vrijwilligers, sponsoren, klanten, projectpartners,
Afrikaanse weeskinderen, stagiaires, scholen in
Eindhoven, Malawi, Namibië, Nepal, Columbia etc.,
vluchtelingen, arme gezinnen in Eindhoven, Ethiopië,
Brazilië, etc. zijn:

TEVREDEN

Nieuwsbrief 43, november 2017

In het Kringloopwarenhuis van de stichting komen dikwijls kunstenaars en andere
artistieke mensen. De materialen en producten die ze vinden zijn inspirerend voor
hen. Ook komt er een groep leerlingen van een middelbare school. De docent
schreef een dankbrief en leerlingen doen verslag van een activiteit (zie bladzijde 10).

Upcyclen geeft unieke producten
Beste medewerkers van Stichting Wereldhuis en in het bijzonder Peter van Rooij,
Al vele jaren kom ik met 4e jaars leerlingen van het Christiaan Huygens Lyceum
met veel plezier bij Wereldhuis om materialen te verzamelen voor een project bij
CKV Design. De leerlingen krijgen de opdracht om van bestaande producten of
restmaterialen een nieuw ontwerp te maken. Het uitgangspunt daarbij is dat je
door zelf aan de slag te gaan, producten kunt maken die uniek en eigenzinnig zijn.
UPcyclen dus.
Als we met een hele klas op bezoek komen bij Wereldhuis om materiaal uit te
zoeken ontvangt vrijwilliger Peter van Rooij ons steeds keurig. De leerlingen krijgen
uitleg over de doelstelling van de Stichting: het meewerken aan de ontwikkeling van
mensen met een bijzondere achtergrond en een bijdrage leveren aan duurzaamheid
door zoveel mogelijk goederen te onttrekken aan de milieustraat. Daarna gaan de
leerlingen de winkel in en mogen ze ook kijken bij de afvalcontainers.
Hierbij een aantal afbeeldingen van werkstukken die in de loop van de jaren door de
leerlingen zijn gemaakt.
Met vriendelijke groet,
Nicole Donkers
Docent tekenen en ckv design
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Tevreden, dát zijn we
Deze Nieuwsbrief heeft als thema: Tevredenheid. Allereerst het welbevinden van de kwetsbare
mensen die aan ons Werkervarings- / Dagbestedings project zijn toevertrouwd door Reclassering
Nederland, de Gemeente, GGzE en Novadic. Steeds wordt er in een prettige, stimulerende sfeer
gewerkt én enkele vrijwilligers vonden betaald werk. De projecten die wij ondersteunen over de
gehele wereld zijn zó blij met ons. U kunt daarover lezen op blz 4 t/m 8.
.
Het winkelen in onze winkel is voor klanten een belevenis. Het hele jaar door zijn er wisselende,
mooi gepresenteerde themaverkopen. Ook de sfeer is in orde: “We komen bij jullie in een warm
bad”, zei een bezoeker. Er is enorm aanbod van goederen, goed gesorteerd en verpakt, vol
verrassingen: “Jullie hebben meer speelgoed dan Bart Smit”, zei pas een klant. Mensen komen
uit het hele land: Den Haag, Haarlem, Maastricht én uit België. Ze komen met opdrachten:
“Mijn dochter zit in het onderwijs, ze moet enkele speciale spellen hebben, ik ken geen een
Kringloopwinkel die zóveel spellen heeft, alles gecontroleerd én met garantie”.
De wekelijkse veiling van aparte artikelen zorgt voor enthousiasme en beweging. De grote collectie
is mogelijk dankzij vele Eindhovenaren die ons goederen gunnen want: “Jullie hebben een goed
doel!” In het huidige, grote aanbod van Eindhovense Kringloopwinkels hebben we ons kunnen
profileren. Dank aan alle sponsoren die goederen afstaan én onze klanten.
Tevreden zijn wij ook over de samenwerking met de Gemeente Eindhoven. De jarenlange
ondersteuning werd op 30 december 2016 bekroond met het ondertekenen van een
koopcontract: de Stichting Wereldhuis Eindhoven is nu eigenaar van het gebouw Laagstraat.
Daarmee is in de toekomst het werk van de stichting veilig gesteld. We renoveren nu het
buitenterrein zodat omwonenden nog minder last van ons hebben en wij meer ruimte hebben
voor logistiek en opslag.
De voormalige bestuursleden Jacques Peters en Bert Arts, maar liefst 10 jaar waren zij
bestuurslid!, namen afscheid evenals Jos van den Boomen en Bert de Rooy. Een nieuw bestuur
bestaande uit Hans Verboom, Ria van Balen en Ton Verbruggen is, evenals het oude bestuur dat
was, enthousiast begonnen. Wij allen werken met volle tevredenheid aan onze “goede doelen”
in Eindhoven en de wereld! Wij zien u graag in ons Kringloopwarenhuis in de Laagstraat

