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Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd  
Beste lezer, bij deze sturen we u nieuws over het project WereldTools van Stichting WereldWijd.  

De zomer staat voor de deur en ondanks dat zijn er meer inschrijvingen voor het Tools project 

dan ooit. We starten meteen update van het project in zijn algemeen.  

 

Wij wensen iedereen veel inspiratie en leesplezier toe! Tekst: Ed Peters en Pien Wishaupt. Foto’s: Stichting 

WereldWijd 

WereldTools: aanmeldingen stromen binnen! 
 

Sinds het verschijnen van de laatste nieuwsbrief (eind maart) heeft WereldWijd tot begin juni liefst 23 

personen kunnen aannemen in het project WereldTools. Voor onze begrippen een hoog aantal deelnemers. 

Twee dingen vallen direct op:  

1. Het groot aantal landen van herkomst; de deelnemers zijn afkomstig uit 9 verschillende landen 

(Nigeria, Ghana, Sudan, Liberia, Ivoorkust, Oeganda; buiten Afrika: India, Suriname, Filipijnen). 

WereldWijd ziet dit als een bevestiging dat het project WereldTools zich niet beperkt tot enkele landen 

of een bepaalde groep deelnemers, maar een groot en divers bereik heeft aan terugkeerders uit landen 

over de hele wereld. 

 

2. Het groot aantal deelnemers uit Nigeria: 12 personen zijn de laatste maanden aangemeld door 5 

verschillende project officers van het IOM. Nigeria is het laatste anderhalf jaar het land met veruit de 

meeste aantal deelnemers en terugkeerders  in het project WereldTools. Ons inziens heeft dit te 

maken met de kwaliteit van het aanbod van ons project. Nadat WereldWijd er in geslaagd was een 

transporteur te vinden die het hele logistieke proces van de kist  tot aan met de inklaring gegarandeerd 

verzorgd, blijven de aanmeldingen binnenkomen. De terugkeerder krijgt een telefoontje zodra hij op 

een bepaald adres de kist kan komen ophalen, zonder dat men hiervoor kosten hoeft te betalen. Een 

gouden greep voor ons project. 

 
Zo keerde ook meneer P.N. terug naar Nigeria via het Tools project:  

P.N. wil in Nigeria een landbouwproject opstarten; naast de gebruikelijke en logische kettingzaag, bosmaaier, 

landbouwmaterialen vraagt hij of het mogelijk is om Afrikaanse stoffen/gewaden van de in-kind aan te 

schaffen en weer te verkopen in Nigeria, om aldus de winst uit de verkoop te kunnen investeren in zijn project. 

Een bedrijf in Helmond is hier blijkbaar al jaren in gespecialiseerd. 

Iedereen die ooit in Afrika is geweest, kent deze kleurrijke gewaden die 

in vele landen door vrouwen gedragen wordt. Onze subsidiegever DT&V 

gaf ons toestemming hiervoor en enige tijd later ontvingen wij deze doos 

met prachtige stoffen.  
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Voorts viel P.N.’s oog op deze machine (zie foto); hij wist 

meteen dat het  een zogenaamde lasgenerator betrof. 

Een heel oud bakkie die een hoop nakijkwerk nodig had 

(kolfje naar de hand voor onze techneut-vrijwilligers), 

maar die hij absoluut in zijn kist wilde hebben.  

Een bijzondere en gevarieerde kist mogen we wel 

stellen. 

Ed Peters 

 

Bezoek van het IOM en de Afrikaanse ambassades  
WereldWijd kennen is WereldWijd zien; iedereen die ooit ons bezocht heeft, zal dat zeker kunnen beamen. Zo bleek 

maar weer de laatste maanden. 

Zeker voor IOM-medewerkers, die mensen aanmelden voor het 

project WereldTools, is het belangrijk om een visueel beeld te 

hebben van het project. Al twee keer uitgesteld door de corona-

maatregelen ontvingen wij dan toch op 1 april een delegatie 

project-officers van het IOM, waarvan de meesten ons wel van 

naam kenden, maar ons nooit bezocht hadden. Na een uitgebreide 

lunch (uitstekend verzorgd door onze kantine vrijwilligers) kregen 

ze alle ins en outs van het project WereldTools te horen en te zien, 

waardoor ze geïnteresseerde kandidaten voor het project beter 

kunnen voorlichten en doorverwijzen. 

Twee maanden later ontvingen wij consuls van de ambassades van Nigeria, Ghana en Senegal in Eckelrade. Ook nu 

verzorgde WereldWijd een lekkere lunch (de Limburgse vlaai werd na enige argwaan (“Limburgse fly ???”)  met 

smaak opgepeuzeld) en een mooie PowerPoint werd gepresenteerd. Maar pas bij het bezichtigen van de 

WereldTools-kisten, gingen de ogen pas echt open. Vijf kisten, die allen bijna klaar waren voor transport met 

bestemming Nigeria, werden geshowd voor de nu duidelijk enthousiaste en nieuwsgierige blikken van de consuls. 

Ineens kwamen de vragen los en wilde ze meer weten over de personen achter de kist en werd er gepraat over de 

mogelijkheden tot samenwerking. Opnieuw bleek maar weer dat het zien van de kisten zo veel meer indruk maakt 

dan een verhaal vertellen.  

Binnenkort mogen wij consuls van de ambassades van Liberia, Gambia en Oeganda ontvangen voor een dergelijke 

presentatie.  

Ed Peters  
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Donatie naaimachines aan WereldWijd 
Stichting Ormus heeft vorige maand liefst 60 naaimachines gedoneerd aan stichting WereldWijd. Onze “ophaal-

vrijwilliger” Wladziu had er een flinke klus aan. Wij moesten even een plekje vrij maken voor al deze machines. 

Onze naaimachine techneut John heeft de komende tijd genoeg te doen om alle machines na te kijken. 

We danken Stichting Ormus voor hun ruime donatie. Terugkeerders 

die een naaiatelier in hun land willen beginnen zijn voorlopig aan 

het goede adres bij ons project.   

 

 

 

 

 

Informatie over WereldTools 
 

Wij informeren iedereen graag over ons WereldToolsproject. De snelste manier is onze 
website https://www.stichtingwereldwijd.nl/wereld-tools. Hier vind je filmpjes, 
nieuwsbrieven, het WereldTools Infomagazine enzovoorts. Het Infomagazine wordt veel 
gebruikt en gelezen, door zowel terugkeerders als ook door personen en organisaties 
waarmee we samenwerken. Wie graag een of meerdere gedrukte exemplaren van dit 
nieuwe WereldTools Infomagazine wil ontvangen, kan een mailtje met adresgegevens 

sturen naar tools@stichtingwereldwijd.nl.  
Deze nieuwsbrief wordt aan iedereen die zich daarvoor aanmeldt digitaal verstuurd. Sta je nog niet op 

onze mailinglijst, stuur dan ook even een mailtje. Korte updates over wat er speelt bij WereldWijd zijn ook 

te volgen via: www.facebook.com/stichtingwereldwijd  of Instagram: stichting_wereldwijd_ 
 
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 rekeningnummer 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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