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Eindhovens Speelgoed 
gaat de hele wereld rond

Overtollige goederen scheppen 
enorme mogelijkheden

  Nieuwsbrief 42, november 2013  
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Bij het regelen van de ophaaldienst krijgt Frans dagelijks te 
maken met het wel en wee van de inwoners van Eindhoven: 
verhuizen naar een seniorenwoning of verpleeghuis, overlijden, 
scheiding van mensen etc. Situaties waarin emoties een 
rol spelen. Zo vroeg een klant: “’Kunnen jullie bij mij een 
bed ophalen? Mijn vrouw komt terug en die brengt haar 
eigen bed mee”’. Zorginstellingen willen na het overlijden 
van een bewoner meestal de kamer die vrijkomt meteen 
ter beschikking hebben. Kinderen of andere familieleden 
krijgen weinig tijd voor verdriet: de kamer moet meteen leeg 
gemaakt  worden. Het is wel eens voorgekomen  dat de kist 
met overledene nog in de kamer stond en de door Frans 
aangestuurde ophaaldienst de bezittingen ophaalde.  

In verband met de aan- en afvoer van containers heeft de 
Gemeente graag dat Wereldhuis alleen nog verkoopbare 
spullen ophaalt. Klanten bedoelen het goed, maar als iemand 
aanbiedt: “Kunt u onze bank op komen halen? Er zitten wat 
vlekken en gaten in, hij is doorgezakt en de kat heeft eraan 
gekrabd maar als je erop zit, zie je dat niet meer!”: dan wordt 
de klant toch maar door Frans verwezen naar de Milieustraat 
waar elke inwoner van Eindhoven met een pasje gratis de bank 
mag afleveren. Het regelen van de ophaaldienst vergt geduld 
en creativiteit want de beller heeft haast: “Kunt u nU komen?” 
en “Kunnen jullie vandaag nog meubels ophalen, ik moet 
morgen de sleutels inleveren”. Frans heeft altijd een oplossing. 

niet helemaal nieuw, maar wel iets wat de stichting steeds 
meer uitvoert is het compleet leegmaken van panden, er gaat 
dan een team van 6 personen op pad inclusief een technisch 
persoon die apparatuur en lampen afkoppelt, gaten in wanden 
dichtmaakt etc. De afgelopen maanden waren vanwege 
ziekte spannend voor Frans, maar hij is er weer voor 100% en 
inderdaad van dinsdag t/m zaterdag

Het eerste contact met de stichting verloopt bijna altijd 
via Frans, hij bemant  namelijk de Receptie en neemt de 
telefoon aan. Mensen vragen naar hem: “Is Frans er niet?”
Ja Frans is er elke dag, van 9.00 tot 15.00. ongelooflijk! Het 
regelen van de Ophaaldienst is een vaste taak voor Frans: hij 
maakt de afspraken met de klanten en stuurt  de chauffeurs 
en bijrijders op pad. Frans onderhoudt de contacten met 
bedrijven en allerlei organisaties waarmee de stichting 
samenwerkt, zorgt voor de aanwezigheidsregistratie 
van de vrijwilligers, maakt de boodschappenlijsten en 
mocht hij even niets te doen hebben controleert hij 
gezelschapsspelen of schiet prijzen aan artikelen. Een altijd 
bezig maar rustig man die in de Laagstraat een centrale rol 
speelt ook al vanwege de altijd gevulde snoeppot die op zijn 
Receptiedesk staat 

Eerste contact met het Wereldhuis

Frans: elke dag aanwezig, elke dag veel contact met klanten
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Beste relatie,
“Bialystok”, een begrip in Eindhoven: “Ik ga naar / spreek ik met Bialystok?”. De 
naam van de Poolse stad  waarmee we 22 jaar samenwerkten, was nadat wij in 2011 
stopten met de stedenband niet meer relevant,  we werden “Stedenkontakt”. Een 
nieuwe naam was echter nodig om ons huidige werk te verduidelijken. 

