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Aan de 3 doelstellingen van Wereldhuis
Werd op de volgende wijze gewerkt:
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1) Ontplooiing van kwetsbare mensen (Sociale Activering)
25 mensen met een bijzondere achtergrond namen in 2021 deel aan werkzaamheden / activiteiten
Wereldhuis. Door de verwerking van een enorme aanvoer gedurende de lockdown ontstond er bij de
leiding en de “gewone” vrijwilliger minder tijd om intensief een nieuw aantal “bijzondere mensen”
te begeleiden. Daarom werd er bijna geen nieuwe doelgroep aangenomen. Daar kwam bij dat de
indicatiestelling en vergoeding van de speciale zorg door de Gemeente steeds ingewikkelder werd
en Wereldhuis geen geld had voor de betaling van een extra sociaal pedagogisch medewerker.
De Reclassering plaatste 2 cliënten en 2 vluchtelingen uit Syrië en Senegal kwamen bij de stichting
werken. Welkome wederzijdse hulp: de vluchteling wordt voortdurend ondersteund bij het leren van
Nederlands en de Stichting heeft hulp o.a. bij Logistiek en Inname.

2) Werken aan een duurzame samenleving
Wereldhuis probeerde ook in 2021 zoveel mogelijk goederen te onttrekken aan de afvalberg. Er
werden weer spullen in de winkel geplaatst die andere Kringloopwinkel weg gooien. Zo was de
Kneuzenkast bij klanten populair en vonden ingepakte oude spullen een nieuwe eigenaar. Het
inpakken gebeurde steeds met afval materialen, klanten en vrijwilligers, bekenden sparen namelijk
voor Wereldhuis plastic. Ook door reparatie van goederen stimuleert de stichting hergebruik van
goederen, afvalstoffen worden gesorteerd afgevoerd..
Elke maand kwam weer een Poolse oplegger 10.000 kg overtollige goederen ophalen waaronder
een enorme hoeveelheid eiken meubelen. Deze transporten dragen bij aan de duurzaamheid
waarnaar de Stichting streeft. Eindhovenaren namelijk zijn gedwongen hun eiken meubelen naar
de milieustraat te brengen, want er is in Nederland géén belangstelling voor. Maar de Poolse en
Russische klanten van ons Werkproject in Polen betalen er een goede prijs voor. De Kringloopwinkel
in Polen heeft met de overtollige goederen uit Eindhoven zo bijna dezelfde inkomsten als
Wereldhuis in Eindhoven. Geld dat besteed wordt aan een Voedselbank, vrouwenprojecten,
psychiatrie projecten etc.
Naar schatting werden zo in 2020 9000.000 kg goederen onttrokken aan de Milieustraat

3)Materiële en financiële ondersteuning:
Financiëel: in totaal werd er € 50.900 geschonken aan:
Ghana:de Stichting Rising Stars. Zorgboerderij voor mensen met een beperking
St. Materiële Hulpvragen: hulp aan arme Eindhovense mensen
St. Salvatoriaanse Gezinsadoptie: arme gezinnen in Brazilië, Columbia etc
St. Cambodja – Dutch. Bijdrage aan een basisschool en ambulance
St. Bambala: bijdrage aan een opleiding voor meisjes / vrouwen, een basisschool
St. Kinderen van de wereld: Nepal : eten voor kinderen die vanwege de lockdown geen voedsel
konden krijgen op school
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		Materieel: in totaal werd er voor € 51.000,- geschonken:
Het vrouwen opleidingsproject in Congo ontving naaimachines, fournituren, rollators en een
scootmobiel.
De Poolse samenwerkingspartner ontving goederen t.w.v. van € 50.000.

