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december 2014 

Met veel plezier bied ik u de laatste nieuws-

brief van 2014 aan. We kijken terug op een 

bruisend en vruchtbaar jaar, waarin vele 

projecten op stapel zijn gezet en diverse 

projecten zijn uitgevoerd. 

Daarover kunt u lezen in het uitgebreide 

jaaroverzicht.  Financieel is het een van de 

meest moeilijke jaren geweest vanwege het 

uitblijven van opdrachten, die wij tot voor 

kort volgens plan en verwachting van de 

landelijke organisatie ‘Vraag en Aanbod 

ernationaal’ kregen. Op de valreep van dit 

jaar is ons toch nog gevraagd een beschei-

den aantal aanvragen van V&A Internatio-

naal in behandeling te nemen en uit te voe-

ren.  Hierbij zal het Steunfonds V&A Inter-

nationaal als financier optreden.  

Inmiddels is bij V&A Internationaal vlak na de zomer een nieuw, tijdelijk 

bestuur aangetreden, dat een onderzoek heeft laten doen naar de meer-

waarde en levensvatbaarheid van de landelijke organisatie.  De resulta-

ten van dit onderzoek verwachten wij elk moment en we hopen, dat we 

in 2015 meer werk voor projecten in Afrika onderhanden kunnen ne-

men.  Er is vraag genoeg uit dit continent, zoals wij zelf elke week mer-

ken aan de e-mails uit Tanzania, Zambia, Kenia, en Oeganda. 

Veel organisaties weten ons nu al direct te vinden, organisaties in  

Afrika, maar ook in Oost Europa en zeker in Suriname. Met ons pro-

gramma ‘Tools4change’ spelen wij direct op die vragen in, en wanneer 

we een projectaanvraag hebben gewogen en positief hebben bevonden, 

gaan we op zoek naar financiering. Dat laatste is een voortdurende uit-

daging en inspanning. 

In deze Nieuwsbrief leest u verder over het afscheid van Ton van Ewijk, 

die met pensioen is gegaan, maar later weer terugkeert als vrijwilliger. 

Ook leest u over de openstaande vacatures voor nieuwe vrijwilligers. 

De vooruitzichten voor 2015 stemmen ons optimistisch, gezien de huidi-

ge orderportefeuille en de inzet van alle betrokkenen binnen de organi-

satie. Wel realiseren we ons, dat er veel aan het veranderen is, zowel in 

onze directe maatschappelijke omgeving – de veranderingen op het ter-

rein van zorg, werkbegeleiding en arbeidsbemiddeling – als op het ter-

rein van internationale ontwikkeling en samenwerking. 

We zien uit naar 2015, en ik wens u allen namens bestuur en medewer-

kers heerlijke Feestdagen, een zalig Kerstmis en een gezond, gelukkig 

en voorspoedig Nieuwjaar. 

Willem de Boer, voorzitter 
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Het jaar 2014 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de opdrach-

ten voor de landelijke organisatie Vraag en Aanbod Internationaal (tot dan 

toe onze belangrijkste opdrachtgever) uitbleven. Het schudde ons hard 

wakker, zette ons met beide benen op de grond en het verplichtte ons zelf 

projecten te selecteren, te toetsen op betrouwbaarheid, financiering te 

zoeken en als laatste de projecten ook uit te voeren.  

We zijn, alsof het een examen betrof, geslaagd in deze missie.  

Welke projecten we in 2014 uitvoerden en, niet onbelangrijk, wat er al 

voor 2015 in de planning staat, leest u onderstaand 

•  Voor de inrichting van (kleine) technische school in de regio Oyugis,  

Kenia, beheerd door de Oyugis integrated development organization, 

stuurden wij naaimachines, brei-

machines en gereedschapsets. 

Voor het transport naar Kenia kon-

den wij tot 2 keer toe gebruik ma-

ken van een container die door col-

lega werkplaats ToolstoWork uit 

Teteringen verscheept werd naar 

Kenia.  

Het project werd mogelijk gemaakt 

met financiële ondersteuning van 

de Dr. Hofstee Stichting uit Alk-

maar.      

•  Op verzoek van de Stichting Bladt Charity, de Culemborgse stichting 

die ons zeker een warm hart toedraagt, waren wij nauw betrokken bij de 

uitvoering van een 4-tal projecten in Nederland zelf.  Stichting Bladt Chari-

ty zet zich in om de zwakkeren in onze samenleving een betere toekomst 

te geven. Voor de concretisering van de aanvragen die aan Bladt Charity 

worden gericht, doen zij soms een beroep op ons. Zij hebben het netwerk, 

wij vaak de gezochte hulpgoederen.   