We vroegen relaties en klanten ons hierbij te helpen en maar liefst  bijna 
200 namen werden ingezonden. Waardering voor de winkel bleek uit “ons 
Snuffelparadijs”,  “De Superwinkel”. “Schatrijk”, etc. Uit namen als: “Koopgoed 
(Kopen voor het goede doel) “Wereldcontact”  (Jullie zijn er voor de wereld) , “voor 
elkaar met elkaar” etc. bleek dat men weet dat de stichting een ideële doelstelling 
heeft. Het bestuur koos voor “Wereldwinkel Eindhoven” en op 22 juni jl werd de 
naam tijdens een open Dag feestelijk onthuld. 

De voorpagina van deze nieuwsbrief telt vele namen, Wereldhuis Eindhoven 
ondersteunt in deze landen / plaatsen financieel en/of materieel projecten 
die stichtingen uit Eindhoven of directe omgeving opzetten. Steeds is 
daarbij het uitgangspunt dat het project mensen activeert en zelfstandig en 
onafhankelijk maakt. Deze Sociale Activering voeren wij ook uit in Eindhoven. 
In het Kringloopwarenhuis werken deelnemers vanuit  justitie, psychiatrie, 
achterstandswijk etc. of zoals wel eens iemand zegt: “Riet, je hebt de hele wereld 
in huis”. Inderdaad onze vrijwilligers vormen een prachtige afspiegeling van de 
maatschappij, van de wereld. Mensen die tevreden en met meer voldoening over 
zichzelf naar huis gaan: Het is elke dag feest bij ons in de Laagstraat!   

Dank aan alle samenwerkingsrelaties, klanten van de winkel, vrijwilligers, sponsoren 
van projecten, stagiaires, mensen die goederen afstaan. U allen wens ik ook “feest” 
toe: tevredenheid, inspiratie, liefde. Een GoED 2014.
  
Riet Munsters
directeur stichting
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Eerste contact met 
het Wereldhuis
Vrijwilliger Frans, elke 
dag aanwezig, bemant 
de Receptie en regelt de 
ophaaldienst.

De Vulkaanplaneet
Kunstenaars kopen in 
het Kringloopwarenhuis 
uiteenlopende goederen 
die ze verwerken in een 
kunstwerk. Chris Dierikx 
vindt inspiratie in de 
Laagstraat.

Het heeft de koning 
behaagd: een koninklijke 
onderscheiding voor 
Peter van Rooij
Eindelijk wordt Peter 
beloond voor zijn 
ongelofelijke inzet

Wie ben ik?
Het is fijn werken bij 
Wereldhuis Eindhoven 
vindt ook stagiaire Remco.

Varia

Eindhovens Speelgoed 
gaat de wereld rond
Eindhovenaren schenken 
Wereldhuis Eindhoven 
hun overtollige goederen, 
vele artikelen maken een 
verre reis.

Redactie: Riet Munsters
Ontwerp: Space3, Martijn Munsters



4WERELDHUIS EInDHovEn

Mijn naam is Remco van Wijk, ik ben 17 jaar oud en studeer 
op Fontys, in het 1e jaar van de opleiding Sociale Studies. 
Als ik deze studie heb afgerond kom ik terecht in de hulp- 
en dienstverlenende sector, dit houdt in dat je mensen van 
jong tot oud gaat helpen en/of steunen met hun problemen.

Wat doe ik bij de stichting?
Ik ben hier stagiaire, in dit eerste jaar van mijn studie is 
het belangrijk om het werkveld beter te leren kennen en 
om ervaring op te doen. Bij de stichting zijn er heel veel 
verschillende taken en leerzame momenten, er werken 
mensen met een zéér uiteenlopende achtergrond: psychiatrie, 
justitie etc. Mijn taak als stagiaire is het begeleiden van de 
cliënten tijdens het werken in het Kringloopwarenhuis. 
Als er problemen zijn met een van de cliënten of als er gewoon 
hulp nodig is sta ik samen met nog andere begeleiders klaar 
om deze persoon te ondersteunen. De stichting heeft het  
Kringloopwarenhuis als instrument om sociale activering uit te 
voeren en er is altijd veel werk. Je hoeft je nooit te vervelen. 

