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Nieuwe website on-line 
Het wereldhuis heeft een nieuwe website!  Op www.wereldhuis.org kunt u 
lezen over onze projecten en vindt u bijzondere verhalen van vrijwilligers 
en bezoekers. Lees meer 
 
Vrienden en donateurs: dank voor jullie steun! 
Ook het afgelopen jaar maakte de steun van vrienden en donateurs ons 
werk mogelijk. Lees meer 
 
Advocacy uit het wereldhuis 
Lees meer over campagnes waar het wereldhuis het laatste jaar een 
bijdrage aan leverde. 

Het Paspoort van Amsterdam: Basisrechten voor mensen zonder 
verblijfsvergunning 
Lidmaatschap van PICUM: Platform Undocumented Migrants Europe 
Lancering web documentaire PICUM - www.undocumentary.org 
Zonder papieren, op straat in Amsterdam 

 
Wereldhuis agenda 
Ook deze herfst/winter zijn er uiteenlopende activiteiten in en rond het 
wereldhuis.  

International Women’s Alliance “Women to women roundtable”, 10 
oktober 
Filipijnse verkiezingen, 20 oktober 
Requiem voor de overledenen aan de grenzen van Europa, 2 november 
Wereldhuis Kerstfeest,  21 december 

 
Donderdag=Vrouwendag!  
Het wereldhuis heeft elke week een speciale dag voor vrouwen en 
kinderen. Lees meer  
 
Nieuw in het wereldhuis 
Elk jaar gaan er nieuwe vrijwilligers en stagiairs aan de slag gaan in het 
wereldhuis. Lees meer 
 
Spullen gezocht 
Heeft u thuis kleding, boeken of andere spullen over? Het wereldhuis kan 
deze donaties goed gebruiken. Lees meer 
 
 
 

Word vriend(in) van het 

wereldhuis! 

 

Het wereldhuis heeft 

vrienden nodig om al haar 

activiteiten mogelijk te 

maken. 

Word vriend en steun het 

wereldhuis v.a. 15 euro 

per jaar! 

Geef je meteen op als 

vriend: 

stuur een email naar 

vriend@wereldhuis.org 



 

 

www.wereldhuis.org  - Onze nieuwe website on-line! 
 
Het wereldhuis heeft een nieuwe website! We zijn er erg trots op. Het is 
een prachtige website geworden, vol informatie en mooie foto’s. Je kunt er 
o.a. lezen over onze 10 projecten, het laatste nieuws uit het wereldhuis, 
onze cursussen en groepsactiviteiten. Bijzonder zijn ook de verhalen van 
vrijwilligers en bezoekers uit het wereldhuis. Als ‘voorproefje’ leest u hier 
onder één van deze interviews (ingekort). 
 
 

Mieke uit Nederland en Lizzy uit Togo, vrijwilligers vrouwendag 

 
Mieke: 'Wij koken nu elke donderdag samen in het wereldhuis en dat is 
ontzettend leuk. In het wereldhuis komen veel dankbare mensen. Er hangt 
een bijzondere en intense sfeer die ik nergens anders ervaar. Ondanks de 
ellende die veel bezoekers hebben meegemaakt, is men enthousiast en 
welwillend om zich ergens voor in te zetten. Je hoeft iets maar één keer te 
vragen en ze schieten je te hulp.  
 
Lizzy: Door mijn slechte gezondheid kan ik niet werken. Dat is moeilijk, 
maar ik wil niet bij de pakken neerzitten. Alleen thuisblijven maakt het 
alleen maar zwaarder. Koken met Mieke fleurt mijn leven op. We doen het 
altijd samen en het is erg gezellig. Ik kan door mijn fysieke gesteldheid niet 
alles, maar Mieke of iemand anders helpen me altijd. Daar wordt ik erg blij 
van. Net als de andere cursussen die ik bij het wereldhuis volg, zoals 
computerles. 
 
Mieke: We letten er goed op dat de gerechten voldoende vitaminen 
bevatten. Zo staan er altijd groenten en een salade op het menu. Hierdoor 
hebben bezoekers tenminste één gezonde maaltijd per week. En er is elke 
keer een lekker toetje. Vooral de kinderen zijn daar erg enthousiast over. 
 
Lizzy: Er staan vaak Afrikaanse recepten op het menu want die ken ik goed. 
Rijst met kip lust bijna iedereen. Maar ik vind het ook leuk om andere 
dingen te proberen, zoals pasta’s. Het allerlekkerst vind ik de 
pompoensoep van Mieke. Die mag ze elke week voor me maken. 
 
