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Beste vrienden en relaties, 

Laat ik maar meteen met de deur in huis val-

len! 

Met ingang van 2016 treed ik terug als oprich-

ter/voorzitter van de Stichting Betuwe Wereld-

wijd. Op 17 December tijdens onze Kerstlunch 

en jaarafsluiting is het zover. Dan draag ik de 

voorzittershamer over aan mijn opvolger,  

Albert Visser. Het werd ook wel tijd!   

Op die dag nemen ook de twee andere leden 

van het Dagelijks Bestuur, Wil van Pelt,  

secretaris, en Menno Venstra, penningmeester, 

afscheid, tezamen met oud-werkmeester Huib 

Hoek. We treden dan toe tot de Raad van  

Advies. Wil en ik blijven tot de zomer door de week nog enkele dagen 

actief als vrijwilliger voor projectadministratie en fondswerving. 

Vanaf de oprichting in 1987 – en al eerder in de voorbereidingen daartoe 

vanaf 1985 – heeft Betuwe Wereldwijd een belangrijke plaats in mijn  

bestaan gekregen en gehouden. Met veel toewijding en evenzoveel  

plezier heb ik mijn steentje mogen bijdragen aan het wel en wee van de 

stichting met haar bijzondere ‘sociale onderneming’.   

Ik weet nog goed hoe wij de eerste inzamelingen hielden en de opbrengst 

aan oude fietsen en gereedschappen van wethouder de Rek mochten  

opslaan en verwerken in een leegstaande school, de Paddenstoel. Hoe wij 

twee jaar later - in 1989 - het pand van Crica aan de Goilberdingerstraat 

32 konden kopen met een lening van de Oecumenische Wereldbank, later 

bekend vanwege Oikocredit. 

Met Peter Ritsema als coördinator in de eerste drie jaar, en met Peter 

Entjes en Huib Hoek als werkmeesters is de zaak opgebouwd in nauwe 

samenwerking met de landelijke organisatie ‘Vraag en Aanbod Internatio-

naal’(1985, Tilburg), waar ik medeoprichter van was en voorzitter tot 

1990. 

In de achterliggende jaren is het pand aan de Goilberdingerstraat vele 

malen aangepast, opgefleurd  en hier en daar gerenoveerd met inzet van 

de firma Lamboo. De organisatie groeide gestaag, en de revisie van aller-

lei soorten kleine machines en gereedschappen nam elk jaar flink toe. Tot 

2011 lagen de structuren duidelijk vast: twee werkmeesters, die de  
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dagelijkse leiding hadden met een bestuur, dat hen heel direct bijstond en 

aanstuurde.  

We kregen voldoende en gevarieerde opdrachten van de landelijke organi-

satie, we zorgden voor werkbegeleiding aan arbeidsgehandicapten en 

mensen op grote afstand van een betaalde baan, we stuurden talloze  

goederen naar ontwikkelingslanden, en wanneer het wat kritiek werd, 

kwamen we er sterker bovenop.   

Vanwege veranderende omstandigheden hebben we vanaf 2011 een  

andere koers ingezet, onafhankelijk van de landelijke organisatie, die in 

grote problemen verkeerde,  met nieuwe projecten in directe relatie met 

onze partners in Afrika en Suriname onder het motto ‘Tools4change’, met 

eigen fondswerving en een professionalisering van de organisatie en de 

werkbegeleiding.  

Dat proces is na het aantreden van Joost Rensen als algemeen coördinator 

en onlangs met Ingelies Nieuwland voor werkbegeleiding zo goed als afge-

rond. Betuwe Wereldwijd staat geheel op eigen benen met een goed  

gevulde orderportefeuille en voldoende aandacht en inzet voor de mede-

werkers en afnemers, om wie het te doen is. 

Ik kijk terug op een zeer boeiende en leerzame periode, en ben dankbaar 

voor de ontmoetingen en samenwerking met zoveel interessante en geïn-

teresseerde personen:  met medebestuursleden en medewerkers,  de le-

den van het Comité van Aanbeveling en andere vrijwilligers, met ambts-

dragers en ambtenaren, buren en buitenlui, klanten en leveranciers, met 

vertegenwoordigers van fondsen, diaconieën en van partnerorganisaties 

overzee. 

