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Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd  
Beste lezer, voor u de eerste nieuwsbrief van dit jaar over het project WereldTools van 
Stichting WereldWijd. In deze nieuwsbrief vertellen we meer over de achtergronden en 
wetenswaardigheden van ons terugkeerproject. Het WereldToolsproject heeft inmiddels al in 
40 landen ondersteuning geboden. De landen waar we extra aandacht aan willen besteden 
zijn: Afghanistan, Armenië, China, Egypte, Ethiopië, Guinee, Irak, Iran, Libië, Marokko, 
Mongolië, Nigeria, Siërra Leone, Soedan en Somalië. Kent u mensen uit deze landen die willen 
terugkeren of er nog over twijfelen? Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.  
 

Terugkeer is ook denken aan je familie  
Eén van de aspecten dat tijdens een intakegesprek op 
WereldWijd aan de orde komt, is de ondersteuning van de 
naaste omgeving van de terugkeerders. Niet alleen zijn of haar 
eigen plan wordt besproken. Terugkeer is voor veel mensen 
moeilijk, omdat van terugkeerders uit “het rijke” Europa vaak 
veel verwacht wordt. Tijdens de veldreis in Tanzania van 
WereldWijd afgelopen mei, bleek dat in meerdere gevallen 
materialen in de kist gebruikt werden om familieleden te 
helpen, wat de duurzame re-integratie en acceptatie in de 
maatschappij sterk bevordert. Dit is een uitermate belangrijk 
punt voor veel mensen om met opgeheven hoofd terug te 
keren.  
Dit bleek opnieuw tijdens het intakegesprek met Z. Hij wil 
binnenkort terugkeren naar Zimbabwe en keek op van de 
mogelijkheden 
om de naaste 
omgeving ook te 

ondersteunen. Bij doorvragen naar zijn familie bleek zijn broer een 
schoenreparatiewerkplaats te hebben. Naast zijn eigen bedrijfsplan 
in de goudindustrie, gaan we ook spullen zoeken om het bedrijfje 
van zijn broer een extra boost te geven. Dit geschiedt aan de hand 
van donaties en 2e hands materialen die WereldWijd op voorraad 
heeft, zoals een industriële leer-lockmachine (foto boven) en een 
leermachine (foto rechts). Dit maakt het voor Z. makkelijker om 
terug te keren, zo zegt hij. 
 

Vraag en aanbod  
 

AANBOD: Wij hebben een mooi weefgetouw en enkele 
degelijke zaagmachines die een goede start van een nieuwe 
toekomst voor een terugkeerder kunnen betekenen.  
 

VRAAG: Wij zijn op zoek naar kappersbenodigdheden. Verder 
kunnen we goede computers (Intel Core 2 Duo of hoger) of 
laptops gebruiken. Neem contact met ons op om een afspraak 
te maken. 
 

Interesse in een presentatie over WereldTools? Neem 

contact met ons op. Vraag naar  

Ed Peters of Matje Mattheij. 

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 
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AMIF, het Europees Fonds voor 

asiel, migratie en integratie 

Migratie in beweging 

 ‘Kippen eten ze overal’ 
WereldWijd krijgt regelmatig de vraag of wij terugkeerders kunnen 
ondersteunen met een kippenboerderij. De verkoop van kippenvlees op 
markten, hotels en restaurants is wereldwijd een goede business. Er zijn de 
laatste jaren met behulp van WereldTools al kippenboerderijtjes in Uganda, 
Tanzania en Siërra Leone van de grond gekomen. Enkele weken geleden 
sprak WereldWijd met een Angolese terugkeerder, J.. Hij kwam zelf met het 
idee voor de aanschaf van een kippenplukmachine (zie foto links). Met een 
dergelijke machine wordt een kip binnen 20 tot 30 seconden van zijn veren 
ontdaan, waar normaliter handmatig een uur voor staat. Met deze machine 
hoopt hij het verschil te kunnen maken, zo zei hij zelf. Hij denkt zo te kunnen 
overleven in zijn land, want “kippen eten ze overal”. WereldWijd kocht ook 
een broedmachine waarmee je 50 
kippeneieren tegelijk kan uitbroeden. Na 
de aankoop van deze twee artikelen 
houdt J. nog bijna 1000 euro over om te 
investeren in Angola. De aanschaf van 

kippen kan natuurlijk beter in Angola gebeuren dan in 
Nederland….Hiernaast ging WereldWijd op zoek naar 2e hands materiaal 
voor een kippenboerderij. Met succes, momenteel staan er zes 
broedmachines te wachten op een nieuwe eigenaar. Op de foto rechts één 
van de gedoneerde broedmachines die door onze vrijwilligers eerst 
helemaal nagekeken wordt. J.’s kist gaat binnenkort op reis naar Luanda, 
gevuld met een goede mix aan nieuwe en 2e hands materialen.  
       

Geen kist, wel een koffer 
 

WereldWijd is altijd op zoek naar de meest praktische en voordelige 
manier om materialen op te sturen. In de meeste gevallen gebeurt dat 
middels een grote kist of doos van 1m3. Soms gaat er een laptop of 
naaimachine mee in de handbagage, maar er is ook nog een andere 
transportmogelijkheid. Onlangs hebben we een terugkeerder naar 
Jordanië ondersteund. H. volgde bij ons een timmeropleiding en een 
cursus Nederlands, met het idee dat hij in Nederland een 
verblijfsvergunning kon krijgen en kon werken om zijn gezin met vrouw 
4 kinderen over te laten komen. Maar de harde werkelijkheid bleek 
anders en hij besloot om terug te gaan. Hij wilde graag een aantal 
basismaterialen om te timmeren meenemen. Een hele kist kon daar niet 
mee gevuld worden. In overleg met IOM en H. werd besloten om niet 
een kist maar een extra koffer aan bagage mee te geven. Zo hebben we 

weer een nieuwe mogelijkheid gevonden om mensen materieel te ondersteunen, waardoor terugkeerders met 
meer vertrouwen een nieuwe start kunnen maken in het land van herkomst.  
  

 

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. 
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