
 

Stichting WereldWijd 

 
Stichting WereldWijd is gehuisvest in een oude huishoudschool in Eckelrade en bestaat sinds 

1984. Een kleine betaalde staf werkt enthousiast samen met ruim 70 actieve vrijwilligers om 

vluchtelingen-statushouders, nieuwkomers die mogen blijven, maar ook asielzoekers die 

terug moeten keren naar hun land van herkomst te helpen bij hun (her-)start; hier in 

Nederland of elders. Hoofddoel in alles wat we doen is dat ieder mens meetelt en ieder 

mens dus ook mee moet kunnen doen in de maatschappij. 

Samen voeren we twee projecten uit: VakTaal en WereldTools. 

 
In VakTaal geven vrijwilligers 2 dagen per week (ma en do) 2,5 uur per dag Nederlandse 

lessen en in de middaguren 2,5 uur les in elektrotechniek, naaivaardigheden, 

houtbewerking, computerkennis en metaalbewerking en lassen. 

Door praktijkgericht onderwijs op maat, persoonlijke aandacht en ondersteuning, helpen we 

om met name kwetsbare mensen te helpen mee te kunnen doen in de maatschappij; een 

actieve rol te kunnen vervullen in de samenleving op het voor hun hoogst haalbare niveau. 

We zoeken momenteel nog iemand die het leuk vind om naaivaardigheden te leren aan onze 

deelneemsters voor de maandagmiddag van 13-15.30 uur. 

Ook zijn we altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om Nederlandse les te geven, als 

taalmaatje te komen helpen of mensen die rekenlessen kunnen geven aan onze deelnemers! 

Wees welkom en loop gerust binnen voor een kijkje ‘in de keuken’ op maandagen en 

donderdagen om te zien of het iets voor je is! 

 
Wij geloven dat er in ieder mens een bepaalde kracht schuilt en dat ieder mens meetelt! 

We richten ons met het project VakTaal op de doelgroep nieuwkomers- statushouders, die 

vanwege laaggeletterdheid, een taalachterstand en/of gebrek aan een sociaal netwerk, 

moeite hebben om te participeren en integreren in de maatschappij om hen heen. Positieve 

bijkomstigheid is dat, door vrijwilligers uit de omgeving in te zetten in dit project, tevens het 

draagvlak voor ‘mensen van elders’ groeit: Bekend maakt bemind! 

 

 
Middels het project WereldTools ondersteunt Stichting WereldWijd uitgeprocedeerde 

asielzoekers in materiele zin bij hun terugkeer naar hun land van herkomst. Stichting 

WereldWijd is een regionaal inzamelpunt van gereedschappen en werktuigen. Onze 

vrijwilligers zorgen ervoor dat deze gereedschappen weer veilig te gebruiken zijn. Met een 

terugkeerder wordt besproken met welke spullen/ materialen deze het beste geholpen is, 

om na terugkeer zelfstandig een bestaan te kunnen opbouwen en deze spullen versturen wij 

in een grote houten kist van 1 m3. . Dit najaar versturen we de 600 e kist – over 54 landen 

wereldwijd! 

 
Als laatste vermelden we ons ‘Repair Café’, waar mensen uit de omgeving, tegen een 

vrijwillige vergoeding, defecte apparatuur ter reparatie kunnen aanbieden. Dit initiatief 

promoot het repareren als alternatief voor het weggooien, zorgt voor behoud van technische 



kennis en versterkt - door het organiseren van repareerbijeenkomsten - de sociale cohesie in 

de heuvellandgemeenten in Zuid-Limburg. Iedere tweede woensdag van de maand is het 

Repair Café geopend van 10-15 uur. 

 
Stichting WereldWijd is te typeren als een professionele vrijwilligersorganisatie met een 

kleine staf van vijf betaalde medewerkers (3,4 de) en ruim 70 professionele vrijwilligers. De 

vrijwilligers zorgen voor de feitelijke business van de stichting: het toepassen van hun kennis 

en vaardigheden bij het opknappen van gereedschappen en werktuigen voor de 

terugkeerprojecten van WereldTools en voor het Repair Café. Maar ook het overbrengen van 

hun kennis en vaardigheden aan de doelgroepen bij VakTaal. 

De staf coördineert deze werkzaamheden en zorgt voor de instroom van deelnemers en 

cursisten. De staf faciliteert en begeleidt de vrijwilligers. 

 
Met de menselijke factor als uitgangspunt maken de begrippen: integriteit, oprechte 

belangstelling in medemensen, professioneel verantwoordelijk en ontwikkelingsgericht het 

beeld compleet. 

WereldWijd creëert met haar aanpak meerwaarde en ontplooiingsmogelijkheden voor zowel 

de terugkeerder, de cursist met een migratieachtergrond als de betrokken vrijwilligers. 