Het is ondoenlijk om iedereen met naam en toenaam te bedanken, maar 

een enkeling wil ik bij deze gelegenheid niet onvermeld laten: Huib Hoek, 

van 1990 tot voor kort werkmeester Administratie, Wil van Pelt, secretaris 

en ruim 12 jaar als medebestuurslid elke dag in touw voor de goede zaak,  

Menno Venstra ruim 13 jaar penningmeester,  Gijs van Veenendaal, boek-

houder, en enkele trouwe medewerkers van het eerste uur: Hassan 

Ahmida, Hennie van de Ham en Teunis Pol. 

Voor de toekomst wens ik alle betrokkenen bij Betuwe Wereldwijd ver-

trouwen en succes, sterkte en wijsheid, vooral de dagelijkse leiding en het 

bestuur.   
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Op 3 Oktober jl. organiseerde de PKN gemeente in Culemborg haar twee-

jaarlijkse actie voor eensdeels een goed doel en anderdeels voor de ‘eigen 

parochie’.  

Eén van de Afrika projecten van Betuwe Wereldwijd mocht dit jaar mee-

doen als het goede doel.   

De keuze viel op ‘Tools4change Tanzania 2015’, een  samenwerkingspro-

ject in het district Njombe, dat voor de helft wordt betaald door Cordaid. 

Betuwe Wereldwijd is vanuit Tanzania gevraagd een lange waslijst aan ge-

reedschappen, kleine machines en apparaten te leveren om op drie plaat-

sen in de regio Njombe  beroepsgerichte trainingen te kunnen verzorgen, 

waarbij leren,  produceren en ondernemen gecombineerd worden. De drie 

deelnemende organisaties zijn de Kisangani Smith Group, Grace Hand for 

Africa en de Upangwa Group. 

De totale kosten van deze aanvraag inclusief vervoer naar  Tanzania ko-

men neer op € 22.000,-, waarvan Cordaid € 11.000,- op zich heeft geno-

men.  Op basis van de fondsenwervende activiteiten van ‘Kerk’s Anders’  is 

aan Betuwe Wereldwijd €  6.050,-, overhandigd.  Het restant wordt hope-

lijk aangevuld met een gift van de stichting ‘Trein 1812’.  

Begin 2016 gaat het project in uitvoering en de verwachting is dat de goe-

deren voor de zomer in Tanzania aangekomen zijn. 
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 Fantastische opbrengst van ‘Kerk ’s Anders’ 

Onlangs is Betuwe Wereldwijd door de gemeentes Culemborg, Tiel en Gel-

dermalsen erkend als kleine zorgaanbieder voor dagbesteding, in het ka-

der van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). 

Zoals wellicht bekend heeft de gemeente er met ingang van 2015 een 

aantal verantwoordelijkheden bij gekregen. Naast werkzoekende inwoners 

met een bijstandsuitkering, is de gemeente door de Participatiewet ook 

verantwoordelijk voor mensen met een arbeidshandicap. Daarnaast is de 

gemeente verantwoordelijk geworden voor veel zorgtaken via de WMO, 

waaronder dagbesteding. 

Onder de 40 medewerkers van Betuwe Wereldwijd is een groep, die tot nu 

toe viel onder het regime van het Participatiehuis. Dat zijn mensen, die al 

langer werkloos zijn en vanuit de bijstand naar werk worden begeleid. 

Voor de begeleiding van deze medewerkers krijgt Betuwe Wereldwijd een 

bescheiden vergoeding vanuit het gemeentelijk participatiebudget. 

Daarnaast heeft Betuwe Wereldwijd medewerkers die door verschillende 

psychosociale omstandigheden of een verstandelijke beperking, niet goed 

mee kunnen in de reguliere (werk)maatschappij. Voor deze mensen orga-

 Betuwe Wereldwijd erkend als ‘kleine’ zorg-

aanbieder 
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niseren we dagactiviteiten en een ‘beschutte werkplek’. Een grote zorgaan-

bieder als ’s Heerenloo vergoedt deze dagopvang en begeleiding en maakt 

hier al jaren gebruik van. 

In 2016 wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen mensen die onder de 

Participatiewet vallen of die in de WMO terecht komen. 

Nu Betuwe Wereldwijd als kleine zorgaanbieder is erkend, kunnen we 

(beschutte) werkplekken bieden aan mensen uit beide regelingen en kan 

het aantal plekken uitgebreid worden. 