 
 
Het volledige interview én alle andere verhalen zijn te vinden via 
www.wereldhuis.org (“Ontmoet bezoekers wereldhuis”) of via 
www.wereldhuis.org/migratieverhalen 
 
 
 
Wij willen Annette van Kouwenhoven in het bijzonder bedanken voor het 
vormgeven van onze nieuwe website!  
 

 

Proef de keuken van de 
wereldkoks! 

Heeft u binnenkort een 
vergadering, feest of 

congres? Bestel dan de 
catering van de wereldhuis 

koks!  

Van Europese tot 
wereldkeuken, voor grote 

of kleine groepen, 
eenvoudig of luxe.  

Neem contact op met het 
wereldhuis voor meer 

informatie! 
 

mail  
info@wereldhuis.org 

 
of bel  

06-22821472 

http://www.wereldhuis.org
http://www.wereldhuis.org
http://www.wereldhuis.org/migratieverhalen
http://www.diaconie.com/


 

 

Vrienden en donateurs: dank voor jullie steun! 
 

Het wereldhuis kan haar projecten voor en door ongedocumenteerden 
alleen realiseren dankzij de financiële steun van vrienden, donateurs en 
adoptiegemeenten. Hierbij een speciaal dankwoord voor jullie onmisbare 
bijdrage aan het wereldhuis! 

Een kleine selectie van onze donateurs in 2012 uitgelicht 

Protestantse Gemeente Bunnik (opbrengst Oranjemarkt, o.a. voor 
volleybalveld), Protestantse Diaconie Amstelveen (collecte), Protestantse 
Gemeente Duivendrecht (collecte), Protestantse Gemeente Uithoorn, 
Evang. Lutherse gem. Groningen; St. Zorggroep (collecte); Stds Ecclesia 
(collecte), Stroom Amsterdam (collecte Vrouwendag) en vele andere 
Vrienden van het wereldhuis….!  

Wij hopen ook in de toekomst op jullie steun te kunnen rekenen. 
 

Wilt u ook vriend worden?  
Iedereen die het wereldhuis een warm hart toedraagt, kan onze vriend 
worden! 
 

Als vriend(in) bent u betrokken bij migranten zonder papieren, u kunt  
mee discussiëren over globale migratie in Amsterdam en u wordt 
uitgenodigd voor speciale evenementen, feesten en symposia.  
  *  Wilt u ons ook steunen? Wordt dan vriend/in van het wereldhuis! 
  *   U kunt ons ook steunen met een eenmalige on-line donatie, of 
 d.m.v. een gift op rekening nummer 97593, ten name van  de 
 Protestantse  Diaconie Amsterdam, onder vermelding van 
 ‘het wereldhuis’. 
 
Het wereldhuis is ANBI organisatie. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.  

 
 

 

De wereld een huis 

Het wereldhuis bestaat 
ruim drie jaar. Het biedt 

ruimte aan 10 projecten die 
migranten zonder papieren 

sterker kunnen maken: 
Cursussen,  noodhulp, 

juridische ondersteuning, 
voorlichtingen, trainingen, 

ontmoeting en meer.  

 
 
 

Meer lezen over  
het wereldhuis?  

 

Wilt u meer weten over de 
tien  wereldhuis projecten, 
of bent u geïnteresseerd in 

de resultaten van onze 
eerste drie jaar?  Vraag dan 

het projectplan op! Stuur 
een mail naar  

info@wereldhuis.org  

Spullen gezocht! 
 

Heeft u thuis winter- of kinderkleding over? Of misschien een draagbare 
CD speler, tijdschriften of boeken (Engels, Nederlands, Spaans)? Het 
wereldhuis kan deze donaties goed gebruiken.  
 
Wekelijks bezoeken ongeveer 450 mensen het wereldhuis. Zij komen langs 
voor een cursus of groepsactiviteit, om mee te eten, voor een kopje thee,  
voor noodhulp of om het internetcafé te bezoeken. De meest bezoekers 
hebben nauwelijks geld te besteden. Anderen hebben slechts een  laag  
inkomen dankzij een baantje als schoonmaker of in de horeca.  
Gratis spullen zijn daarom zeer welkom! In onze ‘’weggeefkast’’ kunnen 
bezoekers zelf rondneuzen voor bruikbare dingen.  Naast kleding en 
boeken, zijn ook  beddengoed, dekens, muziekinstrumenten, laptops, UBS 
sticks en schoenen welkom.  

http://wereldhuis.org/vrienden-worden/
http://wereldhuis.org/vrienden-worden/
mailto:info@wereldhuis.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Paspoort van Amsterdam:  

Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning 

 
Op woensdag 21 maart 2012 - de internationale dag tegen racisme en 
discriminatie - is in verschillende Nederlandse steden aandacht besteed aan 
de rechtspositie van migranten zonder verblijfsvergunning.   
 
