar in Nederland en we praten 
afwisselend Engels en Nederlands. Hij is klaar met zijn 
tijd in Nederland en wil in Ghana een nieuw leven 
opbouwen. Zijn plan heeft hij in zijn hoofd al min of 
meer klaar; hij wil op het platteland een kippenfarm 
starten. Hij heeft verstand van dieren, maar dan op de 
traditionele wijze; hij wil het moderner gaan doen.  
Hij komt twee dagen per week naar WereldWijd en 
krijgt computerles , dit kan hij goed gebruiken voor de 
administratie van zijn bedrijf. Bij ons is het voor het 
eerst dat hij een mailadres en Facebookpagina 
aanmaakt:  de digitale wereld gaat open voor hem. Hij 
heeft een smartphone en een van onze vrijwilligers op 
de computerafdeling legt hem allerlei handigheidjes 
uit.  Samuel wil ook graag meedoen met de naailes, 

want, zo zegt hij, hij staat liever niet op een been. Hij 
heeft al ervaring met een borduurmachine, maar het 
naaien gaat hem ook goed af. Ik weet niet hoe de 
situatie in mijn land is en als ik van alle markten thuis 
ben, kan ik alle kanten op. Om iets te laten repareren 
is duur, zegt hij, dat doe ik dan liever zelf.  
Samen gaan we naar de werkplaats waar de kisten 
staan. De deksel wordt van de nog lege kist, die in het 
voorjaar naar Ghana zal gaan, geschroefd en het 
eerste item wordt er in gezet: een tweedehands 
scanner-printer. We gaan nog op zoek naar een 
generator, broedmachine en waterpomp, dat zijn de 
belangrijkste spullen die hij nodig heeft. Ik mag hem 
filmen voor onze Facebookpagina en daar zegt Samuel 
als hij aan het inladen is: ‘This is the beginning of 
everything’, het begin van alles. We hebben nog 
enkele maanden te gaan met de voorbereiding van 
Samuel, maar zo te horen heeft hij er een goed 
vertrouwen in. Wellicht kunnen we in de volgende 
nieuwsbrief meer nieuws over hem vertellen.  
 

       

Fijne feestdagen WereldWijd 
Stichting WereldWijd is gesloten van woensdag 23 december tot en met 3 januari. Vanaf maandag 4 

januari gaan we er met z’n allen weer tegenaan in Eckelrade.  

We wensen iedereen het allerbeste WereldWijdse goeds toe  
en veel geluk en een goede gezondheid in het nieuwe jaar! 

  

 

In het kader van de privacy zijn de namen van de deelnemers 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. 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 
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