Zo leverden wij voor “Villa Boere-

bont”, een opvanghuis voor jonge-

ren in Breda, de complete inrichting 

voor de fietswerkplaats, computers 

voor de administratie en allerlei 

tuingereedschappen. Voor de Stich-

ting Thuisverpleging Rijk van Nij-

megen, zich inzettend voor demen-

terende bejaarden uit de stad, le-

verden wij veel gereedschappen 

om in de tuin te kunnen werken.  

Voor (het opzetten van) de Kracht-

fabriek/Stadswerkplaats in Houten 

werd ons gevraagd allerlei handgereedschappen te willen leveren. Zo ge-

zegd, zo gedaan. En tenslotte,  aan de “Vrienden van de Oldenbarneveldt-

hoeve”  (in Lansingerland) werd ons gevraagd tuingereedschap te willen 

leveren.  Ook hier konden wij graag aan voldoen. Deze vorm van samen-

werken wordt door ons en door Stichting Bladt Charity erg gewaardeerd.  

•  Voor de Stichting Sireas, een vrijwilligers-organisatie uit Brussel die 

zich inzet voor vluchtelingen, verstuurden wij (opnieuw) een aantal com-

puters, inclusief monitoren, toetsenborden en muizen. 

 Welke_projecten_voerden_wij_uit   

in_2014_(of_staan_in_de_steigers  

voor_2015)_?? 
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•  Als nalevering op de grote contai-

ner met hulpgoederen voor onze drie 

partners in Suriname, verscheepten 

wij nog 40 fietsen naar Suriname 

speciaal bestemd voor Stichting Unu 

Pikin.  

 

Voor het transport maakten wij ge-

bruik van de container van de 

“Stichting Zorg samen voor Surina-

me” van Lenie en Adriaan de Zeeuw 

uit Herwijnen. 

 

•  En dan was er nog Estland.  Een groot project  dat we opdeelden in 

twee stukken.  Het eerste deel hebben we in 2014 succesvol kunnen afron-

den; u heeft daar meer over kunnen lezen in onze Nieuwsbrief van juli 

2014. Dankzij financiële ondersteuning van de Stichting Mundo Crastino 

Meliori,  de Stichting Samen Verder, de zusters van Barmhartigheid, de 

Stichting Culemborg en Ontwik-

kelingssamenwerking konden 

wij het bejaardenhuis en een 

organisatie die opkomt voor 

invaliden voorzien van zieken-

huisbedden, rolstoelen, fietsen 

en andere hulpgoederen; 

deel 2 van het project hebben 

we in voorbereiding. Sommige 

door ons benaderde fondsen 

hebben medewerking toege-

zegd, anderen hebben ons beloofd de aanvraag op de eerste vergadering 

van het nieuwe jaar te zullen behandelen.  Wij hebben er vertrouwen in 

dat in het eerste deel van 2015 het project helemaal kan worden afgerond.  

•  Wanneer u dit bericht leest is het eerste deel van ons project in Letland  

(rond de stad Aluksne) ook afgeleverd.  

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de gevraagde hulpgoederen 

voor de twee organisaties, de zgn. Boardingschool (een school en internaat 

voor aangepast onderwijs) en de organisatie “Vinki”, die zich inzet voor 

passende opvang van wie uit de 

boot dreigt te vallen. Dit project 

werd mede mogelijk gemaakt 

door de Ridderlijke Duitsche Or-

de, Balije van Utrecht (van ouds-

her sterk verbonden met Letland 

en met name Aluksne) door 

Stichting Elise Mathilde Fonds en 

een belangrijke gift van een be-

trokken particulier.  

Nog twee onderdelen van dit gro-

te project wachten op uitvoering.  

Wat geldt voor Estland, is ook op 

ons project in Letland van toe-

passing. Fondsen hebben ons 

verzoek serieus in behandeling genomen, en als alles mee zit (en waarom 

zou dat niet zo zijn) wordt ook deel 2 in de eerste helft van 2015 uitge-

voerd worden.     