In Amsterdam is deze dag het 'Paspoort van Amsterdam, basisrechten voor 
mensen zonder verblijfsvergunning' in het stadhuis gepresenteerd. 
Burgemeester Van der Laan nam het eerste exemplaar in ontvangst. Het 
'Paspoort van Amsterdam’ is een initiatief van het wereldhuis in 
samenwerking met ASKV en Dokters van de Wereld. 
 
Het ‘Paspoort van Amsterdam’ beschrijft de basisrechten van mensen 
zonder verblijfsvergunning en geeft adressen in Amsterdam waar ze terecht 
kunnen voor advies, hulp en ondersteuning. De gids wil ook betrokken hulp
- en dienstverleners in Amsterdam  informeren over het feit dat ook 
mensen zonder verblijfsvergunning geholpen kunnen - en soms moeten - 
worden. 
 
In de gids wordt aandacht besteed aan diverse onderwerpen: medische 
zorg, opvoeding, onderwijs en volwasseneducatie, juridische hulp, wonen 
en opvang, werk, mensenhandel, politie en terugkeer. De gids is verspreid 
onder rond de ruim 100 instanties die zich bezig houden met 
ongedocumenteerden in Amsterdam. Ook zijn honderden exemplaren 
verspreid onder migranten in Amsterdam, via wereldhuis, ASKV en Dokters 
van de Wereld. 
 
Bijzonder is dat de uitgave van dit Amsterdamse Paspoort een onderdeel is 
geweest van een landelijke campagne voor de versterking van rechten van 
mensen zonder papieren. Ook in een aantal andere steden, waaronder 
Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, Eindhoven en Breda vonden op 
21 maart soortgelijke activiteiten plaats. Wij hopen dat de uitgave van dit 
paspoort – en de overige landelijke activiteiten - een bijdrage zal leveren 
aan het erkennen van basisrechten van mensen zonder papieren. 
 
Op 10 december a.s. - de internationale dag van de mensenrechten - zal de 
nieuwe website www.paspoortamsterdam.nl worden gelanceerd.  Met 
deze website zullen de ‘basisrechten van ongedocumenteerden’ in 
Amsterdam ook on-line toegankelijk zijn! 
 
Het 'Paspoort van Amsterdam’ is een initiatief van het wereldhuis in samenwerking 
met ASKV en Dokters van de Wereld, met steun van de Gemeente Amsterdam, 
Defence for Children en Stichting Los.   
 

de Nederlandse versie [pdf] 
de Engelse versie [pdf] 

http://www.paspoortamsterdam.nl
http://www.defenceforchildren.nl/
http://www.stichtinglos.nl/
http://wereldhuis.org/wp-content/uploads/2012/06/Paspoort_Nederlands_wh.pdf
http://wereldhuis.org/wp-content/uploads/2012/06/Paspoort_Engels_wh.pdf


 

 

 

 

 Wereldhuis lid van PICUM 
Platform Undocumented Migrants Europe 
 
In juli 2012 is het wereldhuis lid geworden van Picum . Picum  zet zich 
in om het respect voor mensenrechten van ongedocumenteerde 
migranten op Europees niveau te bevorderen. Zij doet dit o.a. door 
het schrijven van rapportages, het organiseren van congressen, zich te 
mengen in debatten in de Europese Unie en het voeren van acties op 
internationaal niveau.  
 
Het wereldhuis heeft de afgelopen jaren regelmatig met Picum 
samengewerkt.  In mei jl. organiseerde het wereldhuis bijvoorbeeld 
een forumbijeenkomst waar Picum medewerkers de gelegenheid 
kregen in gesprek te gaan met bezoekers van het wereldhuis. Deze 
informatie vormt input voor de Europese rapportages die Picum 
maakt. Het wereldhuis participeerde ook in verschillende congressen  
van Picum . Afgelopen oktober namen  we deel aan een Europese 
werkgroep over de opvangproblematiek van vrouwen zonder 
papieren. Ook is het wereldhuis een van de projecten die worden 
geportretteerd in ‘’Undocumentary:’’ een nieuw web-documentaire 
project (zie beneden). 
 
Wij zullen ook in de toekomst met PICUM blijven samenwerken om 
hiermee onze bijdrage te leveren aan het Europese debat voor de 
bevordering van de rechten van ongedocumenteerden.  

Ik ben hier in het wereldhuis 
weer mens, niet slechts een 

nummer. Mensen uit 
verschillende culturen, met 

verschillende ideeën, kleuren 
en geloven maken echt 

contact met elkaar, zonder 
vooroordeel.  

 
H., Egypte 

Steun dit project! 
 

 Deel "Undocumentary" op 
Facebook en Twitter! 

