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		1) Sociale Activering
De Gemeente Eindhoven kocht in 2017 voor 4 mensen met als achtergrond psychiatrie of autisme
begeleiding in. Gezien de zwaarte van de bijzondere achtergrond betrof het dagbesteding. Zij
kregen een taak op een rustige, beschermde plek in het Kringloopwarenhuis (Speelgoedafdeling)
en door de samenwerking met anderen konden zij zich ontplooien, de Stichting werd voor hen een
thuis, een “familie” waar men bij hoort. Novadic Kentron plaatste 10 personen voor het afwerken
van een taakstraf en 8 justitiabelen werkten in het laatste deel van hun penitentiair programma bij
logistiek. Ze maakten kennis met een voor hen compleet andere wereld waarin belangstelling en
respect is voor iedereen en gewerkt wordt voor elkaar en humanitaire doelen. Na hun strafperiode
kreeg één persoon een betaalde baan bij de stichting: een nieuwe toekomst!
Naast de genoemde personen werkten er ongeveer 40 andere Eindhovenaren: mensen met
psychiatrische of psychosociale problematiek, taalachterstand, laag zelfbeeld, vluchteling etc. aan een
meer actieve toekomst. Zo waren ongeveer 90 “vrijwilligers” in 2017 actief, onderling namen degenen
met meer vaardigheden de meer zwakkeren bij de hand. Onder hen vele nationaliteiten: Angola, Somalië,
Syrië, Irak, Afghanistan, Peru, Polen, Suriname etc. Deelnemers kwamen via de GGzE, PCT Breda,
Reclassering Novadic, WSD-groep Boxtel, Jeugdzorg De Combinatie en het Summa College.

		2) Duurzaamheid
Naar schatting werd 950.000 kg goederen onttrokken aan de Milieustraat. Na reparatie,
schoonmaken kregen ontelbare artikelen een plekje in de winkel, “De mooiste winkel van
Eindhoven!”.
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. Met de opbrengt van de winkel worden daar betaald een Psychiatrieproject,
een Voedselbank, een Vrouwenproject, een Schoolboekenfonds, een Werkproject en een
Studiefonds.
De aanvoer van goederen nam weer toe want: “Jullie hebben een goed doel” en “Jullie zorgen
goed voor onze spullen” en ook in 2017 maakten vrijwilligers veel panden leeg. Het blijft
indrukwekkend dat de stichting met de overtollige goederen zó veel goeds kan doen!

3) In 2017 kon Wereldhuis € 100.000,- schenken:
€ 52.285,- aan tweedehandse goederen
		 € 51.985,- aan het Werkproject van SKMBE in Bialystok (Polen)
		

€ 300,- aan Namibië: speelgoed

€ 47.715,- aan geld
		 € 14.000,- Ghana: de Stichting Rising Stars. Zorgboerderij onderdeel varkensfokkerij
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		 € 15.000,- Namibië: Stichting Connected to Namibië: onderwijsproject, onderdeel hostel
		

€ 3.500,- St. Materiële Hulpvragen: hulp aan arme Eindhovense mensen

		

€ 2.040,- St. Salvatoriaanse Gezinsadoptie: arme gezinnen in Brazilië, Columbia etc

		

€ 5.000,- Malawi: St. Onderwijs voor weeskinderen in Malawi: Bibliotheek en hostel

		

€ 3.000,- Cambodja: St. Cambodja – Dutch: naaiatelier

		

€ 2.000,- Colombia: salarissen voor personeel en eten voor kinderen van school

		

€ 3.000,- Zuid Afrika - Emfuleni: Vuilnisophaalproject trolleys voor doelgroep scavenge

		

€ 175,- De Steenuil: opvang voor ouderen

Vrijwilligers van de stichtingen die geld ontvangen werken als compensatie wekelijks bij Wereldhuis en
verdienen zo zélf een deel van het geld dat hun stichting krijgt.