 Veranderingen bij Betuwe Wereldwijd 

De afgelopen drie jaar is het bestuur van de stichting Betuwe Wereldwijd  

een nieuwe koers ingeslagen.  In September 2013 is de bedrijfsvoering in 

handen gelegd van Joost Rensen  als  algemeen coördinator.  Hij wordt 

sinds enkele maanden bijgestaan door Ingelies Nieuwland als parttime  

coördinator ‘mens en werk’.  

Een vacature voor een medewerker ‘projecten en fondswerving’ is in voor-

bereiding.   

De organisatie krijgt zo een meer professionele  basis. Wanneer ook deze 

laatste stap is gezet,  kan Betuwe Wereldwijd de komende jaren volgens 

het nieuwe  

organisatiemodel  met succes  blijven werken. 

 

Daarmee komt een einde aan het tot dan toe gevolgde model, toen het 

bedrijf werd geleid door twee bij Betuwe Wereldwijd gedetacheerde werk-

meesters,  

afkomstig van de Landergroep, in voortdurende afstemming en goed over-

leg met het dagelijks bestuur. 

Dit model heeft goed gewerkt van 1991 tot 2011, maar was gezien de  

gewijzigde  omstandigheden en nieuwe uitdagingen niet langer vol te hou-

den.   

Op tijd is een nieuwe koers in geslagen. Betuwe Wereldwijd staat er goed 

voor en heeft meer opdrachten en medewerkers in huis dan ooit tevoren. 

 

Ook het bestuur is grondig vernieuwd. Na het terugtreden van Willem, Wil 

en Menno zal het dagelijks bestuur vanaf 1 januari  bestaan uit Albert Vis-

ser, voorzitter, Marike Hippe, secretaris, en Jan Boiten, penningmeester. 

Jan den Hertog en Maarten Grasveld gaan door als algemeen bestuurslid. 

Er wordt nog gezocht naar uitbreiding van het bestuur met twee nieuwe 

leden voor de beleidsterreinen ‘arbeidsvoorziening’ en ‘internationale  

samenwerking’.  
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Mijn naam is Albert Visser, ik ben 67 jaar en drie 

jaar lid van het bestuur van Betuwe Wereldwijd 

en volg Willem de Boer op 1 januari 2016 op als 

voorzitter. Ik ben afgestudeerd in sociologie en 

sociale psychologie en heb vooral gewerkt in het 

hoger onderwijs, als  docent sociale psychologie, 

docent management & organisatie, als studentbe-

geleider en als teamleider van de deeltijdopleiding 

HRM aan de Hogeschool Utrecht. Verder ben ik 

mijn hele loopbaan bezig geweest met innovatie-

projecten op het gebied van computergebruik in 

het hoger onderwijs, o.a. bij de HU en de Open 

Universiteit. Bestuurservaring heb ik o.a. opge-

daan bij De Kleine Aarde, een milieueducatiecentrum en uitgeverij in Box-

tel, bij de Vlierhoek, een biologische tuinderij in Maarsbergen en bij een 

Europees netwerk voor computergebruik in het hoger sociaal onderwijs.  

 

Secretaris Marike Hippe 

Mijn naam is Marike Hippe (46 jaar), sinds 

2007 woonachtig in Culemborg met man 

en twee kinderen. Drie jaar geleden werd 

ik lid van het bestuur van Betuwe Wereld-

wijd. Van huis uit ben ik Politicoloog, afge-

studeerd in de richting Politieke Economie. 

Bijna tien jaar werk ik vanuit mijn eigen 

onderneming en verricht ik interim op-

drachten in de non-profit sector als Secre-

taris Raad van Bestuur/Manager Bestuurs-

bureau. Zo werk ik veelal in de zorg en in het onderwijs. Mijn werkervaring 

en bijbehorende kennis in combinatie met maatschappelijke betrokkenheid 

wil ik graag inzetten voor een inspirerende organisatie als  Betuwe Wereld-

wijd. Een mogelijkheid om zowel lokaal actief te zijn op sociaal terrein als 

ook voor internationale projecten een steentje bij te kunnen dragen. 

 

Penningmeester Jan Boiten 

Mijn naam is Jan Boiten.  Ik  woon samen met 

mijn vrouw ruim 22 jaar in Culemborg: onze  

beide dochters waren voor die tijd al de deur uit. 

Mijn ervaring in management en financiën heb ik 

o.a. opgedaan als eindverantwoordelijke voor een 

vestiging van een ingenieursbureau en in de  ad-

visering en projectleiding van techniek in  

projecten. 

