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We zijn tevreden!
In 2015 is de stichting erin geslaagd zich te profileren in de concurrerende Eindhovense
Kringloopwereld: een toegenomen aantal klanten waardeerde na klanten waardeerde
de grote collectie artikelen, de nieuwe thematische presentie in de winkel, de wekelijkse
veiling van goederen en de vriendelijke sfeer in het Kringloopwarenhuis. De waardering
voor het sociale werk van de stichting was groot, deelnemers waren erg tevreden.

Aan de doelstellingen van de Stichting werd in 2015 hard gewerkt:
		 1) Sociale Activering
De doelgroep kwetsbare mensen vond bij de stichting niet alleen werkervaring en/of dagbesteding maar een veilige,
warme plek, voor velen een thuis, een “familie” waar men bij hoort. Niet alleen via het uitvoeren van een taak op maat
ontplooiden zich ongeveer 40 kwetsbare Eindhovenaren maar ook via het deelnemen aan extra activiteiten als een
uitstapje, een kerstdiner etc. De onderlinge betrokkenheid onder de 85 “vrijwilligers” was groot en versterkte degenen met problemen als psychiatrie, detentie etc., verruimde hun blik en hun netwerk en maakte hen tot een meer
actiever lid van de samenleving.
Deelnemers in het project waren de Gemeente Eindhoven, GGzE, PCT Breda, Reclassering Novadic, WSD-groep Boxtel, Wij Eindhoven en Jeugdzorg De Combinatie, Fontys en het Summa College.

		2) Duurzaamheid
In 2015 werd naar schatting 900.000 kg goederen onttrokken aan de Milieustraat. Na reparatie, schoonmaken kregen
ontelbare artikelen een plekje in de winkel. Het Werkproject in Bialystok dat evenals Wereldhuis een Kringloopwinkel
als instrument heeft voor Sociale Activering werd 12 keer bevoorraad met een volle oplegger tweedehandse goederen, in totaal 120.000 kg.
Afval materialen werden gesorteerd in ijzer, papier, plastic, hout, glas etc, afgevoerd. De ophaaldienst haalde bij
ongeveer 55 adressen per week goederen op, er was een sterke toename in het leegmaken van panden. Elke week
gaven naar schatting 100 personen zelf goederen af bij de stichting, variërend van een plastic tasje tot en met een
volle aanhangwagen of bus. Duidelijk is dat Eindhovenaren hun overtollige goederen graag schenken aan Wereldhuis
want: “Jullie hebben een goed doel” en “Jullie zorgen goed voor onze spullen” .

3) Ondersteuning Activeringsprojecten in arme landen
Wereldhuis ondersteunde over de hele wereld stichtingen die activeringsprojecten opzetten:
Project

Samenwerkingspartners

Cambodja: naaischool

1.500,00

St. Cambodja - Dutch

Gambia: Cultureel Centrum voor jongeren

2.500,00

St. Future for young people

Ghana: varkensschuur bij Zorgboerderij

5.000,00

St. Rising Stars

Mali: salarissen scholen

6.500,00

St. Djenné

Colombia: salarissen onderwijzers

1.000,00

Stichting Bolivia Comitee

Gambia: waterput bij school

3.000,00

St. Go for Africa

Brazilië/ Philipijnen/Ethiopië: hulp aan gezinnen

2.050,00

St. Salvatoriaanze Missieactie

Indonesië: Opzetten Werkplaats
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Bedrag in €

1.575,00

Ex-vrijwilliger Wereldhuis

Polen: Psychiatrieproject

4.000,00

Zelfhulpgroep Feniks

Zuid-Afrika / Emfuleni: werkgelegenheidproject

1.000,00

Stichting Emfuleni

India: Lepraproject / koeienproject

3.000,00

St. Magilcchi foundation

Namibië: renovatie hostel, eco toiletten bij school

11.000,00

St. Connected to India

Oorlogsgebieden: onderwijs voor kinderen

1.000,00

Serious Request

Nepal: wederopbouw school na aardbeving

4.00000

Stichting Hulp aan Nepal

Malawi: tehuis voor weeskinderen

2.000,00

St. Onderwijs weeskinderen Malawi

Diverse kleine bestemmingen
Gezinnen in Eindhoven

500,00
1.000,00

Waarde goederen getransporteerd naar projecten:
Mali: scholen/ziekenhuizen/gezinnen

6.600,00

Bevoorrading Werkervaringsprojekt /Kringloopwinkel
in Bialystok in Polen

40.000,00

Totaal geboden financiële en materiële ondersteuning

97.225,00

VN-Missie: Corps Ned. Mariniers
St. Stedenkontakt Bialystok-Eindhoven

