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

WereldWijd. We starten met een update over de situatie bij Stichting WereldWijd rondom het 

corona-virus. Daarna berichten we over nieuw Pr-materiaal en onze transporten. Tot slot kunt 

ook nog lezen over een directiewisseling bij WereldWijd. Wij wensen iedereen veel inspiratie, 

leesplezier, een goede gezondheid en verbinding ondanks de afstand toe!  

Tekst: Matje Mattheij en Ed Peters. Foto’s: Stichting WereldWijd en IOM. 

Update corona 
Allereerst hopen we dat iedereen in goede gezondheid verkeert en dat dat zo 

blijft. Het is erg stil in het gebouw van WereldWijd. We missen de vrijwilligers, 

cursisten, de gezelligheid en bedrijvigheid en het contact met mogelijke 

terugkeerders. Het is al sinds maart vorig jaar dat we te maken hebben met 

corona-maatregelen. En ook bij WereldWijd zijn we nog steeds genoodzaakt de 

adviezen van de overheid in acht te nemen. Dit betekent o.a. minimale bezetting 

op de locatie van WereldWijd, geen intakegesprekken en geen rondleidingen waar 

mensen echt kunnen zien hoe het hier in Eckelrade reilt en zeilt. Zonder de 

aanwezigheid van al ‘onze 

mensen’ hangt er een 

ongemakkelijke stilte in het 

gebouw aan de Klompenstraat. 

Dit zijn echt ongekende tijden! 

De cursussen van VakTaal liggen nog steeds stil en we zijn 

bang dat we misschien pas na de komende zomervakantie 

weer kunnen opstarten. Het Repair Café is nog steeds 

gesloten en ook deze ruimte is, net als de leslokalen, heel 

stil. Het project WereldTools draait daarentegen nog op 

volle toeren, zij het dat de intakes en de verdere 

gesprekken online gebeuren. We mochten weer vele 

terugkeerders ondersteunen. We hebben via IOM, 

WhatsApp en e-mail contact met terugkeerders en gelukkig 

werkt dat goed.  

We merken wel dat mensen de tijd hebben om op te 

ruimen want er komt genoeg materiaal binnen om de 

WereldTools kisten mee te vullen. Daar bovenop heeft 

Stichting Gered Gereedschap uit Heerlen materialen aan 

WereldWijd geschonken: tientallen pallets met 

handgereedschap, zaagmachines, boormachines, frezen, 

elektrische schaven, bankschroeven, lijmklemmen en nog 

veel meer. Prachtig materiaal waarmee we heel veel 

mensen kunnen helpen om in het land van herkomst een 

bedrijf te starten. We zoeken nog opslag hiervoor en in de 

tussentijd kunnen we met deze gereedschappen de 

WereldToolskisten vullen.  

  

   

http://www.stichtingwereldwijd.nl/
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Nieuw PR-materiaal over WereldTools 
 

Sinds enkele jaren is een belangrijk communicatiemiddel over WereldTools het mooie 
WereldTools Magazine met informatie over het WereldToolsproject en verhalen over en van 
terugkeerders. Het magazine wordt veel gebruikt en gelezen, door zowel terugkeerders als 
ook door personen en organisaties waarmee we samenwerken. We hebben dit magazine 
aangepast en vernieuwd. Wie graag een of meerdere gedrukte exemplaren van dit nieuwe 
WereldTools Infomagazine wil ontvangen, kan een mailtje met adresgegevens sturen naar 
info@stichtingwereldwijd.nl. Het magazine kun je ook via onze website inzien en 

downloaden. Zie onderstaande link. In de communicatie tijdens corona wordt het levende beeld van 
WereldWijd en WereldTools in het bijzonder wel gemist. Daarom zijn er twee korte filmpjes gemaakt die via 
WhatsApp, e-mail en andere social media te verspreiden zijn. Je kunt de filmpjes downloaden via onze 
website: https://www.stichtingwereldwijd.nl/pr/wereldtools-folders-en-films/ of rechtstreeks via de 
volgende links bekijken: https://youtu.be/Lb-JKKmmvZc  https://youtu.be/NTbBkRZZUVc 

