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Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd  
Beste lezer, dit is de vijfde nieuwsbrief van 2018 van het project WereldTools van Stichting 
WereldWijd. Projectmedewerkers Ed Peters en Matje Mattheij voeren het WereldTools project 
uit. Vanaf het eerste gesprek tot en met de monitoring zijn ze betrokken bij de mensen die 
terugkeren met behulp van een materiele ondersteuning door Stichting WereldWijd. Dit keer 
verhalen we over twee mannen die terugkeren naar Gambia en een landbouwproject gaan 
starten en over enkele terugkeerders die naar Suriname zijn teruggekeerd, voor ons een nieuw 
land.  
Geïnteresseerden voor een kennismakingsbezoek of deelname aan WereldTools heten we van 
harte welkom. U kunt een afspraak maken via 043-4083122 of via info@stichtingwereldwijd.nl.  
Tekst: Ed Peters en Matje Mattheij. Foto’s: Stichting WereldWijd 
 
 

 

Twee landbouwprojecten in Gambia 
Meneer Camara is aangemeld door een medewerker van 
het COA in Middelburg en een IOM medewerker. De 
vriendelijke Camara heeft in zijn land geschiedenis 
gestudeerd en bij een NGO gewerkt als tourguide. Hij is 4 
jaar geleden weggegaan uit Gambia, op zoek naar 
avontuur en een beter leven. Ongeveer 5 maanden 
geleden is hij in Nederland aangekomen. In Gambia had 
hij een vrouw en dochter, maar is gescheiden.  
Zelf zegt hij “I had to release her”.  
Zijn familie woont nog in Gambia ( 7 broers en 2 
zussen) en hij heeft goed contact met zijn broer. 
Hij heeft nog een stuk land op het platteland en 
wil zich daar gaan settelen. Hij wil een agrarisch 
bedrijf starten, evt. in combinatie met gids zijn. Hij 
wil mais, pinda’s, bonen etc. verbouwen voor 
eigen gebruik en ook voor de verkoop. Hij is heel 
zeker over zijn zaak en ook over wat hij wil. Hij wil 
graag naar huis, want zijn avontuur is voorbij.  

Ik leg hem uit hoe alles werkt en wat er 
wel en niet mogelijk is. We maken samen een lijst 
met wat hij graag wil. Hij wil vooral geen 
elektrische gereedschappen, eventueel een 
generator, werkkleding en landbouwmaterialen 
zoals harken, schoppen etc.  
In afwachting van de WereldTools box waar 
spullen in zitten voor een huis en stal te bouwen, 
gaat hij al starten met het maken van een 
omheining. Hij wil een kleine tent meenemen in 
het vliegtuig, zodat hij daar alvast kan verblijven. Zijn 
familie weet nog niet dat hij gaat komen en hij wil 
helemaal onafhankelijk starten en zijn familie verrassen. 
Zijn broer zal hem helpen met de bouw, zegt hij. Ook wil 
hij een waterput maken en kijken voor mogelijkheden 
voor zonne-energie. 

Als we zijn vertrekdatum weten, nodig ik hem 
nog een keer uit om naar Eckelrade te komen, zodat we 
samen de kist kunnen inpakken en hij de tent en een paar 
werkschoenen kan meenemen. In de kist gaat ook een 
trapnaaimachine, waarvan ik nu al zeker weet dat hij daar 
iemand van zijn familie of netwerk aan werk kan helpen. 
Dat hebben we zelf tijdens de veldreis dit voorjaar mogen 
zien (zie ons WereldToolsMagazine wat voor de 
zomervakantie verschenen is). Als de kist halfvol is staat 

er op de paklijst o.a. genoteerd: handnaaimachines, 
schoppen, harken, hamers, tangen, een zaai-emmer, 
troffels, (werk)kleding, motorkettingzaag, attributen voor 
een hekwerk en nog meer. Camara geeft me te kennen 
dat het al heel veel materialen zijn! We pakken door, 
vullen de kist tot aan de nok vol en zo hebben we weer 
een jongeman een stukje op weg geholpen. 
 Iedere terugkeerder heeft zo zijn of haar eigen 