Inmiddels met pensioen, ik ben 72 jaar, heb ik de 

techniek vaarwel gezegd en me  o.a. als vrijwilli-

ger ingezet voor de diaconie van de plaatselijke 

PKN. Daarnaast ben ik 10 jaar als vrijwilliger voor 

Oikocredit Nederland actief geweest; dit betrof 

voornamelijk acquisitie en het geven van presen-

taties over microkrediet voor arme maar ondernemende mensen in ontwik-

kelingslanden.    

Het werk van Betuwe Wereldwijd boeit me in zijn diversiteit: de inzet door 

en voor de mensen hier in de werkplaats en daarnaast de duurzame  

projecten voor de  mensen in ontwikkelingslanden. 

 

 Even Voorstellen... 
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Bestuurslid Jan den Hertog 

Mijn naam is Jan den Hertog; ik ben al 

geruime tijd algemeen bestuurslid van 

Betuwe Wereldwijd. Na de HBS  volgde 

ik de opleiding Personeelswerk op Aca-

demie de Horst in Driebergen. Na enkele 

jaren studie sociologie en filosofie in Lei-

den vond ik mijn eerste baan als op-

bouwwerker op woonwagencentra.  

Na ongeveer 4 jaar deed ik de overstap 

naar werk in een psychotherapeutische 

gemeenschap, als maatschappelijk wer-

ker en (later) systeemtherapeut.  

Daarop volgde een baan binnen vor-

mingswerk voor volwassenen. Ik eindig-

de mijn betaalde loopbaan als predikant 

in een grote psychiatrische  instelling.  

In Culemborg was ik medeoprichter (en 

voorzitter) van een Stichting Vluchtelingenwerk, toen nog gedecentrali-

seerd, eveneens van een stichting alfabetisering. Ook draaide ik mee in 

het bestuur van het toenmalige sociaal-culturele werk Peep-In.  

Momenteel ben ik bestuurslid van enkele landelijke organisaties die het 

werk van Palestijnse bevrijdingstheologen en mensenrechten organisaties 

bekendheid geeft en ondersteunt.   

 

Bestuurslid Maarten Grasveld  

Graag wil ik me even voor-

stellen als bestuurslid van 

Betuwe Wereldwijd. Mijn 

naam is Maarten Grasveld en 

ben al vele jaren lid van het 

bestuur met de portefeuille 

Facilitaire zaken.  

Als Tuin- en Landschapsar-

chitect en ondernemer met 

een eigen adviesbureau vind 

ik het belangrijk om  

betrokken te zijn  bij maat-

schappelijke vraagstukken 

die ons dagelijks raken.  

De bijdrage die ik als advi-

seur lever aan een betere en 

groenere  

leefomgeving doen ik vanuit mijn professie maar de bijrol die ik vervul bin-

nen Betuwe Wereldwijd als bestuurslid is bedoeld om mensen een kans in 

onze maatschappij te geven. Het omgaan met mensen vind ik een van de 

leuke en rijke kanten van mijn dagelijkse werkzaamheden ongeacht zake-

lijk of prive. De doelstellingen van Betuwe Wereldwijd sluiten daar heel 

goed bij aan. 
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Het afgelopen half jaar is flink vaart gezet in de uitvoering van diverse 

kleine en grotere projecten.  

Een, niet uitputtende, greep: 

 

Suriname 

 

Voor de partners in het project ‘Tools4change Suriname’ staat een nieuwe 

container gereed.  De voorbereidingen zijn begonnen en begin 2016 gaat 

de container op de boot naar Suriname, volgeladen met allerlei fietsen, 

fietsonderdelen, rolstoelen en gereedschappen. 

De werkplaatsen van de stichting Unu Pikin, Mr. Huberstichting en van de 

WiNgroep zijn inmiddels alle drie verbouwd of aangepast en heringericht.  

Om de werkplaatsen duurzaam te voorzien van onderdelen zijn contacten 

gelegd met de tweewielerbranche en is een oproep geplaatst in het vak-

blad de Tweewieler. 

 

Ghana 

 

Voor een opleidingscentrum van Suglo in Noord-Ghana is een lading van 

110 naaimachines en toebehoren gestuurd, met steun van de Debman 

Foundation. De fondswerving voor het tweede deel van dit project, bedoeld 

voor de inrichting van een leerwerkbedrijf timmeren is nog in volle gang, 

maar verloopt moeizaam. 

