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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.  
 

Vier kisten naar Bagdad en drie naar Al Basrah 
Enkele weken geleden ontving WereldWijd een 
telefoontje van Ard Venhuizen, IOM-projectofficer. 
Op zijn spreekuur op het AZC Echt (Limburg) was hij 
in gesprek met twee Irakese broers I. en een vriend 
van hen A.L. Allen wilden terugkeren naar Bagdad. 
Ard vroeg of iemand van WereldWijd langs wilde 
komen om hen ons project WereldTools aan hen 
uit te leggen. De drie Irakezen waren op zoek naar 
goede materialen voor een klusbedrijf en wilden na 
terugkeer de handen in elkaar slaan en een 
gezamenlijk bedrijf beginnen. 
Dit was voor WereldWijd natuurlijk koren op haar 

molen. In ons magazijn staan tal van 2e hands opgeknapte hout- en metaalmachines die wij kunnen doneren. Een 
afspraak was snel gemaakt om WereldWijd met eigen ogen te bekijken. De broers keken hun ogen uit en konden 
nauwelijks geloven dat ze deze spullen gratis kregen. Meerdere vrijwilligers van WereldWijd staken de handen uit 
hun mouwen en demonteerden de machines zodat alles netjes in de kisten paste. Samen met een drietal 
aangekochte lasapparaten en een uitgebreide set aan handgereedschappen werden de kisten tot aan de nok toe 
gevuld. Het werden er uiteindelijk zelfs vier.  
WereldWijd werkt in het geval van het transport van kisten naar Irak samen met een Iraaks-Koerdisch bedrijf die 
regelmatig met trucks naar Noord-Irak en ook Bagdad rijdt. Zij regelen het transport en de douaneformaliteiten 
snel en makkelijk voor ons voor een acceptabele prijs. 
Binnenkort zullen opnieuw kisten naar Irak verstuurd worden, dit keer naar de zuidelijke stad Al Basrah. Mevr. Al 
Z. klopte kortgeleden bij ons aan de deur voor hulp. Ook zij is woonachtig in het AZC te Echt. Zij was op haar reis 
naar Nederland alle bezittingen (geld en sieraden) kwijtgeraakt door malafide praktijken en zag geen toekomst 
meer in Nederland, maar ook niet in Irak. Het was voor haar zeer moeilijk om volkomen berooid en met lege 
handen terug te keren. WereldWijd trok zich haar lot aan en ging met haar om tafel zitten hoe wij haar konden 
helpen. Daar ze hier was met twee kinderen konden we haar drie kisten aanbieden die wij konden vullen. De helft 
van het totale in-kind ondersteuningsbedrag van 6.500 euro konden we in Nederland besteden. De andere helft 
wordt in samenspraak met het IOM in Irak besteed. Nadat 
ze hier goed over nagedacht had kwam ze met meerdere 
plannen op de proppen. Ze wilde in Irak a) een winkel in 
2e hands artikelen, b) een bakkerij en c) een kapsalon 
beginnen. WereldWijd beschikt over een groot magazijn 
van 2e hands artikelen van allerlei richtingen. Twee kisten 
werden gevuld met kleren, schoenen, metaal- en 
houtbewerkingsgereedschap, met keukenmateriaal, met 
kapperspullen, naaimachines en zo voort. In de derde kist 
zaten de spullen voor de bakkerij (het maken van bruids- 
en verjaardagstaarten) en kapperspullen. Mevr. Al Z. ziet 
haar toekomst nu iets hoopvoller tegemoet.  
Kent u Irakezen die erover nadenken terug te keren? 
WereldWijd kan hen op een snelle en effectieve manier 
helpen. Neem contact met ons op !  

Vlnr: vertaler Ruslan, twee Irakese terugkeerders 
en vrijwilliger Jo van WereldTools 

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

asiel, migratie en integratie 

Migratie in beweging 

 

Vraag en aanbod  
 

VRAAG: Wij zijn op zoek naar kappers- en beauty 
benodigdheden 
AANBOD: Wij hebben een mooi weefgetouw en enkele 
degelijke zaagmachines die een goede start van een nieuwe 
toekomst voor een terugkeerder kunnen betekenen.  
 
 

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 

 

 Resultaten project WereldTools 2015-2018 
Sinds de start van het project WereldTools 2015-2018 afgelopen zomer hebben de  projectmedewerkers 
WereldTools van stichting WereldWijd tot op 
heden (medio mei) met 78 geïnteresseerde 
deelnemers een gesprek gevoerd op onze 
locatie in Eckelrade. Van deze groep mensen 
zijn er uiteindelijk 63 geaccordeerd door DT&V. 
De overige 15 personen kozen uiteindelijk voor 
een ander project of werden door DT&V 
afgewezen (b.v. op basis van nationaliteit). Van 
de 63 geaccordeerde deelnemers zijn er 
inmiddels 43 huiswaarts gekeerd (naar 18 
verschillende landen), zitten 11 deelnemers nog 
in de voorbereidende fase van hun traject en 
heeft WereldWijd 9 personen uitgeschreven 
(MOB, onvoldoende motivatie om terug te keren en dergelijke). Van de 63 gestarte deelnemers hebben 10 
deelnemers een onderwijstraject binnen Wereldwijd gevolgd (of zijn hier nog mee bezig) als voorbereiding op hun 
terugkeer. 
WereldWijd geeft extra aandacht aan de werving van deelnemers uit de zogenaamde prioriteitslanden van S.V.T.: 
Sierra Leone , Ethiopië,  Soedan, Guinee, Nigeria,  Somalië,  Afghanistan, Egypte, Irak, Marokko, Armenië, Iran, 
Mongolië, China of Libië. Zo hebben wij met diverse diaspora verenigingen in Nederland contact gezocht om hen 
te informeren over ons project. Van de momenteel 63 geaccordeerde deelnemers zijn er 29 afkomstig uit één van 
deze 15 landen.  Een greep uit de bedrijven van de deelnemers die zij hopen te realiseren na hun terugkeer met 
behulp van ondersteuning van WereldWijd:  een shoarmazaak in Afghanistan, een café in Mongolië,  een 
taxibedrijf in Sierra Leone en Nigeria, een kapperszaak in Egypte, een klusbedrijf in Bagdad, een internetcafé in 
Kenia , een kippenboerderij in Angola. Langzaam maar zeker ontvangen wij van IOM de eerste monitorverslagen. 
IOM in de diverse landen van herkomst zullen een 3- en een 6-maandelijks verslag maken van de vorderingen van 
de totstandkoming van het geplande bedrijf van de diverse terugkeerders. 

 

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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