•  In deze “eregalerij” verdient ons project in Wit Rusland een aparte ver-

melding. Niet dat het gaat om een groot project (zeker niet, we stuurden 

‘slechts’ 8 rolstoelen, waaronder 2 elektrische, en een aantal rollators).  
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Wit Rusland heeft op ons indruk gemaakt vanwege de langdurige voorbe-

reiding, waarbij wij steeds weer de indruk kregen dat de autoriteiten er 

vooral op uit waren zoveel mogelijk barrières op te werpen. Wit Rusland 

zit niet te wachten op hulpgoederen, is, zo wordt geredeneerd, heel goed 

in staat voor zijn eigen burgers te zor-

gen, daar is het Westen niet voor no-

dig.  Maar de praktijk is wat weerbarsti-

ger. De twee elektrische rolstoelen die 

wij brachten waren een absolute uit-

komst voor 2 jonge meiden, die hun 

mobiliteit terug kregen en daar ontzet-

tend blij mee waren.  Joost heeft, kijk 

maar eens goed naar hem, grijze haren 

gekregen van het bemachtigen van alle 

vereiste documenten. Van stempels en 

handtekeningen tot en met het visum.  

Het duurde en het duurde. De aanvraag voor de rolstoelen dateert van 

begin april 2014. De financiering was, dankzij de zusters van Barmhartig-

heid, in mei rond, de rolstoelen en de rollators stonden in juni klaar (met 

dank ook aan de firma Kersten) en toch konden de hulpgoederen pas op 2 

december richting Wit Rusland vertrekken.  

Hiervoor huurden wij een bestelbusje 

(bedankt Henk Visscher voor de tip en 

Rens Wolterman die de bestelbus tegen 

gereduceerd tarief beschikbaar stelde). 

Een busje met een dubbele cabine, zo 

was ons geadviseerd, omdat de wacht-

tijden aan de grens soms wel 24 uur 

kunnen bedragen. We waren gewaar-

schuwd. 

Inmiddels zijn Joost en Chris Benning 

(van Stichting Kinderen van Tsjernobil 

en vertrouwd met de gebruiken in  

WitRusland) weer veilig thuis.  

Een ervaring rijker… 

 

•  Het overzicht is niet compleet zonder verwijzing naar het project 

Tools4change Suriname.  

Dit grote project, dat een looptijd heeft van 2 jaar, wordt financieel moge-

lijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

In de Nieuwsbrief van juli 2014 hebben we het project al aangekondigd. 

Behalve dat we ook in de komende 

Nieuwsbrieven er veel aandacht aan 

zullen schenken, hebben we op onze 

website, onder de rubriek “Nieuws” een 

aparte map Tools4change Suriname 

aangemaakt.  Alle informatie zal daar 

verzameld worden, bijvoorbeeld persbe-

richten, artikelen in kranten en ook de 

voortgangsrapportages uit Suriname 

zelf. 

De eerste (van twee) containers, tot de 

nok vol met fietsen, rolstoelen, gereed-

schapsets en ook naaimachines, is 29 

november bij ons opgehaald en op 5 december richting Paramaribo ver-

trokken. De boot zal rond Kerstmis aankomen.  

Ondertussen gaan wij ons richten op het vullen van de tweede container… 
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Is dat het dan?  Ja, voor 2014 wel, denk ik. Maar er liggen al weer (veel) 

plannen voor 2015.  

 

Wat te denken van een tweetal projecten in Marokko. We spannen ons in 

om in Nador een naaiatelier op te zetten. En we zullen binnenkort 25 fiet-

sen naar Taouada (een Berber bergdorp) sturen, waardoor scholieren in 

plaats van 6 kilometer te moeten lopen deze afstand kunnen fietsen.  De 

financiering van het project is rond, we werken aan de revisie van de fiet-

sen en maken binnenkort afspraken over het transport.  

Joep van Zijl, directeur Nederland van Cordaid bezocht in november onze 

werkplaats. 

Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt door hem te vragen een 

5-tal projecten, door ons geselecteerd en getoetst, te willen financieren. 

Joep, i.c. Cordaid staat hier niet afwijzend tegenover. Wij hebben vervol-

gens “formeel” de aanvragen ingediend en wachten momenteel op een 

positieve respons.  Volgens “de regels van het spel” zou dan de helft van 

de projectkosten door Cordaid worden ingebracht en zouden wij zelf voor 

de “overige 50%” moeten zorgen. Die uitdaging gaan we, na akkoord door 

Cordaid graag aan.  

Ook hebben we van V&AI opdracht gekregen 5 projecten in Tanzania uit 

te voeren.  Het Steunfonds, gelieerd aan V&AI en de aangesloten werk-

plaatsen,  staat garant voor de financiering van deze opdracht(-en).  Wij 

zijn inmiddels met de voorbereiding begonnen.  Uitvoering van deze pro-

jecten is voorzien in de eerste drie maanden van 2015.  