Riet Munsters
Directeur Stichting Wereldhuis Eindhoven
Redactie: Riet Munsters
Ontwerp: Space3, Martijn Munsters
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Projecten over de hele wereld
én in Eindhoven:
elk jaar ondersteuning met goederen
en geld t.w.v. € 100.000,Tevredenheid bij de doelgroep van projecten maar ook bij klanten van de winkel: “Wat mooi al die doelen! Sowieso vind ik jullie een superstichting! Of: “Ik
wil u feliciteren met wat u voor “de mensheid” doet. Geweldig, ik breng daarom
spulletjes,naar u. Ga zo door!”

€ 50.000,aan materiële ondersteuning

Een van de ontvangers van goederen stuurt een bericht:
“Foundation Do not forget the Children-Sierra Leone wishes
to extend its sincere gratitude and appreciation to Wereldhuis
Eindhoven,Holland for giving out shoes, gifts, educational
materials, clothes and other items to vulnerable children
in Sierra Leone. The children of Sierra Leone cherished and
holds these gifts in high esteem,because they enhances
their growth and developmental domains”

De ondersteuning die Wereldhuis biedt aan projecten over de
hele wereld is materieel en financieel. Goederen die binnen
komen worden klaar gezet voor projecten in verre landen als:
Namibië, Mali, Malawi etc. Elk jaar gaat zo voor een bedrag
van € 50.000,- de wereld over. Het grootste deel gaat naar
Bialystok in Polen. Elke maand komt een Poolse oplegger de
eiken meubelen, kleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen
etc. ophalen waarmee het Werkproject daar bevoorraad wordt.
Ook daar is een Kringloopwinkel die als doelstelling Sociale
Activering heeft. De opbrengst van de winkel gaat naar een
Voedselbank, een Studiefonds, een Schoolboekenfonds,
een Psychiatrieproject en projecten voor vrouwen. Een
bijkomend voordeel is dat bijvoorbeeld de eikenmeubelen die
in Eindhoven minder goed verkocht worden in Bialystok zéér
geliefd zijn: zo krijgen bijna alle de door klanten aangeboden
goederen een tweede bestemming!

WERELDHUIS EINDHOVEN

€ 50.000,aan financiële ondersteuning
De projecten die Wereldhuis financieel ondersteunt hebben
steeds te maken met de ontplooiing van mensen. Wereldhuis
ondersteunt andere stichtingen uit Eindhoven of omgeving
die in ontwikkelingslanden projecten uitvoeren.
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Eenvoudig houten schooltje op het platteland

Opleiding in een naaiatelier

Cambodja
Door jarenlange oorlogen en conflicten behoort Cambodja
tot een van de armste ontwikkelingslanden van de wereld.
Sinds 2000 wordt er weer gewerkt aan de wederopbouw
van het land en aan de bestrijding van de armoede. De
Stichting Cambodia-Dutch levert daar een bijdrage aan.
Einddoel is ervoor te zorgen dat de bevolking zelfredzaam
wordt en niet meer afhankelijk is van hulp van buitenaf.