 Wie ben ik? 

 “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”. Leon 

Werken bij Wereldhuis wordt erg gewaardeerd, 
een stagiaire vertelt over zijn ervaringen

Voordat de kleding er zo netjes bij hangt moet er véél werk worden verricht

Wat vind ik van de stichting?
Wereldhuis Eindhoven heeft mij een stage aangeboden die ik 
nooit meer zal vergeten. Er is altijd een gezellige sfeer tijdens 
het werken, de pauzes en de uitgebreide middagmaaltijd in 
de koffiekamer. Iedere dag beleef je wel weer iets nieuws, 
geen een dag is hetzelfde. Ik vind Wereldhuis een heel mooi 
initiatief: mensen die niet zomaar een baan in de harde 
maatschappij kunnen vinden, kunnen in de Laagstraat toch 
lekker werken en bezig blijven. Ik kan het iedereen aanraden 
om een keer een kijkje te komen nemen of een keer te komen 
helpen, want iedereen is welkom bij Wereldhuis én iedereen 
wordt er gelijk behandeld.

Remco van Wijk 

 “Mijn werkplek bij deze    kringloopwinkel is voor mij het 

 Walhalla: gezellig met de klanten babbelen, geinen met 

 collega’s. Gewoon relaxed en gezellig”. Rudi 
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 Meer dan een miljoen kg  goederen, 
 worden bij de stichting jaarlijks verwerkt. 
 Eindhovenaren staan hun overtollige 
 goederen af aan Wereldhuis, want: 
 “Jullie hebben een goed doel” 

 Eindhovens 
 speelgoed 
 gaat de 
 wereld rond 

Surinaams klaslokaal: het nieuwe schoolmeubilair komt ook uit Nederland

De vrijwilligers in de Laagstraat werken niet alleen aan hun 
eigen toekomst maar ook aan die lotgenoten elders in de 
wereld. Wereldhuis ondersteunt financieel vele projecten 
en schenkt  goederen die er nodig zijn; naaimachines naar 
werkprojecten in Malawi, Mali en Gambia. Een leprapro-
ject in India heeft  verband nodig, rollators en krukken etc. 
Speelgoed gaat de hele wereld over. Een speeltuinproject in 
Malawi kreeg jarenlang de Monti blokken, terwijl kinderen in 
Ghana bouwen met Duplo blokken. De schoenendozen van 
Actieschoenmaatje van Edukans (Irak) worden aangevuld 
met knuffels, knikkers en ander klein speelgoed. Educatief 
en prachtig houten speelgoed ging dit jaar naar Suriname, 
Peru, Namibië. Cambodja wil kinderkleding, knuffels en 
knikkers. Twee relaties vertellen over hun project. 

Matoekoe, Lelydorp in Suriname
Matoekoe is een heilpedagogisch centrum voor kinderen en 
jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis in Surina-
me. Matoekoe gaat er van uit dat alle mensen ontwikkelings-
mogelijkheden hebben. Bij de één gaat dat wat sneller dan bij 
de ander maar iedere ontwikkeling is belangrijk, hoe klein die 
soms ook lijkt.
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op deze plek mochten mijn collega Gerry nouwens en ik, 
Wilna van den Heuvel een training geven aan de medewer-
kers. Gerry en ik werken beide bij  Hogeschool Utrecht en zijn 
gespecialiseerd in spel en spelbegeleiding. Matoekoe is een 
mooie organisatie, maar is afhankelijk van giften en donoren. 
Gerry en ik mochten bij ‘Wereldhuis Eindhoven”  rondstruinen 
om geschikt speelgoed uit te zoeken, 2 Koffers vol konden 
we uiteindelijk inpakken en meenemen. De kinderen en me-
dewerkers waren erg blij en konden direct met het speelgoed 
aan de slag. Blije gezichten, genietend….
Dankjewel, Gerry en Wilna 