verhaal en dat merken we smiddags wel. Als ik de blije 
Camara naar het treinstation heb gebracht ga ik Ed even 
helpen. We maken samen de kist voor de tweede 
Gambiaanse landbouwer klaar, maar de aard en inhoud 
van de kist is compleet anders. In deze zaak is de 
terugkeerder niet zelf erbij als de kist ingepakt wordt. Ed 
heeft een grote diepvrieskist gekocht, deze wordt in 
Gambia gebruikt voor het bewaren van de oogst. De 
diepvrieskist past net niet in een houten WereldToolskist, 
en we besluiten dat we de aangekochte generator en 
andere materialen in de diepvrieskist pakken. Na al het 
inpakwerk van deze dag moet er nog het een en ander 
geregeld worden met IOM, de transportorganisatie en 
terugkeerders zodat de kisten meteen na vertrek van de 
terugkeerders op weg naar Gambia kunnen.  
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Suriname 

Sinds de start van het ‘nieuwe’ project WereldTools 2018-2021 per 1 juli jl. hebben we weer menig terugkeerder 
geholpen een bedrijfje te starten: een naaiatelier in Gambia en Iran, een taxibedrijf in Armenië, een fotostudio in Irak, 
een timmerwerkplaats in Sudan, een landbouwproject in Senegal. Deze keer zit er een nieuw land bij;  klusbedrijf en 
eetcafé in Suriname.   
Suriname….Na meer dan 50 nationaliteiten bediend te hebben, 
had ik niet verwacht dat er zich nog nieuwe landen zouden 
aandienen. Intussen hebben zich echter al vijf Surinamers 
aangemeld voor ons project; de eersten zijn reeds teruggekeerd 
inclusief de kist in hun kielzog. De eerste persoon, Dhr. D., was 
aangemeld door Theo van Miltenburg van ROS (Rotterdams 
Ongedocumenteerden Steunpunt). Dhr. D. wilde in Paramaribo na 
terugkeer een klusbedrijf beginnen. Hij zocht hiervoor materialen; 
spullen die WereldWijd in huis heeft, zo wist Theo. Hij nam 
contact op en de afspraak voor het intakegesprek met Dhr. D. was 
snel gemaakt. 
Bij de verificatie (toestemmingsaanvraag) van deze eerste 
Surinaamse persoon was ik wel benieuwd. De DT&V keurde de 
verificatie echter gewoon goed. Het persoonlijke verhaal lijkt ook 
op veel van de “reguliere” terugkeerders. De vijf mensen 
waarmee ik gesproken heb, zijn vaak al jaren hier (tussen de 3 en 
20 jaar), hebben langdurig gepoogd een verblijfsvergunning te 
krijgen, zijn veelal jaren illegaal, houden zich in leven met allerlei 
illegale baantjes, zien het niet meer zitten in Nederland en willen 
naar huis, maar moeten zien te overleven na terugkeer. Eigenlijk 
precies hetzelfde verhaal als van menig Afrikaan. 
Helaas blijkt het IOM niet te beschikken over een afdeling in 
Suriname, maar wel te werken met een contactpersoon die kan 
helpen. De terugkeerders kunnen hier terecht voor de inkind 
vergoeding, maar de inklaring van de kist dient zelf geregeld en voorgeschoten te worden. Met hulp en advies van Lisa 
van Pol van het IOM, ligt er nu een plan van aanpak klaar hoe te handelen om de kisten in handen te krijgen van de 
terugkeerder.  
Op het moment van dit schrijven: 
 is de eerste kist reeds in handen van de terugkeerder;  
 is de tweede persoon teruggekeerd en arriveert over enkele dagen de tweede kist in de haven van Paramaribo;  
 is de derde persoon gisteren teruggekeerd en staat zijn kist klaar voor transport;  
 wacht de vierde persoon op een vluchtdatum en staat zijn kist ook al klaar voor transport;  
 heb ik met de vijfde persoon gesproken en het project uitgelegd;  
Nieuwe geïnteresseerde deelnemers die denken om terug te keren naar Suriname kunnen aangemeld worden. 

 

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 

WereldTools Magazine: Neem een kijkje op: 
https://issuu.com/zippersdesign/docs/were_wereldtoosmagazine_juli_2018_l. 

 

Dit project is mogelijk gemaakt door de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) van 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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