 

Baltische Staten 

 

Voor een project ter ondersteuning van hulpbehoevenden in een afgelegen 

regio van Letland staat een gevarieerde zending van allerlei goederen klaar 

voor verzending. Het project is mede gesponsord door de diaconie van de 

hervormde diaconie in Leerdam.  

 

Tanzania 

 

In opdracht van Vraag en Aanbod Internationaal zijn 5 projecten verzorgd. 

Het gaat om de inrichting van 5 leerwerkbedrijven met tientallen naaima-

chines, 10 computers en vele kisten gereedschap. 

Een groot deel van deze lading wordt verstuurd met een eigen container, 

die verder gevuld is met 325 naaimachines, bestemd voor MSTC, een 

scholingscentrum in Mwanza. In dit project werkt Betuwe Wereldwijd sa-

men met Tools4Solidarity, een zusterorganisatie in Belfast. Deze organisa-

tie geeft al jaren steun aan het MSTC. 

 

Oekraïne  

 

De Egidiusgemeenschap, die in Ivano Frankitch (Oekraïne) opkomt voor de 

arme, dakloze bevolking, heeft een lading goederen ontvangen van Betu-

we Wereldwijd.  Voor het transport naar Kiev kon Betuwe Wereldwijd een 

beroep doen op de organisatie Sputnik in Vlaardingen  

 Projecten in uitvoering 
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 Leerwerkbedrijf Werkartaal ter ziele 

Het leerwerkbedrijf Werkartaal te Zeist, opgezet en geleid door Gert Ruiter 

is ter ziele. 

Werkartaal begon 27 jaar geleden als één van de eerste werkplaatsen, die 

net als Betuwe Wereldwijd, waren verbonden met ‘Vraag en Aanbod Inter-

nationaal’.  

Gert en 11 praktijkopleiders staan op straat. De circa 100 (veelal jonge) 

kansarme deelnemers, die Werkartaal jaarlijks onder zijn hoede kreeg van 

de gemeente, het UWV en brancheorganisaties, staan in de kou.  

Werkartaal bood een gevarieerd aanbod aan technische praktijkopleidingen 

voor jongeren, die niet mee konden in het reguliere onderwijs. De formule 

was zeer succesvol. 70% van de jongeren vond na de opleiding een baan. 

De moeilijkheden dienden zich al in de zomer aan. De gemeente is sinds 

dit jaar verantwoordelijk voor de doelgroep,  maar wilde niet meer meebe-

talen. Voor de gemeente was nog steeds niet duidelijk onder welke nieuwe 

regeling de doelgroep precies zou vallen, aldus Gert Ruiter. De ‘etiketjes’ 

waren nog niet op orde, aldus een artikel in dagblad Trouw van 21 Novem-

ber jl.  

We wensen Gert en zijn medewerkers het allerbeste in deze moeilijke tijd. 

 Visscher in Concert met Betuwe Wereldwijd 

als het goede doel 

Op zaterdagavond 12 September en zondagmiddag 13 September was de 

autogarage van Visscher omgetoverd tot resp. een concertzaal en een pop-

podium. De vele gasten, klanten van het bedrijf,  hebben genoten van de 

muziek en de catering. Betuwe Wereldwijd was door Henk Visscher in de 

gelegenheid gesteld om zich als het goede doel te presenteren. Concreet 

was dat het Alejo Community Support Project, dat de arme inwoners van 

het Alejo district in Zambia in staat stelt machines en gereedschappen in 

bruikleen te nemen voor een eigen onderneming. 

Het project werd door de vele gasten gesteund met een bedrag van ruim  

€ 1.600,-.  
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 Begroting 2016 vastgesteld 

In de laatste bestuursvergadering van 2015 op 25 November is de begro-

ting voor 2016 voorgelegd, besproken en vastgesteld. Als basis diende de 

eindejaar prognose. De begroting gaat uit van de flinke groei in activitei-

ten en opbrengsten, en is ambitieus en veelbelovend.  

De prognose 2015 geeft een positief resultaat te zien op een omzet van  

€ 184.000,-. In de begroting van 2016 is nog een bedrag van € 58.000,- 

aan projecten nodig. Reeds toegezegd voor de uitvoering van projectaan-

vragen is een bedrag van bijna € 84.000,-.  

 Schenken en nalaten aan Betuwe Wereld   

wijd kan ook!!  