Kinderproject  TIPEZANANSO
Sinds 2006 ben ik werkzaam in het vissersdorpje Cape Ma-
clear in Malawi. na mijn pensioen heb ik het plan opgevat om 
een mobiele bioscoop speciaal voor kinderen op te zetten in 
dit arme Afrikaanse land. Er worden rustige kinderfilms ver-
toond, zonder geweld, kinderen genieten enorm. Later werd 
mijn plan uitgebreid met een “soort” speeltuin. Ik zeg met 
opzet een “soort”speeltuin omdat het zoveel meer is dan 
een speeltuin. Er is een grote overkapping zodat de filmver-
toningen ook in het regenseizoen door kunnen gaan. onder 
deze overkapping kunnen kinderen ook spelen. vooral de 
door mij meegebrachte Monti-Bricks zijn erg in trek. Het zijn 
bouwsteentjes die ongeveer 35 jaar oud zijn en vanwege hun 
maat uitermate geschikt voor in mijn speeltuin. 

Bij Wereldhuis worden deze steentjes bij binnenkomst al voor 
mij apart gehouden. ook kreeg ik in april 125 bananendozen 
vol prachtige zomerkleding. U ziet wel, er gebeuren goede 
dingen en Wereldhuis ondersteunt mij, waarvoor hartelijk 
dank. Mocht u meer willen weten over Tipezananso ga dan 
naar www.tipezananso.nl. Daar vindt u een mooi filmpje over 
de speeltuin en het dorp.

Gerrit van Engelen

Het ervaren van een hindernis of handicap kan ontwikkeling 
stagneren of vertragen en soms zelfs onmogelijk maken. vooral 
als anderen de handicap niet accepteren. naast je eigen pro-
blemen heb je dan ook nog eens een omgeving die je handicap 
niet echt aanvaardt en men heeft geen oog voor wat je allemaal 
wél kan. om dat aan de wereld duidelijk te maken heb je een plek 
nodig waar je begrepen wordt. Matoekoe is zo’n plek! Een heel 
bijzondere plek, waar de pupillen alle mogelijkheden krijgen.

Malawi: Speelgoed uit Eindhoven draagt bij aan ontwikkeling van kinderen
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- Is er werk voor de deelnemers aan het Werkervarings-
 project in de Laagstraat 
- Kunnen Eindhovenaren goedkoop winkelen in het 
 kringloopwarenhuis
- Kan Wereldhuis activeringsprojecten financieren in 
 diverse arme landen 
- Krijgen allerlei projecten over de hele wereld goederen 
 die ze dringend nodig hebben

- Spelen kinderen wereldwijd met speelgoed uit 
 Eindhoven
- Wordt de Kringloopwinkel in Bialystok bevoorraad 
 zodat ook daar kwetsbare mensen werkervaring op 
 kunnen doen en ook daar goedkoop kunnen winkelen
- Vrijwilligers in die winkel verdienen zo het geld voor 
 de sociaal / educatieve / medische projecten die 
 Stedenkontakt daar vanaf 1990 opzette

Dankzij de goederen die de Eindhovenaar aanbiedt aan Wereldhuis:

Ghana: kinderen met een beperking spelen in de Zorgboerderij van Rising Stars met Duploblokken
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 Chris is naast zijn eigen werk als zelfstandig kunstenaar 

 werkzaam bij kunstschilder Cornelis le Maire. Op zaterdag 

 beheert Chris een nieuwe afdeling in de Kringloopwinkel: 

 de speciale verkoop van gereedschap 

Mijn naam is Chris Dierickx, 35 jaar oud. na mijn studie (in-
strumentmaker) ben ik vrijwilliger geworden bij Stedenkon-
takt. Behalve sociaal contact met vaste collega’s en klanten, 
vind ik bij de Stichting ook veel materiaal voor mijn hobby’s en 
werk als zelfstandig kunstenaar. veel materiaal en gereed-
schap dat ik hier koop, gebruik ik om mijn creativiteit te uiten. 
Ik kan hier voor een betaalbaar bedrag spullen vinden En 
daarbij iets voor het goede doen ook nog. Daarnaast krijgen 
spullen een 2e leven en blijft er dus iets minderafval over! Een 
van mijn projecten is de vulkaan planeet.

De vulkaanplaneet, in oktober tentoongesteld in de Dutch 
Design Week,  is een gedeeld project van kunstenaar Piet 
Paulisse en mij. In eerste instantie tekende Piet de planeet 
voor een educatief en interactief computerspel, later be-
sloot ik van de tekening die bestond uit 4 delen, een digitale 
tekening te maken, weer later ging ik de vulkaan bouwen. 
Zo ontstond er een maquette met veel technische snufjes 
die alle zintuigen prikkelen: mist, vogelgeluiden, stromende 
watervallen en vreemde geuren. Uiteindelijk kreeg de 3D-
vulkaan 2 werelden: de bovenkant rechtop, de onderkant op 
zijn kop, maar in de spiegel of waterplas, die er onder ligt, 
weer rechtop. Zo ontstond er een berg met veel minutieus 
uitgewerkte details. Het zijn zoekplaatjes geworden: zoek de 
cactus, waar is brug, die nergens op uitkomt en zoek het wa-
ter, dat valt waar het niet vallen kan. En een mirakel: vulkanen, 
die vuur spuwen naar beneden, richting Hel. Gespiegeld in het 
water: zie opeens de Hemel. 
  
Chris Dierickx

 De Vulkaan 
 Planeet 

In het Kringloopwarenhuis van Wereldhuis komen klanten 
met een diverse achtergrond. Kunstenaars en studenten 
van de Design Academy zijn een bijzondere klantengroep,  
kunstenaar Chris Dierickx presenteert zich.
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“Het heeft de koningin behaagd”:
een koninklijke onderscheiding voor 
Peter van Rooij

Een van de laatste activiteiten van Koningin Beatrix

Burgemeester Rob van Gijzel speldt Peter de onderscheiding op

De vrijwilligers van Wereldhuis Eindhoven zijn van 
onschatbare waarde, zij verrichten al het werk, zijn 
onvermoeibaar, inventief, hartelijk en sociaal. Onder deze 
vrijwilligers is er echter een persoon die al 14 jaar het werk 
van de stichting op een zeer bijzondere wijze ondersteunt: 
Peter van Rooij. Op 26 april jl kon de stichting eindelijk 
de waardering die hij verdient en  steeds wegwimpelt, 
zichtbaar maken. De aanvraag om aan Peter een koninklijke 
onderscheiding toe te kennen was gehonoreerd en Peter 
werd door zijn kinderen naar het stadhuis gelokt. 

Wat is de taak van Peter? Aanvankelijk was hij verkoper van 
meubelen, maar al snel draaide de hele afdeling meubelen 
op hem en ondersteunde hij de afdeling logistiek Peter 
is al meer dan 10 jaar de man van de transporten naar 
Polen: hij onderhoudt de contacten met de Poolse partner 
en selecteert de goederen die welkom zijn in de Poolse 
Kringloopwinkel. Peter zorgt ervoor dat de Poolse oplegger 
die elke maand komt voor de bevoorrading van deze winkel 
in Bialystok de oprit in kan door buren te vragen hun auto 
elders te parkeren en de straat af te zetten. Alsof hij nog niet 
werk genoeg had, regelt hij nu ook het leeghalen van panden 
en richt hij elke 2 weken op een creatieve wijze een vitrine in 
met duurdere goederen. Hij werkt de biedingen af die door 
klanten worden gedaan op deze zéér bijzondere artikelen. 
Peter denkt steeds mee, organiseert mee en is er bijna de 
hele week…….