Een van de initiatieven is een naaiatelier, elk jaar krijgen
jongeren een opleiding in kleding maken. Nodig zijn ook
industriële naaimachines en een lockmachine. Geslaagden
kunnen dan tassen maken van gerecyclede materialen,
zoals rijst- en cementzakken, deze kunnen dan op markten
daar en in Nederland verkocht worden. Wij hopen dat het
Wereldhuis ons hierbij zou kunnen helpen. Het zou heel
veel betekenen voor de arme mensen in Cambodja! De
stichting betaalt ook de 3-jarige opleiding van een jonge
vrouw tot onderwijzeres. Alvast onze hartelijke dank voor uw
bereidwilligheid om mee te denken met onze projecten. Als
tegenprestatie zullen enkele vrijwilligers van onze stichting in
de Laagstraat komen helpen. Met vriendelijke groet,

Onze Stichting ondersteunt in verschillende projecten de
Cambodjaanse bevolking. Zij richt zich vooral op de bevolking
die op het platteland woont, onder de armoedegrens leeft en
meestal geen essentiële hygiënische voorzieningen heeft.
Alles wordt in nauwe samenwerking met de plaatselijke
bevolking ontwikkeld die voor een groot deel bestaat uit
kinderen en jongeren onder de 21 jaar, de bedoeling is om
voor hen een goede toekomst mogelijk te maken..

Namens de stichting Cambodia-Dutch
Myriam van Vegchel-Pennings
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Malawi

Ik heb dit al vaker gezegd,
en ik kan dit niet vaak genoeg
onderstrepen: zonder jullie inzet,
kunnen wij niet bestaan!

Malawi ligt in het zuiden van Afrika en is een van de 10
armste landen van de wereld, zo zijn er meer dan 900.000
weeskinderen. De meesten kunnen niet naar school omdat
ze geen geld hebben voor schoolgeld. De Chipala Primaire
School is een basisschool bij Lilongwe, de hoofdstad van
Malawi. De school geeft aan veel kinderen onderwijs en
heeft daardoor grote behoefte aan een bibliotheek bij de
school.

Door grote donaties van de Stichting Wereldhuis volgen nu
30 kinderen vier jaar lang een beroepsopleiding. Zij kunnen
daarna in hun eigen levensonderhoud voorzien en hun
jongere broertjes en zusjes financieel ondersteunen en zélf
het schoolgeld voor deze kinderen betalen.

De Nederlandse Stichting Onderwijs voor Weeskinderen in
Malawi, zorgt ervoor dat kinderen die geen ouders hebben,
zowel naar de basisschool als naar de middelbare school
kunnen en een beroepsopleiding kunnen volgen. Mede door
de bijdrage van Stichting Wereldhuis kan de bibliotheek
gebouwd en opgezet worden en kunnen kinderen rustig in de
bibliotheek gaan lezen.

WERELDHUIS EINDHOVEN

Ik heb dit al vaker gezegd, en ik kan dit niet vaak genoeg
onderstrepen: zonder jullie inzet, kunnen wij niet bestaan!
Stichting Onderwijs voor weeskinderen in Malawi
Wim van Dijk
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Gezinnen
in 4 landen

Hulp in Eindhoven
Regelmatig komen zwervers in de Laagstraat voor eten
of om gebruik te maken van het toilet. Mensen die in
schuldsanering zitten en weinig geld hebben krijgen bakjes
met eten mee naar huis.

Wereldhuis helpt elk jaar gezinnen in India, Ethiopie, Brazilie
en in Afrika: “Nogmaals heel hartelijk dank voor het bedrag
van € 2400,-- waarmee we 8 gezinnen kunnen helpen met
voeding, schoolgeld en onderdak”.

Daarnaast krijgt SMH De Stichting Materiële hulpvragen van
de Catharinakerk in Eindhoven elk jaar een groot geldbedrag:
“Wij zijn erg blij met de gift die we van het Wereldhuis
krijgen! Zeker in de wintermaanden is jullie geld een welkome
aanvulling om arme mensen in Eindoven, die op ons een
beroep doen, te helpen.”

Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie.
Noud van Agt

SMH (Steunpunt Materiële hulpvragen van de Catharinakerk)
Ineke Snel

Het Steunpunt heeft als doel om binnen de grenzen en
mogelijkheden incidenteel financiële en materiële hulp te
bieden aan mensen die het in materiële zin maar ook in
immaterieel opzicht moeilijk hebben. Zonder uw uiterst
gewaardeerde bijdrage is dit voor ons niet goed mogelijk. Het
zou schrijnend zijn als we onze hulp aan hulpvragers meer
moeten gaan beperken. Uw toezegging is een extra fijne
aanmoediging om ons blijvend in te zetten voor inwoners van
Eindhoven die in een noodsituatie verkeren en financieel zijn
vastgelopen.
Namens het bestuur van het Steunpunt Materiële Hulpvragen
P. van Eijk (penningmeester) en Ineke Snel (contactpersoon)

Sierra Léone
De stichting Support the Children deelt de geschenken
uit Nederland uit: kinderen krijgen kleding en speelgoed.
Scholen krijgen lesmateriaal en schoolmeubelen
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Het huis
met
de 17 kamers
Steeds meer krijgt de Stichting het verzoek om een compleet
pand leeg te maken. Een tijd geleden maar liefst een huis met
17 kamers! De erfgenamen van de voormalige bewoner van het
grote pand waren zéér tevreden en stuurden de volgende brief:
Geachte mevrouw Munsters,
Vanaf deze plaats zouden wij u willen bedanken voor de wijze
waarop u het huis van onze ouders (Elzent - Zuid) mee heeft
helpen leegmaken. Tijdens de eerste kennismaking met
”Stichting Wereldhuis Eindhoven” vertelde Dhr. Peter van Rooij
ons (Na ons eerst te hebben ingelicht waar de stichting voor
staat) dat de stichting indien gewenst ook een compleet huis
mee kan helpen leegmaken.
Nu waren we benieuwd of uw stichting het ook aandurfde
om een huis met 17 kamers/31 vertrekken mee te helpen
leegmaken. Onder leiding van de Dhr Peter van Rooij heeft een
team van circa 14 personen verdeeld over 2 dagen, het gehele
huis weten leeg te krijgen. Onze complimenten hoe e.e.a. is
aangepakt en verlopen. Bij twijfel kwam men zelfs vragen of
persoonlijke zaken/papieren wel daadwerkelijk weg mochten.
Zo was het mooi te zien dat binnen het team ieder zijn eigen
specialisatie had en dat er met veel enthousiasme werd
gewerkt. Het resultaat mocht er dan ook zijn, namelijk 5 volle
vrachtwagens met huisraad.
Een volgende keer hoeven we niet lang na te denken en zullen
we opnieuw bij u aan de deur kloppen. Nogmaals bedankt.

Inderdaad mocht in uw omgeving een pand leeg gemaakt
moeten worden, noemt u dan rustig onze naam, we komen
met plezier kennis maken met het karwei en we lossen het
probleem op een rustige en discrete manier op! De goederen
gaan naar projecten over de gehele wereld of worden verkocht
waarna de opbrengst naar een goed doel gaat.
Het inpak en opruimteam o.l.v. Peter van Rooij

Met vriendelijke groeten,
Agnes en Rob van der Kamp
WERELDHUIS EINDHOVEN

8

Waardevolle vondsten bij leegmaken van panden

Een hoopje oude stenen,
wat kan dat toch zijn?
Een tijd geleden hadden wij na het leegmaken van een pand
een volle vrachtwagen met nette spullen. De klant vroeg
of we ook nog iets uit de tuin wilden hebben. Een blik in de
grote, groene tuin gaf aan dat daar niets was wat binnen
onze “hulpverlening” gebruikt kon worden, “Nee” was dan
ook mijn antwoord . “Ook niet dat hoopje stenen?” vroeg de
klant, “Een vriend heeft ze op het vliegveld meegenomen”.
Daar ik geïnteresseerd ben in alles wat met vliegveld en
vliegen te maken heeft vroeg ik door. De stenen bleken in de
oorlog als markering gediend te hebben, vliegveld Welschap
had toen geen verharde banen maar was een groot grasveld.
We namen de stenen mee maar…. wat kunnen we met 1 ½
bananendoos oude stenen?.
Ik nam contact op met “Bevrijdende Vleugels”, het
oorlogsmuseum in Son. “Breng maar 2 stenen, zodat we ze
kunnen beoordelen”. Zo gevraagd, zo gedaan. “Pak maar
even een steen dan kijk ik even maar het is maar een hele
kleine kans dat het goed is.” De museum medewerker pakte
een loep en de steen werd bekeken. Er kwamen lichtjes in
zijn ogen en hij riep zijn collega’s met de woorden: “Ze zijn
het wel!!“ Handen werden geschut en “Bedankt en bedankt!!!”
Er werd bepaald waar ze zouden komen te liggen: onder een
Spitfire vliegtuig.