Zo begint 2015 positief, mogen we gerust zeggen. 

Bestuur en medewerkers 

wensen u  

Gezegende Kerstdagen en 

een  

voorspoedig en gelukkig 

nieuwjaar 
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Op 25 november jl. beleefde Betuwe Wereldwijd een primeur ! Nog 

niet eerder was het voorgekomen dat een van onze medewerkers 

met pensioen ging. Aan Ton viel deze eer te beurt.     

We hebben er met elkaar een bescheiden, maar gezellig feestje van ge-

maakt.                                                                                     

Ton, wars van uiterlijk vertoon, werd 

toegesproken door Hellen Veltmans, 

zijn jobcoach bij Lander, werk en parti-

cipatie en door onze voorzitter, Willem 

de Boer. Hellen stond voornamelijk stil 

bij loopbaan van Ton binnen Lander, 

terwijl Willem zijn hele actieve loop-

baan binnen Betuwe Wereldwijd door-

lichtte. Opmerkelijk in het geheel was 

dat Ton er al een aantal jaren op had 

zitten bij Betuwe Wereldwijd voordat 

hij in dienst trad bij Lander.                                                                                

Op 2 februari 1998 werd Ton door tussenkomst van Annemieke Mooten, 

toen en nu jobcoach van de Gemeente Culemborg, bij onze stichting ge-

plaatst. Hij begon ‘rustig’, enkele dagdelen per week, maar al snel werd 

dat uitgebreid naar een volledige werkweek, 36 uur. Ton werd “algemeen 

medewerker werkplaats en magazijn”, voorwaar een ruim begrip. Maar 

niet onlogisch voor een man met twee rechterhanden die overal in huis 

wel inzetbaar bleek.                                                                             

Ton werd door de Gemeente bij ons geplaatst op een zgn. arbeidsmarkt 

toeleidingstraject. Ton zou bij ons werkervaring opdoen, waardoor het 

eenvoudiger zou moeten zijn door te stromen naar opnieuw een betaalde 

baan. Op 1 februari 2002, na 4 jaar, treedt Ton in dienst van Lander en 

ontvangt hij, zoals dat fraai omschreven staat “een arbeidsovereenkomst 

ingevolge de Wet Inschakeling Werkzoekenden”. Een traject dat eindigt op 

25 november 2014, wanneer Ton, 65 jaar en 2 maanden, met pensioen 

gaat.                                                                                                                 

Behalve dat Ton “algemeen medewerker werkplaats en magazijn” was, 

was hij ook een tijd lang “eerste fietsenmaker”, “huismeester” (een kapot-

te lamp vervangen, een muurtje, een deurtje schilderen, Ton draait er zijn 

hand niet voor om) en de laatste tijd vooral Teunis assisteren op de com-

puterafdeling. Ton was er altijd. Door weer en wind. Op z’n brommertje 

(sorry, scooter natuurlijk) en later met z’n brommobiel, warm en droog. Al 

die jaren bij BWW kende Ton een ongekend laag verzuim.   

Ton wilde zijn afscheid graag in kleine kring vieren. Met alle medewerkers 

van BWW en een paar speciaal door hem uitgenodigde gasten. Voor een 

hapje en een drankje was gezorgd.                                            

Als dank voor veel bewezen diensten ontving Ton een aantal ‘blijvende 

herinneringen’ maar het meest opvallende cadeau was toch wel de benzi-

nebon voor zijn “brommobiel”, het voertuig waarmee Ton zich tegenwoor-

dig verplaatst. “Goed voor een volle tank” stond op de kaart die hem on-

der applaus werd uitgereikt. 

Maar waarom schrijven we dan (tijdelijk) afscheid van Ton ?                                                                                 

Simpel, omdat Ton heeft aangegeven graag als ‘echte vrijwilliger’ verbon-

den te blijven aan onze Stichting. Volgend jaar heten we Ton weer van 

harte welkom.  

Voor iemand als Ton, met twee rechterhanden, is binnen Betuwe Wereld-

wijd altijd plaats.    