 

Lees meer over het werk 

van PICUM op 

www.picum.org 

Lancering web- docu 

‘’Undocumentary’’ 
‘The reality of undocumented  

migrants in Europe’  

www.undocumentary.org 

In oktober lanceerde Picum de web-documentaire ‘’Undocumentary.’’ Wat 
is dit precies? Het is een interactieve website met korte video’s, interviews, 
foto’s en rapportages. Het is speciaal ontworpen om informatie over de 
positie van ongedocumenteerden in verschillende EU landen toegankelijk te 
maken - en de uitwisseling ervan te vergemakkelijken. 

 

Er worden vijf thema’s uitgelicht: criminalisering, werk, vrouwen, kinderen 
en gezondheidszorg. Undocumentary  verzamelt interviews van mensen 
zonder papieren, activisten en deskundigen uit zeven Europese landen.  

Picum hoopt met deze digitale ‘storytelling’ technieken een stem te geven 
aan mensen zonder papieren en hun ondersteuners.  

Wij hopen dat dit project een bijdrage zal leveren aan onze strijd voor 
respect en ter bevordering van de rechten van migranten zonder papieren .  

  

 

Het wereldhuis wordt  

geportretteerd in de video 

van het onderdeel  

‘gezondheidszorg’ 

http://www.picum.org/
http://www.undocumentary.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zonder papieren, op straat: ‘Wij zijn hier’ in Amsterdam 
 
Het tentenkamp van de uitgeprocedeerde vluchtelingen aan de 
Notweg in Amsterdam-Osdorp is de laatste weken veel in de media 
geweest. Dit kamp begon in september als een kleinschalige actie 
naast het wereldhuis, in de tuin van de Protestantse Diaconie 
Amsterdam. Het eerste initiatief van het kamp ging uit van dokter Co 
van Melle, als coördinator van de fietsenwerkplaats in het verleden 
betrokken bij het wereldhuis. 
 
De Diaconie en het wereldhuis boden tijdens deze eerste weken 
praktische ondersteuning. De actie begon onder een klein oranje 
tentzeil (zie foto’s rechts), wat nauwelijks bescherming bood tegen 
regen en wind. Daarop zorgde de Diaconie voor een waterdichte 
kampeertent en kampeermatjes. Vrijwilligers van het wereldhuis 
kookten elke avond een warme avondmaaltijd voor de vluchtelingen, 
overdag waren zij welkom om in het wereldhuis om op te warmen. Na 
3 weken verblijf in onze tuin, was de groep echter te groot geworden 
om hun kamp hier te kunnen voortzetten - en verhuisden zij naar 
Osdorp. 
 
Deze actie, die met één tent begon, groeide de laatste 2 maanden uit 
tot een tentenkamp waarin ruim 80 mensen overnachten. De actie in 
Osdorp staat niet op zichzelf. Sinds november 2011 zijn er in heel 
Nederland acties en tentenkampen geweest: in Ter Apel, Den Bosch, 
Zwolle - en nu in Amsterdam en Den Haag. Deze acties zijn 
opmerkelijk: Groepen op straat gezette uitgeprocedeerde 
vluchtelingen verbergen zich niet meer. Ze organiseren hun eigen 
opvang in tenten en proberen zo aandacht te krijgen voor hun 
uitzichtloze situatie. 
 
Met deze acties maken de vluchtelingen zichtbaar, wat voor veel 
Nederlanders tot nu toe  onzichtbaar was: het asielbeleid levert 
jaarlijks duizenden mensen op die geen andere mogelijkheid zien dan 
leven in de illegaliteit. In de eerste 6 maanden van 2012, belandden er 
bijna zesduizend asielzoekers op straat. 
 
Sinds het Generaal Pardon van 2007, is een groot deel van de 
noodopvang voor vluchtelingen afgebouwd. Het Rijk beloofde dat dat 
er een ‘sluitend uitzettingsbeleid’ voor in de plaats zou komen. Dit 
niet waargemaakt - integendeel - het aantal niet-uitzetbaren is alleen 
maar groter geworden. 
 
Minister Leers wijst steeds op de eigen verantwoordelijkheid van de 
uitgeprocedeerde asielzoekers. Hij zegt: 'iedereen die terug wil, kan 
dat.' Maar de praktijk is anders.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terugkeer naar het land van herkomst is lang niet altijd mogelijk. Veel 
van de vluchtelingen die in het tentenkamp verblijven, zijn niet of 
nauwelijks uitzetbaar. Landen als Somalië zijn  te onveilig voor 
(gedwongen) terugkeer. Veel mensen zitten daarom letterlijk tussen 
''wal en schip:'' zij kunnen niet terug naar hun land van herkomst, 
maar zij krijgen geen verblijfsvergunning of opvang in Nederland.  
 