We zijn blij dat deze “objecten” uit de massa van het
leeghalen van een woning, nog zulk een belangrijke rol
kunnen gaan spelen, in dit geval in een museum waar
aspecten uit het oorlogsverleden aan jong en oud getoond
worden. We hebben zo in de loop van de jaren artikelen
kunnen aanbieden aan musea zoals het Philips museum en
het Daf museum. Wanneer het minder geschikt is voor een
museum komen de bijzondere vondsten in de wekelijkse
veiling. Klanten kunnen er op bieden en we kunnen veel
mensen blij maken,
Peter van Rooij
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Tevredenheid
van alle kanten
Een sponsor
Met tussenpozen komen wij in het Wereldhuis goede spullen
brengen die we niet meer gebruiken en ook onze kleding
nemen we dan mee. We drinken altijd even een kopje koffie
in de kantine, en lopen een keer rond. We zijn dus wel op de
hoogte van het feit dat jullie intussen projecten hebben in
andere landen, die het ook heel hard nodig hebben.
Het is geweldig wat er bij jullie gepresteerd wordt. Alle lof
daarvoor.
Familie Barthelomeus

Een school
Christiaan Huygens College Eindhoven heeft op 21 en 22
april een voorstelling gehouden genaamd Klerezooi. Deze
voorstelling ging over de gedachten van een puber. Je maakt
een rondreis in het verwarde hoofd van een jongere. De berg
kleding is hier metafoor voor ons chaotische leven.
Als vormgevingsteam wilden wij zorgen dat we herkenbaar
waren voor het publiek. En zo kwamen we op het idee om
veertig stropdassen om te knopen. De vraag was alleen; ‘’hoe
komen we ooit aan veertig stropdassen voor twee avonden.”
Stichting Wereld Huis heeft ons hierbij enorm geholpen. Na
daar langs te zijn gegaan mochten we veertig stropdassen
lenen in ruil voor een leuke foto en dit kleine stukje. We zijn
super blij met de hulp van de lieve mensen in de winkel. Ze
waren erg behulpzaam en we zijn ze enorm dankbaar!
Veel groetjes,
Leerlingen Christiaan Huygens College Eindhoven

Een klant in nood
Klant loopt gehaast in de hal en zegt tegen een vrijwilliger:
“Kunt u mij helpen, ik ben in hoge nood”. De vrijwilliger
antwoordt: “De toiletten zijn bij het raam”. “Neen” zegt
mijnheer, ik ben in hoge nood van spellen, ik zoek Rummy
Cup en jullie hebben toch alle spellen!”

Vluchtelingen
Zoals bekend staat Wereldhuis midden in de samenleving.
Vele nationaliteiten zijn dan ook vertegenwoordig onder
de vrijwilligers: Soedan, Somalië, Polen, Angola, Irak, Peru,
Suriname, Curacao, Griekenland etc. Nu werkt de stichting ook
mee aan de integratie van boot vluchtelingen uit Syrië: zij zijn als
vrijwilliger werkzaam bij de kassa en in de Electra. Doelstelling is
werkervaring en het leren van de Nederlandse taal.

WERELDHUIS EINDHOVEN

Een vrijwilliger
Riet, dankjewel voor zo’n fijne plek waar ik even tot mezelf
kan komen en wat me de gelegenheid geeft om samen te
werken aan de goede doelen.
Liefs,
S.
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Zoon of neef van een overledene
of een ouder iemand
Regelmatig krijgt de stichting de vraag om een huis leeg te
maken, meestal na het overlijden van een ouder of oom of
tante. Vrijwilliger Peter gaat dan kijken om een inschatting te
maken om wat voor spullen het gaat en of er een probleem is
bijvoorbeeld bij het verwijderen van de vloerbedekking. Indien
dat niet het geval is en het echt een hele inboedel is met
koelkast etc. zijn er geen kosten, de stichting krijgt immers de
spullen. Een team van 7 mensen gaat dan o.l.v. Peter aan de
slag. Meestal kan binnen 1 ½ week alles geregeld worden.