naast zijn voortdurende activiteiten bij onze stichting werkt 
Peter voor de nederlandse vereniging van Aero-Philatelisten, 
‘De vliegende Hollander’ en heeft hij een privé “taxi dienst”:  
buurtbewoners doen nooit tevergeefs een beroep om 
hem als ze naar het ziekenhuis moeten. Een warm, sociaal 
iemand, die Peter!

Peter werkt steeds  in alle rust, is altijd een en al vriendelijkheid, 
hij houdt van grappen en  ondersteunt de doelgroep waar 
mogelijk, hij lost zonder dat iemand er weet van heeft 
problemen op voor hen. Alles wat Peter bedenkt of zich 
mee bezighoudt is een succes. Altijd aanwezig, een groot 
takenpakket, collegiaal en toch altijd op de achtergrond 
blijvend. Deze ene keer lukte het niet: Peter nog proficiat!

Bestuur en vrijwilligers Wereldhuis
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 Varia 

 Ter nagedachtenis: 

 Rein Welschen 
Het bestuur en de vrijwilligers van Wereldhuis Eindhoven, 
herdenken met respect Rein Welschen, oud burgemeester 
van Eindhoven, overleden op 17 september jl. Rein bezocht 
in 1997 de projecten van de stichting op het gebied van 
psychiatrie in Bialystok . “Riet, zulke mensen hebben wij in 
Eindhoven ook”,  kun je daar niets voor doen? “vroeg hij aan 
de toenmalige voorzitter Riet Munsters. “Dat kan als we een 
gebouw hebben”, was haar antwoord.  Dat gebouw kwam er: 
op 1 juni 1998 gingen de deuren van het gebouw Laagstraat 
open en vele mensen met een bijzondere achtergrond 
kwamen er als vrijwilliger werken. Rein belde vanuit Breda na 
zijn aftreden als burgemeester diverse keren om de  stichting 
te complimenten met haar werk. Rein, de waardering is 
wederzijds, dank voor de ondersteuning en betrokkenheid bij 
het werk van de stichting!

 Problemen met buurt 

 worden opgelost  
Dankzij het gebouw Laagstraat kan Wereldhuis Eindhoven 
Sociale Activering uitvoeren, bijdragen aan een duurzame 
samenleving en projecten elders ondersteunen waarbij  
mensen onafhankelijk worden, regie krijgen over hun eigen 
leven. “op het moment dat ik het gebouw binnenloop voel 
ik de warmte van de mensen en de stichting”, zei vrijwilliger 
L. pas. Het karakteristiek gebouw is sfeervol en warm, is een 
“thuis” voor vrijwilligers én klanten. De stichting wil daarom 
graag het gebouw kopen, maar begrijpt dat de ligging midden 
in een woonwijk voor problemen zorgt. Tal van maatregelen 
zijn reeds genomen, als de stichting eigenaar zal zijn wordt 
het parkeer terrein uitgebreid zodat de  parkeeroverlast in de 
buurt zal verdwijnen. om geluidsoverlast te verminderen zijn 
al diverse maatregelen genomen, als Wereldhuis eigenaar 
zal zijn van het gebouw zal de achterplaats zodanig overdekt 
worden dat omwonenden geen klachten meer hebben. De 
stichting is steeds in overleg met de buurt.

