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Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd  
Beste lezer, dit is de Nieuwsbrief van maart 2023. 

In deze brief neemt medewerkster Pien Wishaupt afscheid van ons en stelt haar opvolgster 

Lore Dijkman zich voor. Verder zijn wij trots te kunnen vermelden dat project WereldTools 

2021-2024 de honderdste deelnemer heeft mogen verwelkomen. Ook kunt u twee verslagen 

van terugkeer lezen. 

Veel leesplezier gewenst. 

Tekst: Ed Peters en Pien Wishaupt. Foto’s: Stichting WereldWijd 

100 deelnemers voor WereldTools 2021-2024! 
 

Het project WereldTools 2021-2024 heeft op 8 februari jl. deelnemer nummer 100 ingeschreven. Een mooi 

moment om op de eerste helft van het lopende project terug te kijken.  

WereldWijd heeft van haar subsidiegever DT&V de opdracht gekregen om in de periode juli 2021 tot en met juni 

2024 120 mensen met het project WereldTools te laten terugkeren. Op het moment van inschrijving van 

“deelnemer nummer 100” zijn 76 mensen teruggekeerd naar het land van herkomst. WereldWijd is dus goed op 

weg om de beoogde aantallen te halen. De overige 24 deelnemers zitten overigens nog in het traject of zijn 

inmiddels uitgeschreven. 

Er zijn enkele zaken die onmiddellijk opvallen zodra men een blik werpt op het overzicht van de terugkeerders. 

Liefst 31 maal keerde een Nigeriaan(se) terug met in zijn/haar kielzog een WereldTools-kist met bestemming 

Lagos, op eerbiedwaardige afstand gevolgd door 8 terugkeerders naar de Filipijnen en 7 personen naar Gambia. 

Wat ook in het oog springt, is dat uit de top 5 van terugkeerlanden het 63 maal landen uit de zogenaamde 

categorie A betreft. In deze categorie verzorgt de transportorganisatie tevens de inklaring van de kist door de 

douane. Dit zijn, naast de drie bovengenoemde landen, Senegal, DR Congo, Uganda en Noord-Irak. Er zijn 6 

mensen teruggekeerd naar categorie B-landen. In deze categorie regelt WereldWijd alleen het transport van de 

kist en is de terugkeerder zelf verantwoordelijk is voor de inklaring ervan. Dit betreft de landen Suriname, 

Tanzania en Guinee. Tenslotte keerden 7 mensen terug met extra bagage in het vliegtuig naar landen die niet 

beschikken over een zeehaven: Ethiopië, Rwanda, India, Soedan, Kazachstan. 

 

 

We zijn dan ook voortdurend op zoek naar organisaties/personen 

die het ons mogelijk maken om de lijst van categorie A-landen te 

vergroten. Wij hopen dat ook Guinee, Tanzania, Rwanda en 

Indonesië binnenkort toegevoegd kunnen worden. 
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Pien Wishaupt neemt afscheid 
 

Per 1 februari jl. heb ik afscheid genomen van Stichting WereldWijd. Na drie jaar twee banen gecombineerd te 

hebben, heb ik besloten één richting op te gaan en ben ik 1 februari 2023 met mijn werkzaamheden bij Stichting 

WereldWijd gestopt.  

Bij Stichting WereldWijd heb ik mij voornamelijk ingezet voor het terugkeerproject WereldTools. Samen met de 

zeer ervaren collega Ed Peters heb ik veel mogen doen, leren en ontdekken. Ik heb een inkijkje gekregen in het 

terugkeerbeleid, heb de NGO’s die zich hiervoor inzetten leren kennen en heb mogen samenwerken met DT&V en 

IOM. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen en heb kunnen helpen om de doelen van onze WereldTools te 

behalen.  

WereldTools heeft een bijzondere plek in mijn hart. Het kistenproject is uniek in Nederland en zorgt voor een 

praktische en duurzame terugkeer. De werkplaats, de kisten, de materialen; je moet het gezien hebben om te 

begrijpen waarom zoveel terugkeerders naar het zuiden afreizen voor het WereldTools-project. 

De terugkeerders hebben allemaal hun eigen verhaal. Dat maakte het werk zo afwisselend. Elke zaak was anders. 

De ene persoon blijft je natuurlijk meer bij dan de andere. Zo ontmoette ik Esther en haar dochtertje die 

teruggingen naar Oeganda, waar Esther een kapsalon/beautysalon wilde starten. Samen speurden we 

verschillende sites af om te zoeken naar materialen waarmee ze haar bedrijfje kon opstarten. Omdat ik niet thuis 

ben in deze bedrijfstak was dit voor mij weer een nieuwe ervaring. Af en toe krijg ik dan nog eens een appje van 

Esther. Dat vind ik bijzonder.    

Ik ga Stichting WereldWijd, WereldTools en de collega’s, de vrijwilligers en het werk missen. Toch is het voor mij 

tijd om te focussen op één ding en iets meer rust in het hoofd te krijgen. Écht weg zal ik nooit zijn. Op de 

achtergrond volg ik WereldWijd en WereldTools en klop ik nog zeker af en toe aan…  

Wie weet tot een andere keer! Voor nu tot ziens!  

Pien Wishaupt 

Lore Dijkman stelt zich voor 
Ik ben Lore Dijkman en ik ben vorige maand begonnen als 

vervanger van Pien Wishaupt bij WereldTools. 