Op 2 november jl. werd Geesje Werkman van Kerk in Actie 
geïnterviewd in het Nederlands Dagblad. Hierin geeft ze haar visie 
over de rol die kerken spelen in dit debat: 'Ik was een vreemdeling, en 
jullie namen mij op', citeert ze uit de Bijbel. ‘Op dit terrein heeft de 
kerk een belangrijke rol. Door ons kan het heil ten goede komen aan 
de hele wereld, hoe klein we ook zijn. Dat begint bij de notie dat de 
overheid verantwoordelijk is voor dit probleem, en niet de 
vreemdeling zelf', stelt Werkman. 'De overheid moet erkennen dat die 
mensen nu eenmaal niet terug kunnen naar hun land. Het kan niet zo 
zijn dat de asielzoeker daarvoor verantwoordelijk wordt gemaakt, om 
hem vervolgens in de goot te laten liggen.'  
 
 Paul van Oosten, directeur van de Protestantse Diaconie Amsterdam, 
vindt de actie een belangrijk signaal aan de gemeente Amsterdam. 
Momenteel is de Diaconie niet meer actief betrokken bij het 
tentenkamp, maar: ''We blijven pleiten voor een ruimere opvang. We 
blijven mensen ontvangen in het wereldhuis en staan hen terzijde 
met raad en daad.  En wanneer dat nodig is, maakt noodhulp daarvan 
deel uit."  In het wereldhuis komen per jaar bijna 2000 mensen die in 
Nederland verblijven zonder geldige papieren. Van Oosten: "In het 
wereldhuis wordt zichtbaar dat migratie van alle tijden is en zal zijn. 
Dat we daar een heel ander antwoord op nodig hebben dan repressie 
door de overheid, is duidelijk. Uiteindelijk zullen we wel varen bij een 
land dat open is en gastvrij en dat kansen wil bieden aan migranten." 
 
 
De Blinde tocht 
 
Op 3 september liepen zo’n honderdvijftig geblinddoekte activisten 
naar het monument op de Dam. Door blind te demonstreren, sprak 
deze groep zich uit tegen het ontmenselijken van onze medemens 
zonder papieren, die niet langer gezien wordt als mens maar als een 
getal wordt weggezet . De demonstratie liep van Amsterdam Centraal 
Station naar de Dam, waar bloemen neergezet en werd stilgestaan bij 
vreemdelingen in detentie.  
 
Filmmaker Annerike Hekman maakte een film over de tocht. Deze is te 
zien op: http://www.denieuwekoers.nl/item/110-film-over-
vreemdelingendetentie 

 

Onderteken de petitie 

‘help, steun en stop’   

het tentenkamp van de 

vluchtelingen in Osdorp 

op http://

www.nicenieuwwest.nl/

 
Lees over de laatste 

ontwikkelingen van de 
vluchtelingen op straat 

op  
http://wijzijnhier.org/ 

http://www.denieuwekoers.nl/item/110-film-over-vreemdelingendetentie
http://www.denieuwekoers.nl/item/110-film-over-vreemdelingendetentie
http://www.nicenieuwwest.nl/help-steun-stop-notweg/
http://www.nicenieuwwest.nl/help-steun-stop-notweg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 International Women’s Alliance “Woman to woman”  
Rondetafel bijeenkomst Amsterdam, 10 Oktober 
Door Maitet Ledesma (Stichting Pinay sa Holland) 

 
Op 10 oktober 2012 ging de eerste van een serie rondetafel 
bijeenkomsten van start. Wat er onder andere werd besproken is: de 
situatie, problemen, bezorgdheid en mogelijke samenwerking tussen 
Nederlandse vrouwen en vrouwen van verschillende afkomst, 
gemeenschappen en sectoren, zowel gedocumenteerd als 
ongedocumenteerd. De 26 vrouwen, die negen organisaties 
vertegenwoordigen, vulden de eeuwenoude Gelagkamer van de 
Corvershof bij de Protestantse Diaconie Amsterdam. De dialoog werd 
georganiseerd door het wereldhuis, de International Free Women’s 
Foundation, Stichting Pinay sa Holland en het Support Committee for 

Filipino Women and Children. 
 

De avond begon met een gemeenschappelijk diner, wat zorgde voor 
warmte en vertrouwdheid tussen de deelnemers. De heerlijke, 
traditioneel bereide maaltijden uit Azië en het Midden-Oosten, aan 
tafel geserveerd door vrouwen uit de Filipijnen en Koerdistan, werden 
zeer gewaardeerd. 