 
De organisatie wordt bekostigd door particuliere fondsen en donaties van betrokkenen. Enkel 

het project WereldTools wordt gefinancierd door de overheid; voor het project Vaktaal zijn 

wij dus ahankelijk van diverse fondsen en donateurs. 

 

 
Post- en bezoekadres: 

Klompenstraat 1a 

6251 NE Eckelrade 

Nederland 

Klik hier>>> voor de routebeschrijving 

 
Mail: info@stichtingwereldwijd.nl 

 

Telefoon: 043 - 4083122 

Postbanknummer: 4808634 

Openingstijden: 

maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur 

vrijdag gesloten 
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Het project Wereld Tools 
 
 

Middels het project WereldTools van Stichting WereldWijd helpen we dus mensen die hier 

niet mogen blijven (afgewezen/ uitgeprocedeerde asielzoekers); die terugkeren naar hun 

land van herkomst, met het opzetten van eigen bedrijie /zaakje zodat zij in hun eigen 

levensonderhoud kunnen voorzien. 

Voor dit project zijn we altijd op zoek naar materialen, gereedschap en kleine machines; 

tweedehands of nieuw. Bijvoorbeeld: laptops, lasapparatuur, keukengerei, elektrische 

gereedschappen, naaimachines, timmerspullen, handgereedschap, slijpmachientjes, 

boormachientjes, etc… 

Wilt u weten of wij uw oude spullen goed kunnen gebruiken? Bel 043-4083122 of 

mail info@stichtingwereldwijd.nl ons! Wellicht zijn er ook bedrijven geïnteresseerd om hun 

afgeschreven maar wel nog goedwerkende machines, computers en andere apparatuur voor 

het WereldTools-project in te zetten. 

Wij kunnen de spullen op afspraak bij u komen ophalen! 
 

 
FIETSENWERKPLAATS 

 
Stichting WereldWijd beschikt over een ruime fietswerkplaats, waar nieuwe vrijwilligers 

zeker ook nog van harte welkom zijn! 

 
Oude fietsen een nieuw leven geven en daarmee mensen (letterlijk) mobiel maken. Dat is het 

doel. En daar wordt zeer goed gebruik van gemaakt. Wekelijks vertrekken opgeknapte fietsen 

naar dankbare gebruikers; mensen in de bijstand die zich een dure nieuwe fiets niet kunnen 

veroorloven. Tegen een minimale vergoeding kan er bij ons een goede fiets uitgezocht 

worden. 

 
Op termijn willen we ook graag een minicursus zelf je fiets onderhouden organiseren. Ook 

fietstochten staan op de ideeënlijst. Want door te fietsen merk je pas hoe je je vrij en 

onahankelijk kunt verplaatsen en zo ook nog wat van onze omgeving ziet. Ideeën en hulp 

zijn altijd welkom! 

 
Het Repair Café in Stichting WereldWijd Eckelrade! 

 
 

Repair Café stichting WereldWijd is een initiatief dat repareren promoot als alternatief voor 

weggooien, dat reparatiekennis wil behouden en dat - via het organiseren van 

repareerbijeenkomsten - de sociale cohesie in de gemeenschap wil versterken. Stichting 

WereldWijd organiseert elke 2e en 4e woensdag van de maand een Repair Café in 

Eckelrade, Klompenstraat 1a. Mensen kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen, 

om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, weer in orde te maken. 
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-Ook hier zijn technische mensen van harte welkom om een handje mee te komen helpen! 
 

OPEN VAN 10.00 TOT 15.00 UUR (lunchpauze van 12.30 tot 13.00 uur) 

>>> OPROEP: Mensen die vrije tijd over hebben en dit najaar graag ook niets zinvols erbij 

willen gaan doen, zijn van harte welkom om gewoon een kijkje te komen nemen bij ons en te 

zien wat we nu precies allemaal uitvoeren en proberen te bereiken in de oude 

huishoudschool in Eckelrade. 

We komen altijd handjes te kort en er zijn zeer verschillende werkzaamheden waarbij we 

hulp kunnen gebruiken; 

- Lesgeven Nederlands- kleine groepjes van 5-8 personen/ verschillende niveaus 

- Rekenles basisschoolniveau 

- Meehelpen met lesgeven in de elektrotechniek 

- Lesgeven / helpen in de computerlessen 

- Meehelpen in de kantine dienst op donderdagen van 10-14 uur 

- Naaivaardigheden- helpen in de maandagmiddagles van 13-15.30 uur 

-  Metaalbewerking- en lassen: mensen die hierin les kunnen geven op maandag 

en of donderdagmiddagen (13-15.30 uur) 

- Mensen die willen komen helpen met het opknappen van fietsen 

-  Mensen die het leuk vinden om 2 x per maand een middag mee te komen 

helpen met het repareren bij het Repair Café 

-  Meehelpen met poetswerkzaamheden/ onderhoud gebouw en of opknappen 

gedoneerde spullen. 
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