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De Stichting Wereldhuis werkt aan ontplooiing van mensen met een kwetsbare achtergrond en
aan een duurzame samenleving. In 2019 werd het volgende gerealiseerd.
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1) Doelstelling: Sociale Activering
In 2019 waren er slechts 2 cliënten waarvoor de Gemeente Eindhoven een vergoeding betaalde
voor de begeleiding. Hetzelfde voor de Gemeente Geldrop. Er waren wel 2 cliënten via andere
samenwerkingspartners. Novadic Kentron plaatste 3 personen voor het afwerken van een taakstraf.
Er was in 2019 één cliënt die voor het laatste deel van haar penitentiair programma geplaatst
werd bij logistiek. Naast de genoemde personen werkten er ongeveer 30 andere Eindhovenaren:
mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek, taalachterstand, laag zelfbeeld,
vluchteling etc. aan een meer actieve toekomst. Zo waren ongeveer 85 “vrijwilligers” in 2019 actief,
onderling namen degenen met meer vaardigheden de meer zwakkeren bij de hand. Onder hen vele
nationaliteiten: Angola, 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) Doelstelling: Duurzaamheid
In 2019 werd meer dan 1.000.000 kg goederen onttrokken aan de Milieustraat: ontelbare artikelen
kregen een plekje in de winkel in Eindhoven en Bialystok (Polen) Ook door reparatie van goederen
probeert de stichting hergebruik van goederen te stimuleren en de geringe afval wordt gesorteerd
afgevoerd. De hoeveelheid tweedehandse goederen die bij de stichting werd aangeboden is in 2019
weer toegenomen. Eindhovense mensen gunnen de stichting hun overtollige goederen omdat ze
het werk van de Stichting waarderen. We horen steeds van klanten: “Jullie hebben een goed doel” en
“Jullie zorgen goed voor onze spullen”. In 2019 maakten vrijwilligers elke week een pand leeg. Dit tot
volle tevredenheid van klanten.
Wereldhuis werkte in 2019 intensief samen met de stichtingen die wij financieel ondersteunen: ter
compensatie werkten leden van die stichtingen wekelijks in de Kringloopwinkel, ze verdienen zo zélf
een deel van het geld dat hun stichting krijgt. Het Werkproject in Bialystok dat evenals Wereldhuis
een Kringloopwinkel heeft als instrument van Sociale Activering werd 12 keer bevoorraad met een
volle oplegger tweedehandse goederen, in totaal 120.000 kg

3) Doelstelling: Materiële en financiële ondersteuning aan
Activeringsprojecten elders:
Financiëel: € 50.000,- :
€ 10.000,-Ghana: de Stichting Rising Stars, Zorgboerderij voor mensen met een beperking
€ 7.000,- Namibië: Connected to Namibië, school
€ 2.500,-St. Materiële Hulpvragen: hulp aan arme Eindhovense mensen
€ 2.040,- St. Salvatoriaanse Gezinsadoptie: arme gezinnen in Brazilië, Columbia etc.
€ 5.000,- Cambodja: St. Cambodja – Dutch, bijdrage aan een ambulance
€ 5.000,- Columbia: onderwijsproject: dakloze kinderen naar school
€ 6.750,- Congo: Stichting Bambala, opleiding voor vrouwen

Stichting Wereldhuis Eindhoven - Jaarverslag 2019 - maart 2020

€ 2.500,- Mali: Stichting Djenné, onderwijsproject
€ 2.500,- Zuid Afrika: Stichting Emfuleni, psycho sociale zorg voor achterstandskinderen

		Aan tweedehandse goederen € 50.000,€ 50.000,- aan het Werkproject van SKMBE in Bialystok (Polen).
Met de opbrengst van de Kringloopwinkel daar worden betaald: een Psychiatrieproject,
een Voedselbank, een Vrouwenproject, een Schoolboekenfonds, een Werkproject en
een Studiefonds.