 

Na het diner was er een korte introductieronde waarin de deelnemers 
en hun organisaties zich voorstelden. Liza Maza, voorzitter van de 
International Women’s Alliance (IWA) en gastspreker van de avond, 
nam daarna het woord. Zij sprak over de bezorgdheid van IWA-leden, 
betrokken bij de oprichting van vrouwenorganisaties in Azië, Afrika, 
Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, onder andere over de 
gevolgen van de huidige economische crisis op plattelandsvrouwen, 
werkende vrouwen, inheemse vrouwen, en vrouwen uit arme 
stedelijke gebieden. Wat Maza ook aan de kaak stelde was o.a. het 
onder druk staan van uiteenlopende vrouwenrechten, zoals 
emancipatie, geweld tegen vrouwen, sociale (on)rechtvaardigheid, 
vrouwen in conflictgebieden en de gevolgen van klimaatverandering.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ten slotte riep Maza de vrouwen op om solidair te zijn met elkaar en 
de samenwerking met andere migranten- en vrouwenorganisaties te 
bevorderen, om zo de rechten van de vrouw te versterken en hun 

sociale emancipatie in Nederland te bevorderen. 
 
De dialoog die hierop volgde, bracht een flinke hoeveelheid aan 
ervaringen van de deelnemers naar boven. Bijvoorbeeld over sociale 
onderdrukkingen in een paternalistische samenleving, of de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen waarmee zij geconfronteerd 
worden als ongedocumenteerde migrantenvrouwen, jonge vrouwen 
of vrouwen van niet-Nederlandse afkomst. Ook integratie- en 
identiteitsproblemen werden benoemd, evenals de ervaringen van 
migrantenvrouwen die te maken hebben met de sociale gevolgen van 
migratie en aanhoudende onderontwikkeling, armoede en politieke 

i n s t a b i l i t e i t  i n  h u n  l a n d  v a n  h e r k o m s t . 
 
De eerste bijeenkomst van de rondetafel-serie eindigde met de 
toezegging van de vrouwen om de dialoog voort te zetten. Ook 
werden de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht voor 
toekomstige gemeenschappelijke vraagstukken. De volgende 
rondetafel bijeenkomst zal worden georganiseerd door 
vrouwenorganisaties in Den Haag en zal in het teken staan van het 
verbreden van het dialoog en het versterken van de solidariteit tussen 
Nederlandse vrouwen en vrouwen van verschillende afkomst, die 
allen in Nederland wonen. 

 

Wilt u meer weten over deze rondetafel bijeenkomsten? 

Neem contact op met Maitet Ledesma (pinaysaholland@gmail.com) 

 

 

Vertaling: Leonie de Vis 

 Bovenstaande foto’s zijn van 

diverse vrouwenbijeenkomsten 

in het wereldhuis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filipijnse verkiezingen 

 
Op zaterdag 20 oktober vond in het wereldhuis de inschrijving plaats 
voor de nationale Filipijnse verkiezingen van 2013. Het is de tweede 
keer dat deze in het wereldhuis werd gehouden.  Deze speciale 
registratiemiddag werd georganiseerd door de Filipijnse ambassade. 
Dankzij de ‘Overseas Absentee Voting Law’ hebben ook Filipijnen in 
het buitenland stemrecht. Na hun registratie krijgen mensen hun 
stembiljet opgestuurd per post. Migranten kunnen het wereldhuis als 
postadres gebruiken, wanneer zij geen vast woonadres hebben. 

  
De campagne voor de bekendmaking van deze registratie werd 
ondersteund door verschillende organisaties, zoals Migrante-NL, Pinay 
sa Holland-GABRIELA, ABALIKAT, SAMAKA (Filipino Youth 
Organization), and the Patriotic Association of Filipinos in the 
Netherlands/(Makabayang Samahan ng mga Pilipino sa Nederland or 
MkSP). Een deel van deze organisaties komt regelmatig bijeen in het 
wereldhuis, voor vergaderingen, evenementen of feesten. In hun 
campagne benadrukten zij het belang om gebruik te maken van het 
stemrecht, ook als migrant. Als wereldhuis zijn wij blij dat wij hier een 
bijdrage aan konden leveren, door onze ruimtes beschikbaar te stellen. 

 

Wereldhuis Kerstfeest,  21 December 
 

Vrijdag 21 december is het weer zo ver: het wereldhuis viert het 
jaarlijkse Kersfeest! Met dit feest willen we al onze vrijwilligers en 
vrienden van harte bedanken voor hun waardevolle betrokkenheid bij 
het wereldhuis! Het kerstfeest wordt een feestelijke avond met 
muziek, dans en heerlijk eten. Tijdens een gevarieerd programma kan 
je kennismaken met andere bezoekers, vrienden en de vrijwilligers van 
het wereldhuis. Op het programma staan alvast: spetterende 
optredens van de wereldhuis fusion band (zie kader) en de Filipijnse en 
Indonesische dansgroepen … Met andere woorden: het wordt een 
avond om niet te missen! Een uitnodiging met een meer uitgebreid 
programma volgt later in het jaar, maar schrijf ‘’vrijdag 21 december’’ 
alvast in je agenda.  