Land
Mali
Ghana 
Zuid-Afrika
Columbia
Tanzania
Gambia
Indonesië
Ethiopië
India
Brazilië
Minsk

Eindhoven

 Bedrag
 € 22.000,-
 € 5.000,-
 € 5.000,-
 € 2.000,-
 € 1.000,-
 € 2.500,-
 € 500,-
 € 2.040,-
 

 € 2.500,-
 
 € 3.500,-

Totaal 2013:  € 45.040,-

Project
Educatiecentrum
Zorgboerderij
Werkproject
Schoolboeken
Aids kinderen
Dak School
Werkproject
Arme Geadopteerde 
gezinnen

Zorg mensen met 
handicap
Arme Gezinnen 

Wereldhuis schonk in 2013 aan: 
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 Samenwerking en presentatie van 

 projecten op Kerstmarkt 
De afgelopen maanden hebben enkele relaties die door ons 
financieel en / of materieel ondersteund worden laten zien wat 
samenwerking is. De Stichting Djenné (Mali) heeft van juni t/m 
sept een Afrika terras georganiseerd. Zij verkochten Afrikaanse 
artikelen in de unit, een extra ruimte aan de voorzijde van het 
gebouw Laagstraat. De Stichting Emfuleni (Zuid-Afrika) heeft 
2 weken geassisteerd bij de Stuntverkoop van overtollige 
artikelen en de Stichting Rising Stars (Ghana) bemant 5 

 Mijn (school-)reis naar West Afrika 
In oktober 2010 ben ik met Jeanne van Beers van de Stichting 
Djenne meegereisd naar  projecten in Mali. onderweg, in een 
afgelegen dorpje in Gambia, kregen we autopech en daar 
hebben we spontaan veel hulp gekregen van een jongeman 
Abdoulie. In dit prachtige West Afrikaanse land Gambia wonen 
veel arme mensen. Geld om naar school te gaan voor een 
betere toekomst hebben ze vaak niet. Sinds 3 jaar sponsor ik 
daarom de studie voor de nu 22 jarige Abdoulie. Hij studeert 
Elektrotechniek en Elektronica aan de GTTI in Banjul. ook 
sponsor ik de bouw van een school in het dorp Badala Lamin 
Koto. In september ben ik weer in Gambia geweest. De 
regentijd was toen nog niet voorbij en het was er bloedheet. 
Inmiddels zijn echter alle muren van de school gestukadoord 
en zit er een dak op, dat mede is gefinancierd door Wereldhuis 
Eindhoven. De eerste kinderen krijgen nu al les van een 
bevoegde leerkracht. Tijdens mijn bezoek aan het schooltje 
kwamen ruim 20 belangrijke mensen die allen zeer blij en 
dankbaar waren. Zie foto.
Theo Beurskens, vrijwilliger Wereldhuis Eindhoven

 Open Dag: introductie nieuwe 

 naam Wereldhuis 
op 22 juni bezochten 300 relaties en klanten de open 
Dag die de stichting organiseerde ter gelegenheid van de 
naamverandering van Stedenkontakt naar Wereldhuis. velen 
reageerden positief zoals: “Een mooie, heldere stap en 
wij wensen jou, de stichting en alle vrijwilligers een mooie 
toekomst toe! Wij zijn er ook een beetje trots op dat wij een 
samenwerkingspartner mogen zijn van Wereldhuis (Stichting 
Rising Stars) Fons Jacobs, oud burgemeester van Helmond, 
aanwezig als relatie van de stichting, hield een speech waarin 
hij de vrijwilligers loofde en hij onthulde samen met Riet 
Munsters de nieuwe naam: Wereldhuis Eindhoven.

Een groot aantal van de 100 vrijwilligers van de stichting 
poseren voor de nieuwe naam

Theo in de school in Gambia 

weken lang de kassa op de Speelgoedmarkt ook in de unit. 
De genoemde stichtingen en nog verscheidene andere door 
Wereldhuis ondersteunde stichtingen zoals de Salvatoriaanse 
Gezinsadoptie, zullen hun projecten presenteren op de 
Kerstmarkt van Wereldhuis op 7 december.
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Voorzitter: Bert Arts
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 9.00 - 15.00 uur
Gratis ophalen goederen aan huis: 040-2555459

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. 


