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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. Mocht u denken dat we geen nieuws te melden hebben? We hebben nieuws genoeg, 
maar soms is er zoveel uitvoerend werk dat we de kans niet nemen om dat met u te delen. Met deze 
nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte. 
 

De terugkeer van Fabakary Ceesay naar Gambia 
Lange tijd heeft Gambia in Nederland bekend gestaan als alleen maar een mooi vakantieland in West-Afrika. Tot 
recent in het nieuws kwam dat de president van Gambia, Yahya Jammeh, weigerde te vertrekken nadat hij de 
verkiezingen verloren had. Hij regeerde al 22 jaar met harde hand het land. Min of meer gedwongen door een 
Senegalese troepenmacht, is deze dictator toch vertrokken en kon de democratisch verkozen president Adama 
Barrow geïnaugureerd worden. 
In dezelfde week kreeg ik het verzoek van VluchtelingenWerk Nederland of ik een gesprek kon voeren met dhr. 
Fabakary Ceesay. Meneer Ceesay was journalist in Gambia en stelde de praktijken van het regime regelmatig aan 
de kaak. Het voeren van een vrije en onafhankelijke pers was echter levensgevaarlijk in Gambia, waardoor 

Fabakary en zijn gezin het land ontvlucht zijn. In Nederland hebben zij een 
verblijfsvergunning gekregen en inmiddels woont hij met vrouw en kind in 
Lelystad. 
Maar direct nadat hij vernam dat de dictator vertrokken was, besloot hij 
terug te keren naar zijn land en zijn oude beroep weer oppakken. Hij nam 
contact op met Gambiaanse collega-journalisten die verspreid over de 
wereld woonden om gezamenlijk weer terug te keren om een Media 
Office op te richten en zo de vrije pers nieuw leven in te blazen. 
Fabakary had intussen stichting WereldWijd bezocht en we konden hem 
een heel eind op weg helpen met de inrichting van een kantoor, zoals 
desktops, laptops, printers, kopieermachine. Daarnaast kon WereldWijd 
naaimachines, voetbalspullen en een doos met zeevisnetten meegeven. 
Terugkeer naar Afrika betekent namelijk niet alleen aan jezelf denken, 
maar ook aan de mensen waar naar je terugkeert; je familie, je dorp 
kunnen ondersteunen maakt terugkeer veel makkelijker. 
 Fabakary is met zijn vrouw en dochter op 28 maart teruggekeerd naar 
Gambia, het land dat ze 4½ jaar geleden ontvlucht waren (zie foto). In zijn 

kielzog drie volle WereldTools-kisten die momenteel onderweg zijn naar Gambia. Fabakary was zo tevreden met 
de hulp van WereldWijd dat hij Gambianen woonachtig in Nederland heeft getipt om contact met ons op te 
nemen voor dezelfde hulp. 
WereldWijd houdt natuurlijk contact met hem; zo weten we dat hij al een ruimte heeft gevonden en al meubilair 
aan het verzamelen is. Zijn collega’s komen ook druppelsgewijs het land weer in en samen zijn ze gestart om de 
vrije pers weer gestalte te geven. Ongeduldig wordt naar de komst van de drie kisten uitgekeken. Fabakary heeft 
beloofd om een uitgebreid fotoverslag te doen zodra zijn kantoor is ingericht. Intussen heeft hij zijn oude beroep 
weer opgepakt en constateert met vreugde dat de politieke situatie in zijn land een stuk verbeterd is.  
Maar mocht het onrecht de kop opsteken, staan de desktops en laptops van WereldWijd klaar om hiertegen ten 
strijde te gaan ! 