 

Tot ziens op het Kerstfeest! 

Feestelijke afsluiting van 
een evenement? 

De worldhouse fusion band 
brengt wereldmuziek en 

een goede sfeer! 
Ze zijn te boeken voor uw 
feesten en partijen tegen  

een kleine  
onkostenvergoeding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Info via: Gabriel Kamara  

 

06-23128959 of  

wereldhuisfusion 
band@gmail.com 

 

Volg de worldhouse fusion 
band op FaceBook 

 
Of op YouTube 

 

http://www.facebook.com/WereldhuisFusionBand?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/WereldhuisFusionBand?ref=ts&fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=1T6UTUpz2fk&feature=plcp


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Requiem voor de overledenen aan de grenzen van Europa, 
2 November  
 
Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. 
Mensen die op zoek zijn naar een beter leven en veiligheid, verdrinken 
in zee of komen op andere manieren onderweg om. Naamloos, in 
stilte. Volgens cijfers verzameld door ‘’United Against Racism’’ gaat het 
sinds eind jaren ’90 om ruim duizend doden per jaar, in sommige jaren 
wel dubbel zo veel.  
  
Op Allerzielen, vrijdag 2 november, als de overledenen van het 
afgelopen jaar worden herdacht, stonden wij stil bij deze duizenden 
doden. De avond werd georganiseerd door Catholic Worker en het 
wereldhuis. Het was het tweede jaar achtereen dat deze herdenking 
plaatsvond. 
 

Op de steiger voor museum de Hermitage herdachten wij met muziek 
van de wereldhuis fusion band, zang van de Cantorij van de Oude Kerk, 
een overdenking van theologe en presentatrice Jacobine Geel en 
kwamen migranten zelf aan het woord. Voor diegene die naamloos 
stierven werden witte bloemen in de Amstel gegooid.  De herdenking 
werd bezocht door ruim 100 mensen. 
  
Met deze avond wilden wij stilstaan bij het menselijk leed, maar ook bij 
het stelselmatig wegkijken van ‘Europa’ voor deze problematiek. Na de 
herdenking vond in de dichtbij gelegen van Limmikhof een filmavond 
plaats, met aansluitend debat.  Vincent de Jong van All Included 
vertelde over de acties van organisatie Boats4 People. Er was een 
vertoning van de film/documentaire ‘’Blind’’ en de film Terra Ferma.  
 

Het requiem is een jaarlijkse traditie geworden. 
 
Foto’s door Martina Montevecchi 
 

Het was een bijzondere avond, wat inmiddels een traditie aan het 
worden is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Vrouwen Dag! Het wereldhuis voor vrouwen en kinderen 
Door Martina Montevecchi (vrouwendag vrijwilliger) 

 

Op donderdag heeft het wereldhuis een speciaal programma voor 
vrouwen en hun kinderen. Deze  dag is bedoeld om een veilige en fijne 
omgeving te bieden, een moment van gezellig samenzijn. De dag begint 
met een gezamenlijke lunch om 12:30 uur. Daarna gaat de vrouwendag 
verder met workshops en activiteiten. De dames kunnen genieten van 
een ontspannende yogasessie, hun creativiteit uiten met artistieke 
activiteiten of de middag doorbrengen met beauty workshops.  
Eén keer per maand komen de vrouwen van het Wereldhuis Koor bij 
elkaar voor repetities. In de eerste helft van 2012 werkte de groep aan 
de voorbereiding van het Zomerfeest van het wereldhuis, waarin zij een 
optreden gaven. Op dit moment werkt het koor aan het optreden voor 
 het wereldhuis Kerstfeest. 
 
Een andere maandelijkse activiteit is het Cineforum, die bestaat uit het 
bekijken van een film of een korte documentaire over actuele en 
belangrijke onderwerpen, gevolgd door een discussie. Recente sessies 
leidden tot interessante discussies over:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het leven zonder papieren in een nieuw land, de moeilijkheden en het 
plezier van het beginnen aan een nieuw bestaan en het belang van het 
sociale netwerk in dit proces, het omgaan met situaties van 
kwetsbaarheid en onzekerheid; discussie over spiritualiteit, religie en 
het belang van het hebben van  
een doel in het leven. 
 
Na de activiteiten en workshops gaat de Vrouwendag verder met taal-
en computerlessen, gevolgd door het diner, dat bereid wordt door  
vrouwen en vrijwilligers. Aan het einde van de dag wordt dit dan 
 genuttigd door alle vrouwen en kinderen samen!   
  

het wereldhuis 

info@wereldhuis.org 

www.wereldhuis.org 

Kijk op onze website 

voor het laatste 

nieuws! 



