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In 2020 werd het volgende gerealiseerd:
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1) Doelstelling: Sociale Activering
De contacten met Wij Eindhoven resulteerden niet in plaatsing van een cliënt. Wel werkten we
met plezier samen met cliënten van De Seizoenen en de WSD groep. In 2020 plaatste Reclassering
Nederland 3 personen voor het afwerken van een taakstraf en er werkten er 2 personen in het kader
van hun penitentiair programma bij Wereldhuis. Zoals altijd werden zij volledig in de grote groep
vrijwilligers opgenomen en na het beëindigen van hun straf bleven ze vrijwilliger bij de Stichting!.
Naast de genoemde personen werkten er ongeveer 30 andere Eindhovenaren: mensen met
psychiatrische of psychosociale problematiek, taalachterstand, laag zelfbeeld, vluchteling etc. aan
een meer actieve toekomst. Zo waren ongeveer 85 “vrijwilligers” in 2020 actief. Bij het uitvoeren
van taken nemen degenen met meer vaardigheden de meer zwakkeren bij de hand. Onder hen vele
nationaliteiten: Angola, Afghanistan, Peru, Polen, Suriname etc. Wethouder Yasin bezocht met een
uitgebreide gemeentelijke delegatie het gebouw Laagstraat. Hij roemde het werk van de Stichting:
“Belangrijk voor Eindhoven”!

2) Doelstelling: Duurzaamheid
In 2020 maakte Wereldhuis elke week minstens één huis leeg. Dit tot volle tevredenheid van de
klanten die meestal in een andere levensfase kwamen. Gedurende de lockdown bleef Wereldhuis
goederen inzamelen want de bevoorrading van het Werkproject / Kringloop-winkel in Polen
ging gewoon door, de winkel daar bleef namelijk het hele jaar open, er ging 120.000 kg goederen
naar toe. Samen met de verkoop in de Laagstraat werd zo naar schatting 1.000.000 kg goederen
onttrokken aan de Milieustraat. Een grote groep vrijwilligers verwerkte het aanbod en maakte
de winkel in de Laagstraat nog mooier. Eindhovense mensen gunnen de stichting hun overtollige
goederen omdat ze het werk van de Stichting waarderen: “Jullie hebben een goed doel” en “Jullie
zorgen goed voor onze spullen.

3) Doelstelling: Ondersteuning aan Activeringsprojecten elders:
Financiëel: € 52.000,- :
€ 10.000,-Ghana: Stichting Rising Stars. Zorgboerderij voor mensen met een beperking
€ 2.500,-St. Materiële Hulpvragen: hulp aan arme Eindhovense mensen
€ 2.040,- St. Salvatoriaanse Gezinsadoptie: arme gezinnen in Brazilië, Columbia
€500,- Extra geld voor voeding voor gezinnen in Brazilië i.v.m. Corona
€ 10.000,-Cambodja: St. Cambodja – Dutch: school en een ambulance
€ 4.000,- Columbia: onderwijsproject: dakloze kinderen naar school
€ 13.000,- Congo: St. Bambala: Basis en middelbaar onderwijs, beroepsopleiding
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€ 7.960,- Stichting Kinderen van de Wereld: Onderwijs en voeding in Nepal

		Materieel € 50.000,- aan tweedehandse goederen
€ 50.000,- aan het Werkproject van SKMBE in Bialystok (Polen)
Met de opbrengst van de Kringloopwinkel daar worden betaald: een Psychiatrieproject, een
Voedselbank, een Vrouwenproject, een Schoolboekenfonds, een Werkproject en een Studiefonds.
Congo ontving een scootmobiel en een rollator. Een beroepsopleiding voor vrouwen ontving
diverse naaimachines en fournituren. Het onderwijs maakt jonge meisjes zelfstandig, zo worden
ze minder snel uitgehuwelijkt.