Steeds meer mensen in Nederland nemen tegenwoordig een goed doel op 

in hun testament. Misschien hebt u er ook wel aan gedacht. Meestal 

wordt dan gedacht aan de bekende grote fondsen en organisaties voor ge-

zondheid en welzijn. Maar u kunt ook denken aan Betuwe Wereldwijd, 

dichterbij huis en wereldwijd heel concreet aan het werk voor de kansar-

men onder ons. 

Betuwe Wereldwijd is al 29 jaar een erkend goed doel met ANBI status.  

Vanaf 1986 zamelen wij gebruikte fietsen, rolstoelen, computers, kleine 

machines, instrumenten en gereedschappen in, knappen die op en dragen 

ze over aan sociale en educatieve projecten in ontwikkelingslanden.  

We doen dat in en vanuit ons pand aan de Goilberdingerstraat 32 in Cu-

lemborg, waar 40 arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen en vrijwil-

ligers samen een ‘sociale onderneming’ vormen. 

Het mes snijdt zodoende aan twee kanten: zinvolle, leerzame werkgele-

genheid en dagbesteding hier en werken aan welzijn en werkgelegenheid 

in de onderontwikkelde streken elders. 

 

Betuwe Wereldwijd kan dit goede werk doen dankzij de inspanning van 

onze medewerkers, en ook doordat mensen en bedrijven hun gebruikte 

technische goederen afstaan.   

Maar we zijn ook geholpen wanneer mensen ons financieel steunen. De 

begeleiding van medewerkers, en het inzamelen, opknappen en transport 

van de gereviseerde goederen kost geld, en dat hebben onze partners in 

ontwikkelingslanden niet. 

 

Daarom doet Betuwe Wereldwijd een beroep op uw steun. U kunt onze 

organisatie financieel helpen met een schenking of een gift, die aftrek-

baar is voor de belastingen. 

Uw gift kunt u koppelen aan een bepaald land, een bepaald type project

(educatief of sociaaleconomisch), of aan een specifieke doelgroep, waar-

voor wij werken: (wees-)kinderen, jongeren in opleiding, vrouwen in ont-

wikkeling, beginnende ondernemers. 

Wanneer u informatie of advies wilt inwinnen over de verschillende mo-

gelijkheden dan gaan we graag met u in gesprek. Het kan gaan over een 

gift of schenking op onze bankrekening NL04 RABO 0123 4351 02, over 

nalaten middels uw testament, of over een fonds op naam. U kunt natuur-

lijk ook eerst informatie inwinnen bij uw notaris in de buurt. 

Vervolgens zijn wij dan graag bereid om met u vertrouwelijk in gesprek te 

gaan.  Daarvoor kunt contact opnemen met leden van het Bestuur van Be-

tuwe Wereldwijd, met fondsenwerver Harry Raemaekers, of  met Jan  

Boiten, onze nieuwe penningmeester. 
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 Afscheid Huib Hoek 

Op 17 december tijdens de Kerstlunch neemt Betuwe 

Wereldwijd noodgedwongen en met pijn in het hart af-

scheid van een markante persoonlijkheid, Huib Hoek.  

Met zijn zilvergrijze haardos en dito baard, soms ge-

kortwiekt, jarenlang boegbeeld van de administratie. 

Om Huib kon je niet heen, als je bij onze Stichting bin-

nenstapte. “Hier melden” stond (en staat) er  dreigend 

op de deur waarachter de administratie van onze Stich-

ting uiterst nauwkeurig werd gevoerd. Zijn functie  

werkmeester administratie heeft hij vele jaren alle 

eer aangedaan. 

 

Op de eerste werkdag van 1991 trad Huib aan, gedetacheerd vanuit De 

Waalborg, nu “Lander, Werk en Participatie”. Zijn achtergrond en oplei-

ding: sportleider gehandicapten en opbouwwerker.   

Samen met werkmeester Peter Entjes (overleden eind 2006) en daarna 

met Marie van Brenk tot de zomer van 2012 heeft Huib vele jaren mede 

leiding gegeven aan het dagelijkse werk binnen Betuwe Wereldwijd. Hij 

was al die jaren een vurig pleitbezorger van onze gezamenlijke betrokken-

heid en inzet, tot dan toe in nauwe samenwerking met de staf en vrijwil-

ligers van ‘Vraag en Aanbod Internationaal’ in Tilburg als voornaamste op-

drachtgever. 