 Resultaten project WereldTools 2015-2018 
Sinds de start van het project WereldTools 2015-2018 in de zomer van vorig jaar hebben de  projectmedewerkers 
WereldTools van stichting WereldWijd tot op heden met 186 geïnteresseerde deelnemers een gesprek gevoerd 
op onze locatie in Eckelrade. Van deze groep mensen zijn er uiteindelijk 159 geaccordeerd door DT&V. De overige 
27 personen kozen uiteindelijk voor een ander project of werden door DT&V afgewezen (b.v. op basis van 
nationaliteit). Van de 159 geaccordeerde deelnemers zijn er inmiddels 123 huiswaarts gekeerd, zitten 9 
deelnemers nog in de voorbereidende fase van hun traject en heeft WereldWijd 27 personen uitgeschreven (Met 
Onbekende Bestemming, onvoldoende motivatie om terug te keren en dergelijke). Van de 159 gestarte 
deelnemers hebben 12 deelnemers een onderwijstraject binnen WereldWijd gevolgd (of zijn hier nog mee bezig) 
als voorbereiding op hun terugkeer. 65% van de terugkeerders komt uit de prioriteitslanden.  
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Ee 

Een visbedrijf in Nigeria 
 

(de naam van de deelnemer is vanwege privacy gefingeerd) 

Van alle deelnemers aan ons WereldTools project komt maar een klein gedeelte 
voor het ‘hele pakket’ van WereldTools. Met hele pakket bedoel ik een 
opleidingstraject en een kist na terugkeer naar het land van herkomst. De meeste 
deelnemers zien we maar een of enkele keren voor overleg over het terugkeerplan 
en op welke wijze wij kunnen ondersteunen met een WereldTools-kist. Zo ook 
Albert Nakidage uit Nigeria.  
Albert werd ons voorgesteld door een IOM-medewerker en bij de eerste intake 
legde ik uit hoe het project werkt en wat we wel en niet kunnen doen. Hij vertelde 
me dat hij in Lagos zijn bedrijf wil gaan opstarten. Hij wil in de haven vis inkopen en 
deze drogen en verder verhandelen. Een voedseldroogmachine en professioneel 
vaccumeerapparaat waren de basis van de inhoud van de kist. Verder werd de kist 
aangevuld met ander nuttige machines en apparaten, zoals een computer-set, gereedschappen en kleding. De kist 
was goed vol en werd naar Lagos op transport gezet. Met hulp van het IOM daar werd de kist door de douane 
gehaald en stuurde Albert ons vorige week een mooi bericht waar hij trots bij de kist staat. We hopen dat zijn 
bedrijf zal slagen en dat dit op bescheiden wijze een goede basis is geweest om een nieuw leven te beginnen. 
Over een tijdje zullen we meer van hem horen! 

Banden balanceer machine voor Irak 
Afgelopen voorjaar kregen we een mooie banden balanceermachine van 
een amateur garagehouder. Een mooie machine en van de eigenaar ook 
de toezegging om de persoon die de machine zou gaan gebruiken een 
dagje uitleg te geven over de werking. Het duurde niet lang voor dat een 
geïnteresseerde deelnemer aan ons project de machine graag wilde 
hebben. Er werd een afspraak ingepland en de gulle gever nam een ruime 
middag de tijd voor instructie. Deze machine paste niet in een kist, maar 
wel op een pallet. Na vertrek van de deelnemer naar Irak werd de 
machine stevig ingepakt in karton en folie en vervolgens op transport 
gezet. Zo hebben we weer bijgedragen aan de start van een bedrijf.   
 

 

Meer informatie 
 

Meer informatie over WereldTools? Neem contact met ons op. Vraag naar Ed 
Peters of Matje Mattheij. Per mail: 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 

Op YouTube staat een informatiefilmpje over WereldTools, Nederlands gesproken en in diverse talen ondertiteld: Kijk hiervoor op  

https://www.youtube.com/channel/UCSeT-iAIrmLyla7U-5ARRHg?disable_polymer=true Deze film is ook op DVD verkrijgbaar. 

Tevens is er nog een docufilm beschikbaar, kijk hiervoor op https://youtu.be/NytKCu897zA 

Tekst: Ed Peters en Matje Mattheij. 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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