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Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd  
Beste lezer, dit is de vierde nieuwsbrief van 2018 van het project WereldTools van Stichting 
WereldWijd. In deze nieuwsbrief een korte uitleg over het oude en nieuwe 
WereldToolsproject, een mooi verhaal over een gedoneerde leernaaimachine en meer.  
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 en IOM 
 

Een schoenmaker in Irak 
 

 

Begin dit jaar zijn we druk bezig geweest om spullen te 
vinden voor een terugkeerder naar Irak die daar zijn vak 
als schoenmaker weer wilde oppakken. Na verschillende 
oproepen heeft onze moeite geloond. Op de foto’s zie je 
een leernaaimachine die we kregen. Deze is in onze 
naaimachine werkplaats grondig nagekeken en 
gereviseerd door twee van onze vrijwilligers.  
Op de andere foto staat deze leernaaimachine bij ‘onze’ 
terugkeerder in Irak. De dame op de foto is een IOM-
medewerkster, die voor WereldTools in de landen van 
herkomst de monitoring doet, om te kijken hoe het met 
de terugkeerders gaat.  

Als je goed kijkt naar enkele stukken gereedschap in 
de buurt van de naaimachine, dan heeft dat een 
groene kleur, bij Stichting WereldWijd in de 
werkplaats heet dat ‘Walter-groen’, genoemd naar 
een van de vrijwilligers die het opgeknapte 
gereedschap een likje verf geeft, zodat we kunnen zien 
dat het gecontroleerd en goed bevonden is. 
Zo hebben we met onze WereldTools kist een 
bescheiden verschil gemaakt voor deze man, die als 
vader van een gezin met 4 kinderen weer brood op de 
plank kan brengen. 
 

WereldTools Magazine  
Het WereldTools project van Stichting WereldWijd wordt altijd in projectperiodes 

uitgevoerd. 1 juli 2018 was voor Stichting WereldWijd een belangrijke datum. Dit 

was het eind van het WereldToolsproject AMIF 2015-2018, wat financieel mogelijk 

gemaakt werd door het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en 

de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

In dit kader hebben wij een magazine gemaakt, met een terugblik op een 

projectperiode van 3 jaar (2015 - 2018) en interessante terugkeerverhalen. Wie deze 

mooie glossy wil lezen kan een mailtje sturen naar info@stichtingwereldwijd.nl. 

Nieuwsgierig wat er in staat? Neem dan een kijkje op: 

https://issuu.com/zippersdesign/docs/were_wereldtoosmagazine_juli_2018_l.  
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Voortgang WereldTools 2018-2021 
 

Op de vorige pagina schrijven we over de projectperiodes van het WereldTools Project. Na de afronding van het 
WereldToolsproject AMIF 2015-2018 zijn we per 1 juli 2018 in Eckelrade gestart met het WereldToolsproject OZV 2018-
2021. Voor de uitvoering van het project zijn er de komende drie jaar nauwelijks veranderingen merkbaar, het 
WereldTools project draait door zoals altijd. De samenwerking met het IOM loopt ook door. Op papier is er een 
wijziging in financiering, want per 1 juli 2018 wordt WereldTools financieel mogelijk gemaakt door de Subsidieregeling 
Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) van de DT&V. Voor meer informatie, folders en brochures verwijzen we naar 
onze website: https://www.stichtingwereldwijd.nl/wereld-tools/ . Vooralsnog zijn de ongewijzigde folders nog bij ons 
op voorraad, deze kun je via deze link downloaden: https://www.stichtingwereldwijd.nl/wereld-tools/folders-
wereldtools/ . Mocht je folders toegestuurd willen krijgen, stuur dan een mailtje naar info@stichtingwereldwijd.nl  
 

Voorbereiden als de kist onderweg is 
Zoals je wellicht al weet, stuurt Stichting WereldWijd de WereldToolskist pas op, nadat 
de terugkeerder vertrokken is naar het land van herkomst. Door schade en schande wijs 
geworden doen we dit, omdat we in het verleden enkele keren hebben meegemaakt 
dat mensen heel  kort voor vertrek besluiten om toch niet terug te keren. Als je dan 
voorafgaand aan vertrek een kist hebt opgestuurd, waar moet die dan heen?  
Een kist wat later opsturen geeft de terugkeerder de mogelijkheid om na aankomst in 
het herkomstland te wennen en de voorbereidingen te treffen voor het starten van het 
bedrijfje. Kort na aankomst wordt al contact gezocht met het IOM in het land van 
herkomst en er wordt gekeken wat er nog geregeld, gekocht en betaald moet worden 

om een start te kunnen maken als de spullen zijn aangekomen. In die periode hebben wij nog contact met de 
terugkeerders, meestal via WhatsApp, over het transport en aankomst datum van de kist. Ook krijgen we nog vragen 
van terugkeerders over de materialen in de kist. Zo zijn we op dit moment in contact met een terugkeerder over het 
gebruik van een generator. Meneer H uit Uganda vraagt naar de technische specificaties van de generator die we 
gekocht hebben. Ik stuur hem een foto en de informatie. Hij weet dat de generator niet geschikt is om mee te lassen, 
maar hij heeft het volgende plan, hij antwoord me via Whatsapp: “Wow it's beautiful thank you i will open up video hall 
where they will be watching football matches for money. IOM Kampala will buy for me tv screen for that”.  
En meneer S. wil weten welke materialen voor houtbewerken 
er opgestuurd worden naar Gambia, zodat hij zelf andere 
machines kan aanschaffen. Hij heeft zijn broer ingeschakeld 
om samen een timmerwerkplaats te starten. Ik stuur hem de 
foto van de houtdraaibank en ook de lijst van andere 
gereedschappen. Hij kan nu verder met plannen en 
aanschaffen van de benodigde materialen. Als de kisten 
aankomen kunnen deze mensen hun werk oppakken. Wij 
hebben de bagage voor een nieuwe toekomst klaar voor 
transport.  
 

 

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 
 

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.
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