De laatste jaren viel het werk als werkmeester hem steeds zwaarder. Dat 

was het gevolg van verschillende factoren: de gewijzigde omstandigheden 

in relatie tot de voornaamste opdrachtgever, het ingezette nieuwe beleid 

met organisatorische veranderingen, en vooral allerlei langslepende com-

plicaties door ziekte.   

Gaandeweg was hij genoodzaakt een paar stappen terug te doen. Op het 

eind van dit jaar nemen we  afscheid van Huib, die is teruggekeerd bij Lan-

der, dichterbij huis en  in een aangepaste functie.  

We zijn Huib enorm dankbaar voor zijn jarenlange, onvermoeibare inzet, 

zijn betrokkenheid, zijn humor en wijsheid, en wensen hem en zijn vrouw 

Wilma het allerbeste in de komende jaren. 

 Surinaamse maaltijd voor gasten aan tafel 

Op 2 december heeft de eerste groep gasten genoten van de Surinaamse 

maaltijd in de kantine van Betuwe Wereldwijd. Ze werden ontvangen door 

gastvrouw Titia, kok Willem de Boer en rondleider Harry Raemaekers. De 

opbrengst komt ten goede aan de actie ‘Kerk ’s Anders’. Op 20 januari 

komt een tweede groep van 10 gasten aan tafel. 
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Nieuwsbrief  

december 2015 productie           2012     2013    2014       2015          vanaf 1987 

 

Breimachines      26       4            6     9     822 

Computers          139          62          84         34               2.045 

Fietsen            34        116        106        141               4.819 

Naaimachines         412        297         77        769             15.859 

Gereedschapsets    106        116          42        238              6.678 

Rolstoelen            18          14          53          27             1.996 

 

Overig ( zie hieronder) 

 

 

 

 

 Productiecijfers 2015  

 2015 totaal 

aantal projecten 18 

aantal sets metaalbewerker 16 

aantal sets loodgieter 8 

aantal sets fietsenmaker 6 

aantal sets elektricien 42 

aantal sets automonteur 28 

aantal sets landbouwer 42 

aantal sets timmerman 52 

aantal sets bouwvakker 12 

aantal sets stukadoor 4 

aantal sets schoenmaker 2 

aantal sets speciaal 26 

aantal losse machines 97 

aantal naaimachines hand 173 

aantal naaimachines elektrisch 538 

aantal naaimachines trap 47 

aantal naaimachines overlock 6 

aantal naaimachines industrie 5 

aantal breimachines 9 

aantal computers 34 

aantal printers 16 

aantal damesfietsen 50 

aantal herenfietsen 52 

aantal kinderfietsen 39 

aantal muziekinstrumenten 10 

aantal rolstoelen/ rollators 27 

aantal overig medisch 68 

aantal accessoires/ onderdelen 4441 

aantal overige goederen 204 
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Beste Harry en Joost, 

Hierbij het verslag over de goederen die met dank zijn aangenomen 

in Häädemeeste. 

De lijst van benodigde spullen was samengesteld met mensen die het 

overzicht hadden over de sociale situatie in Häädemeeste. Betuwe Wereld-

wijd is een geweldige institutie, die mensen helpt verder te gaan met hun 

leven. Van de verhalen die mijn moeder mij heeft doorgegeven heb ik zelf 

hiervan kunnen meegenieten, want zij was erbij toen de goederen zijn uit-

gedeeld. 

Het bejaardenhuis was ontzettend dankbaar voor de bedden. 

Kerli, de leidster van het bejaardenhuis, heeft me verteld met volle en-

thousiasme hoe ze met plezier de oude bedden uit het raam hebben ge-

gooid. Deze waren zo slecht dat ze dit niet durfde te beschrijven. Ook de 

matrassen waren zeer gewaardeerd, wat Joost op laatste moment nog 

heeft kunnen regelen. Kerli heeft gelijk beschermhoesjes laten naaien dat 

ze lang mooi blijven. 

Ze hebben daar gelijk een paar naaimachines neergezet, wat altijd ge-

bruikt kan worden. Ook de computer voor de huishoudelijke dienst voor de 

roosters etc. De rollators en rolstoelen worden dagelijks gebruikt om het 

leven van de bejaarden te verbeteren. De fietsen gingen naar families 

waar kinderen dagelijks veel moesten  lopen naar school. Bijvoorbeeld een 

familie uit Massiaru, de kinderen moesten met de bus naar school en de 

afstand tussen huis en bushalte is 3-4 km. Moeder was tot tranen dank-

baar toen ze de fietsen hebben ontvangen. Alle spullen zijn in gebruik ge-

nomen en worden echt dagelijks, met dank, gebruikt. Lang leven Betuwe 

Wereldwijd! Ik stuur nog foto’s door wat heb ik nog ontvangen. Er zit ook 

een bijlage bij met de dankwoord uit lokale krant van Häädemeeste ge-

meentehuis.  