 ( (Tijdelijk)_afscheid_van_Ton_van 

Ewijk 
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  Gezocht 

Stichting Betuwe Wereldwijd is voortdurend in beweging. Onze organisatie 

verandert snel en dat is logisch omdat de wereld om ons heen ook in snel-

treinvaart verandert. Denk aan de discussie rond maatschappelijke partici-

patie en arbeidsparticipatie, aan (beleidswijzigingen op het terrein van) 

internationale samenwerking, aan de invloed van social media enz. enz.                                                                        

Onze Stichting timmert al 28 jaar aan de weg en dat willen we blijven 

doen. Maar dat betekent dan wel bijblijven, meegaan, nieuwe wegen zoe-

ken. Hoewel het bijna met elkaar in tegenspraak lijkt, mag je zeggen dat 

we binnen de vrijwilligersorganisatie die Stichting Betuwe Wereldwijd fei-

telijk is, moeten zoeken naar meer professionaliteit, naar meer deskundig-

heid voor sommige belangrijke functies.                                                                                

Een paar voorbeelden. Meer dan in het verleden nemen we nu het voor-

touw bij alle projecten die wij doen, toetsen betrouwbaarheid aan de hand 

van een door ons zelf ontwikkelde vragenlijst, zoeken zelf fondsen om de 

uitvoering mogelijk te maken en regelen uiteindelijk ook het transport.  

Dat proces vraagt een zorgvuldige, gecoördineerde projectadministratie, 

die voor ons relatief nieuw is.  Wie wil en kan dat doen ?                                                             

Nog een voorbeeld : het voeren van een goede administratie is veel breder 

dan het beantwoorden van binnenkomende correspondentie en het aanne-

men van de telefoon; nee, er komt veel meer bij kijken. Denk bijvoorbeeld 

aan het benaderen van fondsen om de projecten financieel mogelijk te 

maken of aan het verstevigen van de contacten met onze relaties en 

vrienden (de halfjaarlijkse Nieuwsbrief is een goed voorbeeld).  Tegen-

woordig benutten we daartoe ook meer dan ooit onze mailcontacten, on-

derhouden we zo goed mogelijk onze website (www.betuwewereldwijd.nl), 

zijn we op Facebook actief om onze vrienden met korte updates en foto’s 

te informeren over actuele ontwikkelingen, de avontuurlijke reis naar Wit 

Rusland bijvoorbeeld.                                                                    

Nog een laatste voorbeeld : ons worden nog steeds veel hulpgoederen 

aangeboden. Gelukkig wel. Van fietsen, computers, naaimachines tot 

handgereedschap. Maar voordat we kunnen besluiten dat een zaag, een 

hamer, een schroevendraaier of welk artikel dan ook, mee gaat in een 

project, is het nodig dat iemand met kennis van zaken kijkt naar de kwali-

teit van de ingezamelde artikelen. Het hebben van een goede kwaliteits-

controle is heel belangrijk. Niemand is er mee geholpen wanneer we 

(bijvoorbeeld) een kruiskopschroevendraaier mee sturen, waarvan de kop 

tot op de draad afgesleten is.                                                                

Onder meer op deze drie terreinen zouden wij onze organisatie willen ver-

stevigen. De capaciteit willen uitbreiden. Met de beschikbare tijd van de 

huidige vrijwilligers alleen redden wij het simpel gezegd niet meer. 

http://www.betuwewereldwijd.nl/
https://www.facebook.com/stichting.betuwewereldwijd
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Welke gemotiveerde vrijwilliger wil (mede) verantwoordelijkheid nemen 

voor (delen van) : 

 

Achter de schermen zijn veel particulieren, maar ook bedrijven en instel-

lingen actief betrokken bij onze Stichting. Bijvoorbeeld als vast inzamel-

adres, of in de vorm van (belangeloos) advies of ook door het leveren van 

hulpgoederen die wij zelf niet of nauwelijks inzamelen en dat dan tegen 

forse kortingen.  

Wordt het niet eens tijd ook die grote groep in het zonnetje te zetten en 

zo een keer te bedanken ? 

Ja zeker, dachten wij. 

 

Daar gaan we dan.   