Het is ontzettend leuk tot nog toe om alle ins and outs te leren 

kennen van dit project en alle mensen te ontmoeten waar we 

mee samenwerken. Ik heb inmiddels al drie kisten mogen 

dichtbranden, dus mijn vuurdoop is compleet. Erg interessant 

ook om te horen hoe het de deelnemers vergaat die zijn 

teruggekeerd en die wachten op hun kist of die hem inmiddels 

ontvangen hebben.  

Zelf ben ik 38 jaar oud, moeder van twee kinderen, hou van 

kampvuurtjes stoken en ben ook werkzaam als 

projectmedewerker van Wake up your mind! van 

Vluchtelingenwerk.  

Tot gauw hopelijk! 
Lore Dijkman 
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Terugkeer van M. naar Nigeria  
Vorig jaar kreeg ik een telefoontje van het IOM met de vraag of ik een afspraak kon maken voor een gesprek met 

M.M. uit Hoogenveen. M. was afkomstig uit Nigeria en was het zat om nog langer in onzekerheid te leven in 

Nederland. Ook moest hij er niet aan denken om opnieuw in Italië te beginnen. Ik haalde hem op in Maastricht, 

een kleine en bescheiden man met een zachte stem. Maar hij wist heel duidelijk wat hij wilde beginnen na 

terugkeer in Nigeria: een cybercafé. Hij had een duidelijk plan voor ogen en op papier gezet. Hij wist precies wat 

hij ons wilde vragen en wuifde mijn bezwaren weg over de slagingskans van een cybercafé. Dit is wat hij kon, dit is 

wat hij wilde. Ik was onder de indruk van zijn standvastigheid en motivatie. Nadat ik zijn plan naar onze 

subsidiegever had gestuurd, gingen zij akkoord met de aanschaf van 8-tweedehands laptops. Hiernaast kocht ik 

nog een kleine generator en doneerden we M. een mooie printer. M. heeft heel zijn ‘in-kind-budget’ gebruikt 

voor het vullen van zijn kist en was nu klaar voor vertrek, waarna IOM een vlucht boekte voor hem. 

Nigeria is een land waarbij het transport en ook de inklaring van de kist bij de douane geregeld wordt door de 

transportorganisatie. Zij stallen de kist in hun loods in Lagos en bellen de terugkeerder dat de kist opgehaald kan 

worden. Zo ook bij M. Exact 9 weken nadat de kist op reis ging vanuit Eckelrade, ontving ik deze foto van M., een 

kleine bescheiden man, maar met ijzeren wil om te slagen. Hij was heel blij met de kist en ging gelijk aan de slag 

met zijn plan. Hij had al een ruimte gevonden in de tussentijd en was begonnen met de inrichting van het 

cybercafé. Nu de laptops en de printer gearriveerd waren, kon hij echt aan de slag. 

Ik ben benieuwd naar het monitorverslag van het IOM, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed komt!  
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Terugkeer T.D. naar Ethiopië 
Vorig jaar november werd ik gebeld door het IOM of het mogelijk was om voor een Ethiopische vrouw een 

WereldTools-kist op te sturen. Dit is helaas niet het geval; als men een blik werpt op de landkaart, zie je dat er 

geen zeehaven is in de buurt van Adis Abeba. Gezien de te hoge kosten kunnen wij geen kisten of dozen meer 

versturen per lucht. Alleen overbagage kan gefinancierd worden. 

Hier had het hele verhaal kunnen stoppen, maar we proberen altijd te zoeken naar een andere oplossing. 

Mevrouw T.D. was helaas wat slecht ter been en de reis naar Maastricht was te belastend voor haar, dus werd 

deze keer gekozen voor een video-bel-afspraak. Na enig doorvragen kwamen we samen toch tot een plan. Ze 

wilde na terugkeer iets gaan doen met een naaiatelier. Voorts woonde haar man in Ethiopië en werkte daar als 

elektricien. Voor beide plannen konden we iets betekenen. Aan de slag: voor deze mensen verzamelt WereldWijd 

tweedehands koffers, die wij vullen met spullen uit ons magazijn. Eén koffer werd gevuld met een naaimachine 

en toebehoren en allerlei klein handgereedschap voor een elektricien. Van de in-kind ondersteuning werd een 

mooie, nieuwe lockmachine gekocht, die in de originele verpakking werd opgestuurd, samen met de koffer.  

In samenwerking met de IOM-project officer ontving T. de koffer en de doos op Schiphol vlak voor haar vertrek. 

WereldWijd had er al voor gezorgd dat de overbagage betaald was. Zo keerde mevr. T.D. toch met wat extra 

bagage naar huis waar zij, en ook haar echtgenoot, mee aan de slag kon. 

 

 

 

Informatie over WereldTools 
 

Wij informeren iedereen graag over ons WereldTools-project. Dit kan via 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 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 digitaal verstuurd. Sta je nog niet op onze mailinglijst, stuur dan een mailtje. Korte 

updates over wat er speelt bij WereldWijd zijn ook te volgen via: www.facebook.com/stichtingwereldwijd of 

Instagram: stichting_wereldwijd_ 

http://www.stichtingwereldwijd.nl/
https://www.stichtingwereldwijd.nl/wereld-tools
mailto:tools@stichtingwereldwijd.nl
http://www.facebook.com/stichtingwereldwijd
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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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