Als er nog vragen of opmerkingen zijn, hoor ik het graag! Mijn hartelijk 

dank aan Harry, Joost en aan alle mensen die hebben ermee  

meegeholpen.  

Met Hartelijke groet, 

Agnes Kuusik-Dijkstra 

 

 Dankbrief uit Häädemeeste, Letland, oktober 

2015 
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 11de Betuwse Bloesemtocht voor Ghana-              

project 

Op zaterdag 24 april 2016 organiseert de Soroptimistclub West-Betuwe 

haar jaarlijkse bloesemtocht door de Betuwe. De opbrengst van deze fiets-

tocht is bestemd voor een project van onze partnerorganisatie Suglo in 

Noord-Ghana. Het gaat om een onderwijsproject, dat de deelnemende 

(jonge) vrouwen voorziet van voldoende en geschikte gereedschappen en 

naaimachines om zelf een kleine onderneming te starten. 

Het project past goed binnen de doelstellingen van de Soroptimisten, die 

zich inzetten voor de belangen van meisjes en vrouwen, in de regio en  

wereldwijd. 

Wilt u ons werk en Suglo steunen door een dagje lekker te gaan fietsen, 

dan kunt u zich vanaf 1 januari 2016 opgeven via de website 

www.betuwsebloesemfietstocht.nl  

 

 € 2.500 voor aanschaf bedrijfsmachines 

Voor een bedrag van € 2.500,- hebben we een paar houtbewerkingsmachi-

nes en een straalkast kunnen aanschaffen voor eigen gebruik. Daar zaten 

we flink om verlegen. Het steunfonds van de Vereniging Bethseda uit Tiel-

Buren heeft ons daartoe in staat gesteld, waarvoor nogmaals dank. 

 Opknapbeurt voor zijmuren van ons pand 

De firma Lamboo heeft weer goed werk afgeleverd met het opnieuw  

voegen van de gehele op het Zuiden gelegen zijkant van het pand en het 

verhelpen van kleine lekkages. De verbouwing was mogelijk gemaakt door 

de gift van een fonds in de regio, en van van Fundatie Santheuvel, Sobbe. 

Bestuur en medewerkers wensen u  

Gezegende Kerstdagen  

en een  

voorspoedig  en gelukkig  

nieuwjaar 

http://www.betuwsebloesemfietstocht.nl/
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 Goederen inzamellijst 

 

Kleine machines:    Transportmiddelen: 

 

Naaimachines     Fietsen 

Breimachines     Inklapbare rolstoelen   

Computers              Rollators 

      

 

Gereedschappen:       

 

Handgereedschap voor: Timmerman     

       Elektricien     

       Metselaar        

       Loodgieter 

       Metaalbewerker 

       Automonteur 

                Schoenmaker 

       Fietsenmaker 

 

 Organisatie informatie 

Betuwe Wereldwijd is een stichting 

die zich zowel in Nederland als in 

ontwikkelingslanden inzet voor 

mensen die moeite hebben hun 

plaats in de maatschappij te ver-

werven. Binnen Nederland biedt 

de stichting onbetaald werk voor 

mensen die wegens omstandighe-

den moeite hebben met het vin-

den van een baan. Het werk be-

staat uit het reviseren, opslaan en 

verzenden van gebruikte goe-

deren. Deze gereviseerde goe-

deren worden verzonden naar pro-

jecten in ontwikkelingslanden.  

Er werkt een zeer brede diversiteit 

aan mensen met verschillende 

achtergronden. Deze mensen vin-

den hier een prettige werkplek 

door werkervaring op te doen of 

om een werkritme te verkrijgen. 

Daarnaast is het verkrijgen van 

zelfrespect en zelfvertrouwen, als-

mede het contact met de collega’s 

een belangrijk aspect. Betuwe We-

reldwijd wordt in haar werkzaam-

heden ondersteund door een aan-

tal trouwe vrijwilligers. 

Nieuwsbrief  

december 2015 