Bedankt :  Adi Tech, Apotheek “De Fonteyn”, Callcenter Capter Nijmegen, 

Stichting “zorg Samen voor Suriname van Lenie en Adriaan de Zeeuw uit 

Herwijnen, De Meerwinkel in Hoofddorp, Emmaus Wageningen, Formido 

Tros Geldermalsen,  Gemeentewerf Leerdam, Gerrit Jan Bonestroo uit Nu-

speet,  dhr. en mevr. Van Buul uit Maarsen, Giant Store Van Bakel uit 

Bennebroek, Haagcom BV, Heffiq Nijmegen,  Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden uit Houten,  Kleurrijk Wonen, Kringloopcentrum  

Eemnes,  Kringloopcentrum Gorinchem, Kringloopwinkel “de Spullewaard”,  

Henk de Kruijf uit Culemborg, Nationaal Park “de Hoge Veluwe”, Ralectro 

BV,  Ravas,  Ria en Jan Amsing uit Aalsmeer, Snuffelhonk Odijk,   

Thuiszorg uitleenpunt Geldermalsen,  Firma Kersten Revalidatietechniek 

uit Roermond, Verzorgingstehuis Heythuijzen, Wereldwinkel Driebergen, 

Werkplaats voor de 3de wereld uit Culemborg, Zorgcentrum Beatrix uit  

Culemborg 

 

het administratieve proces  

iemand, voor wie het concipiëren van brieven gesneden koek is, die zich 

thuis voelt op de sociale media, de Nederlandse taal beheerst; 

 

de projectadministratie 

iemand, die onze intermediair is naar de aanvragers van de projecten, die 

(redelijk) thuis is in de wereld van internationale samenwerking, de Engel-

se taal beheerst en in staat is alle gewonnen informatie te bundelen en te 

wegen 

de kwaliteitscontrole 

iemand uit de praktijk (oud timmerman bijvoorbeeld), die het onderscheid 

kent tussen bruikbaar en ongeschikt gereedschap en die het gereedschap-

magazijn (mede ) op orde weet te houden. 

Voor alle 3 de functies geldt dat we op zoek zijn naar gemotiveerde vrijwil-

ligers met een professionele instelling die uitgangspunten en doelstelling 

van onze Stichting onderschrijven en 2 tot 3 dagdelen per week beschik-

baar zijn.  Als u zich hierin herkent, neem dan contact op met Joost Ren-

sen, onze Coördinator voor het maken van een afspraak.  

 Even in het zonnetje... 
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Nadat onze Stichting begin 2014 opnieuw door een grote computerstoring 

was getroffen (weer had een hardnekkig virus toegeslagen) concludeerde 

onze systeembeheerder dat het meer dan tijd werd de oude server te  

vervangen. Een ongetwijfeld deskundig, maar ook duur advies. Maar soms 

lacht het geluk je tegemoet. Door fusie van twee bedrijven kwam een  

vrijwel nieuwe server en bijhorende hardware beschikbaar, die Betuwe 

Wereldwijd voor een zacht prijsje mocht overnemen. Opnieuw met dank 

aan onze systeembeheerder. 

Maar omdat Stichting Betuwe Wereldwijd liever geld stopt in de uitvoering 

van haar buitenlandprojecten, benaderden wij het Coöperatief Stimule-

ringsfonds van Rabobank West Betuwe met het verzoek de vervanging  

financieel mogelijk te maken. Het ‘ja, dat gaan we doen’ klonk ons als  

muziek in de oren. Dank je wel Stimuleringsfonds dat jullie ons op deze 

manier hebben willen helpen! 

Op de foto overhandigt de 

heer Bouwe Metz, lid van het 

Bestuur van het Coöperatief 

Stimuleringsfonds Rabobank 

West Betuwe, een cheque van 

€ 2.921,90 aan de heer  

Willem de Boer, voorzitter 

van Stichting Betuwe Wereld-

wijd. 

Nieuwsbrief  

december 2014 

 Coöperatief Stimuleringsfonds van 

Rabobank West Betuwe ondersteunt 

Stichting Betuwe Wereldwijd. 
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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 goede-

ren. Deze gereviseerde goederen 

worden verzonden naar projecten 

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 2014 
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Bij ons 25 jarig jubileum in 2012 vroegen wij aandacht voor Stichting “Burgers en Bedrijven 

Wereldwijd”. Via giften aan deze steunstichting financieren wij projecten van Tools4change/

Betuwe Wereldwijd. 

Na het jubileum is het stil geworden rond onze steunstichting.  

Nu, op het moment dat de tegenwind opsteekt en voelbaar wordt, zijn wij zo vrij Stichting 

“Burgers en Bedrijven Wereldwijd” opnieuw onder uw aandacht te brengen. 

Wilt u ons ook financieel steunen ? 

Vul dan onderstaand formulier in, knip het uit en stuur het door naar “Burgers en Bedrijven We-

reldwijd”, Antwoordnummer 2098, 4100 VB  Culemborg.  Een postzegel is niet nodig. 

Of maak uw gift over op rekeningnummer NL75 INGB 0659898594. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 Warm_aanbevolen... 