Transport van kisten naar Irak, Kenia, Gambia, Senegal, 

Congo, Uganda, Filipijnen, Ghana en Nigeria 
 

Zoals bekend werken de IOM en Stichting WereldWijd nauw samen om 

terugkeerders met een kist vol bagage voor een nieuwe toekomst in hun 

land van herkomst een goede start te laten maken. Het is een heel 

proces voordat de kist, die in Eckelrade gevuld wordt, in handen is van 

de terugkeerder. Het transporteren is nooit lastig, maar de inklaring van 

de kist door de douane is vaak een heel gedoe. In veel gevallen 

ondersteunt de IOM in het herkomstland hierbij. In de regel moeten de 

inklaringskosten uit "de in-kind vergoeding" betaald worden, dit is een 

re-integratie budget dat de terugkeerder ontvangt om een nieuwe start 

te maken. Natuurlijk vinden we dat jammer omdat er dan voor de terugkeerder minder in eigen land te 

besteden is aan bijvoorbeeld huur van een ruimte of aanschaf van grondstoffen of andere materialen. Soms 

zijn de inklaringskosten zo hoog dat we wel eens denken dat het de 

moeite niet waard is om een kist op te sturen. Helaas weten we 

niet altijd voorafgaand aan een transport wat de inklaringskosten 

zijn. Dat verschilt per land en kan variëren. Daarom zijn we continu 

op zoek naar andere mogelijkheden om de kisten zonder of met zo 

weinig mogelijk kosten voor de terugkeerder op te sturen. Voor de 

landen Irak, Kenia, Gambia, Senegal, Congo, Uganda en de 

Filipijnen kunnen we het transport van de kist via organisaties die 

dat ‘all-in’ doen regelen, zodat transport, inklaring en andere 

handelingskosten bij elkaar zitten. Voor ons zijn deze landen, 

vanwege de kosten die de terugkeerder daar níet heeft, dan ook een soort van speerpuntlanden. Zo hoeft de 

terugkeerder in het herkomstland alleen maar de kist in ontvangst te nemen. Sinds kort kunnen we aan dit 

lijstje Ghana en Nigeria toevoegen.  

We houden ons dan ook zeer aanbevolen voor terugkeerders naar deze landen. Ze kunnen doorverwezen 

worden naar Ed Peters, Pien Wishaupt of Matje Mattheij van Stichting WereldWijd. 

Op dit moment is het vanwege de coronaregels niet mogelijk om intakegesprekken op de locatie van 

WereldWijd te voeren. De intakegesprekken vinden momenteel telefonisch of online plaats. 

  

http://www.stichtingwereldwijd.nl/
mailto:info@stichtingwereldwijd.nl
https://www.stichtingwereldwijd.nl/pr/wereldtools-folders-en-films/
https://youtu.be/Lb-JKKmmvZc
https://youtu.be/NTbBkRZZUVc
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Goed nieuws voor terugkeer naar Nigeria 
 

De laatste jaren heeft WereldWijd een tiental Nigerianen 

ondersteund bij terugkeer met een WereldToolskist. Dit 

hadden er echter zeker meer kunnen zijn. Terugkerend 

probleem was namelijk de inklaring van de kist in de lucht- 

of zeehaven van Lagos en andere steden. In het geval van 

Nigeria was de terugkeerder hier namelijk zelf 

verantwoordelijk voor. Velen waren huiverig omdat men 

bang was slachtoffer te worden van corruptie. Tevens 

moest men de kosten zelf voor zien te schieten. Men kon 

wel met de rekening naar het kantoor van de IOM stappen 

en daar de gemaakte kosten terugkrijgen, maar door 

allerlei noodzakelijke formaliteiten duurde dit proces ook 

nog eens een flink aantal weken. Een allesbehalve ideale 

situatie dus, waardoor menige geïnteresseerde deelnemer 

helaas toch niet de stap durfde te zetten om met 

WereldTools in zee te gaan. 

WereldWijd en de IOM gingen op zoek naar een oplossing 

voor dit probleem. Deze werd uiteindelijk gevonden bij 

dhr. Wilson Obomanu; een in Nederland woonachtige 

Nigeriaan met een flink netwerk van contacten op het gebied van transporten naar Nigeria. Hij heeft 

WereldWijd bezocht en was onder de indruk van het WereldToolsproject en de kansen die dit biedt aan 

terugkeerders. Hij beloofde ons te helpen bovenstaand probleem op te lossen. In dit kader willen we ook 

wijzen op het artikel dat op de volgende pagina staat, over transport naar diverse landen.  