Klanten
F oto: Fieke van Berkom

Klanten zijn steeds op zoek naar artikelen om hun verzameling
uit te breiden: muziekinstrumenten, uilen, olifantjes, jaren ‘50
of jaren ‘70 spullen, antieke poppen etc. etc. Steeds lukt het
Wereldhuis om zéér aparte spullen aan te bieden o.a. via de
wekelijkse veiling. Een klant die regelmatig op zoek is naar oude
Barbie popjes en Cindy ‘s stuurt als dank een foto: 50 jaar oude
popjes, tevreden op de schommelbank.

De koffiekamer
Tevredenheid bij klanten in de koffiekamer: Rignaldo zorgt voor
lekkere tosties, uitsmijters, soep en natuurlijk een kopje koffie /
thee of limonade

Een Stagiaire
“Ik werk graag bij Wereldhuis Eindhoven: de afwisseling in de
werkzaamheden, het voldane gevoel als ik ’s avonds naar huis
ga. Dat ik iets wat waardeloos geacht werd, voor een ander
waardevol heb kunnen maken”. Ik heb er veel sociale contacten
en ik ben blij dat ik iets kan betekenen voor mensen die het hoe
dan ook moeilijk hebben in deze hedendaagse maatschappij”
Bob
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WERELDHUIS EINDHOVEN
Laagstraat 288 A
5654 PP Eindhoven
Tel: 040-2555459
E-mail: info@wereldhuiseindhoven.nl
www.wereldhuiseindhoven.nl
Bankrekening nummer NL41 RABO 0121022919
Voorzitter: Hans Verboom
Directeur: Riet Munsters
Openingstijden Kringloopwarenhuis
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 / 17.00 uur
zaterdag 10.00 / 15.00 uur
Inleveren goederen:
dinsdag t/m vrijdag van 9.30 / 17.00 uur
zaterdag van 9.30 / 15.00 uur
Gratis ophalen goederen aan huis: 040-2555459
Leeghalen van panden: 040-2555459
Donaties?
Bankrekeningnummer:
NL41 RABO 0121022919

Sociale Activering
Mensen met een kwetsbare achtergrond doen als vrijwilliger
werkervaring op. Zij kiezen een taak op maat en werken onder
begeleiding van sociaal pedagogisch personeel (HBO) samen
met anderen die al meer vaardig zijn. Zo wordt isolement
doorbroken, leert men samenwerken en ontdekt men eigen
mogelijkheden. Kringloopwarenhuizen in Eindhoven (stadsdeel
Gestel) en Bialystok (Polen) zijn het instrument voor de Sociale
Activering. Stedenkontakt werkt samen met de Gemeente
Eindhoven, De Boei, GGzE, Novadic Kentron etc.

Bijdrage aan een duurzame samenleving
Kringloopwarenhuizen bieden een grote collectie tweedehandse
goederen aan voor lage prijzen, u kunt er uren recreatief
winkelen. Door reparatie van ingezamelde goederen, een
origineel, uitgebreid aanbod in de winkels, de demontage van
niet bruikbare artikelen en het leveren van het gesorteerde afval
aan verwerkingsbedrijven onttrekt de stichting een enorme
stroom goederen aan de milieustraat. Elke 6 weken vertrekt een
oplegger met streng geselecteerde in Eindhoven ingezamelde
goederen naar de Poolse Kringloopwinkel.

Verbetering leefsituatie van kansarmen
Stedenkontakt ondersteunt humanitaire zusterstichtingen die
werken voor kwetsbaren over de gehele wereld. Zij levert aan
hen specifieke artikelen die nodig zijn in projecten in Malawi,
Zuid India, Mali, Moldavië etc. en ondersteunt deze projecten
financieel. Vrijwilligers in de Poolse Kringloopwinkel verdienen
het geld voor de eigen Poolse projecten: Voedselbank,
Schoolboeken- en Studiefonds, Zelfhulpgroepen rondom
psychiatrie en vrouwenemancipatie etc.