Eind september sprak ik met P.P, die in Lagos een mobiel 

lasbedrijfje wilde beginnen. Het liefst wilde hij geen contact 

met welke Nigeriaanse organisatie dan ook en alles vanuit 

Europa regelen. Het leeuwendeel van zijn in-kind vergoeding 

(re-integratie budget) werd dan ook besteed aan de 

aanschaf van een generator, een lasapparaat en diverse 

gereedschappen, dit alles aangevuld met materialen uit het 

magazijn van WereldWijd. Zijn kist was de eerste die met de 

zogenaamde “Wilson-route” op transport ging. 

Vlak voor kerstmis ontving ik deze foto’s van P.P. Hij had de 

kist in zijn bezit en was heel blij om eindelijk aan de slag te 

kunnen gaan. In de tijd dat hij wachtte op zijn kist had hij 

een busje op de kop getikt om zijn mobiele lasbedrijfje te 

beginnen.  

WereldWijd beschikt nu over de mogelijkheid om 

transporten naar Nigeria te regelen zonder dat de 

terugkeerder zich hoeft te bemoeien met, of te betalen voor, 

de inklaring van de WereldToolskist. In dit geval heeft het 10 

weken geduurd voordat P.P. na zijn terugkeer de kist in bezit 

had. Wilson Obomanu benadrukt echter dat deze lange periode vooral te maken heeft gehad met restricties 

omtrent het corona-virus; normaliter zou dit een stuk sneller gaan. 

  

http://www.stichtingwereldwijd.nl/
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Nieuwe directeur bij WereldWijd 
 

Onze directeur Frans Frankhuizen neemt op 1 maart 2021 afscheid. Met enkele tussenpozen is Frans in 

verschillende hoedanigheden en in verschillende fasen betrokken geweest bij Stichting WereldWijd. Frans 

kijkt met genoegen terug op de inspirerende jaren die hij bij WereldWijd heeft mogen hebben en het 

vertrouwen dat hij kreeg om aan deze organisatie leiding te geven. We vinden het jammer dat Frans ons gaat 

verlaten, maar we gunnen hem een wat rustiger leven in een goede gezondheid. In verband met de 

coronacrisis is het nog niet duidelijk wanneer op een passende manier afscheid kan worden genomen van 

Frans Frankhuizen. Daarover weten we in de loop van 2021 meer.  

Toen duidelijk werd dat er een nieuwe directeur gevonden moest worden, is er door het bestuur, in nauw 

overleg met staf en vrijwilligers een opvolgster voor Frans gevonden in de persoon van Mirjam Kemp. Als 

afgestudeerd cultureel antropologe heeft ze ervaring met leiding geven aan vrijwilligersorganisaties. Ze heeft 

ook buitenlandse werkervaring in Gambia, Ethiopië en Jemen en haar laatste functie was projectleider 

terugkeer en teamleider bij Vluchtelingenwerk. Zij kent Stichting WereldWijd goed en is enthousiast om haar 

schouders er onder te zetten.  

Mirjam is op 8 februari 

begonnen en in deze tijden van 

corona met de stilte en 

afwezigheid van onze 

vrijwilligers en cursisten is dat 

een hele vreemde start. We 

hopen dat deze situatie snel 

verandert zodat Mirjam zich 

‘live’ aan iedereen kan 

voorstellen. Op de foto wordt 

de sleutel van WereldWijd 

door Frans Frankhuizen aan 

Mirjam Kemp overgedragen, vergezeld van een bosje bloemen en uiteraard op gepaste afstand.  

 

Informatie over WereldTools 
Wij informeren u graag over ons WereldToolsproject. Dat kan ook in deze tijd middels een 
kijkje op onze website: https://www.stichtingwereldwijd.nl/wereld-tools  
Daarnaast is ons eerste WereldTools magazine (zie foto) nog steeds beschikbaar, met 

aansprekende verhalen van mensen die we ondersteund hebben. Wilt u dit magazine of 

het vernieuwde magazine toegestuurd krijgen, stuur dan een mailtje met de naam- en 

adresgegevens en het aantal gewenste exemplaren naar info@stichtingwereldwijd.nl .. 

Schrijf je in voor de WereldTools Nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Inschrijven kan door 

een e-mail te sturen naar info@stichtingwereldwijd.nl  
 

 

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.  
 
 
 

 

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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