 

 

 

 

Het Vrouwendag programma omvat ook bezigheden voor kinderen, 
terwijl hun moeders deelnemen aan de diverse activiteiten. Een greep 
uit de activiteiten die de kinderen het afgelopen jaar hebben gedaan: 
kookmiddagen, momenten om hun creativiteit en talent te laten zien 
door middel van kunst en muziek, tijdens warme middagen genieten 
van sporten en andere buitenactiviteiten in de binnentuin. Deze zomer 
hebben de vrouwen en hun kinderen samen kunnen genieten van een 
 dagje dierentuin in Artis Amsterdam. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Vrouwendag is een geweldige kans voor vrouwen en kinderen om 
bij elkaar te komen en te genieten van een fijne middag in een 
aangename en vertrouwde omgeving. Vrouwen voelen zich vrij om 
zichzelf te zijn en deze sfeer zorgt voor een prettig gevoel van thuis. 

Vertaling door Leonie de Vis 
Foto’s door Martina Montevecchi 



 

 

 

 
 

 
 

 

Nieuw in het wereldhuis 
 
In het wereldhuis zijn ruim 100 vrijwilligers actief. Zij komen wekelijks 
naar het wereldhuis om zich in te zetten als taaldocent, gastvrouw/
heer, muziekdocent, kok, klusser, activiteiten begeleider of  voor 
andere werkzaamheden. Met hun inzet maken zij het wereldhuis en al 
haar activiteiten mogelijk! 
 
We hebben vrijwilligers uit verschillende landen, buiten en binnen 
Europa, met en zonder papieren, met verschillende achtergronden en 
leeftijden. Naast deze groep vrijwilligers, zijn er jaarlijks ook een aantal 
stagiaires en uitwisselingsstudenten bij ons werkzaam.  
 
Dit schooljaar hebben we 2 nieuwe stagiaires en 4 nieuwe 
uitwisselingsstudenten mogen verwelkomen. Hier zijn wij uiteraard 
erg blij mee! Hierbij stellen wij een aantal van hen kort aan jullie  voor. 
Louise van Wijk (18) en  Nancy Wolvekomp  (22) doen de opleiding 
Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening bij het Nova College in 
Haarlem. Zij zullen het komende jaar 3 dagen per week stage lopen in 
het wereldhuis. Hannah Radcliffe en Roisin Murphy (allebei 18) uit 
Engeland doen via de Mission House een Europese uitwisseling (EVS) 
in Amsterdam. Zij zullen het komende jaar 2 dagen per week in het 
wereldhuis actief zijn. Roisien vroeg de drie stagiaires naar hun eerste 
indruk van het wereldhuis.  
 
Door Roisin Murphy  
 
Nancy: "Ik geniet van het werken op de donderdag, dit is de 
Vrouwendag of Ladies Day. Ik hou vooral van het verzorgen van de 
kinderen, ze zijn erg schattig. Hoewel ze ook zeer energiek kunnen 
zijn... ik ben wel moe aan het einde van de dag! Door te werken in het 
Wereldhuis hoop ik inzicht in en contact te krijgen met mensen van 
v e r s c h i l l e n d e z z a c h t e r g r o n d e n . " 
 
 
 

‘’Weet je wat ze het leukste vonden 

aan de stage bij het wereldhuis? 

Dat ze gelijkwaardig behandeld 

werden. Ze voelden zich vrijwilligers 

net als de anderen en ze mochten 

meedenken en met ideeën 

komen  – Dat is heel bijzonder voor 

middelbare scholieren!’’ 

Bente Schroot Docent IJburg 

college 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise: "Ik vind het soms moeilijk als de bezoekers niet goed Nederlands 
of Engels spreken, omdat ik ze wil helpen hun vragen te 
beantwoorden... Alle collega's zijn vriendelijk en ik geniet van de 
ontmoetingen met de bezoekers van het  Wereldhuis. Ze zijn erg aardig 
en sommige van hen delen hun interessante verhalen met mij." 
 
Hannah: " Ik hou van werken bij het wereldhuis! Ik houd van het werken 
met mensen met zoveel verschillende nationaliteiten. Het is fijn om te 
zien hoe gastvrij men hier is en hoe het personeel en de bezoekers 
ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt." 
 
Tot slot geeft Roisin ook haar eigen indruk weer: 
 
"Ik hou van het ontspannen gevoel en de sfeer in het Wereldhuis. De 
mix van culturen van de bezoekers is bijzonder prettig; iedereen praat 
met elkaar en deelt interessante verhalen over hun leven. Ik heb vooral 
genoten van het geven van mijn eerste Engelse les. In het begin was ik 
best zenuwachtig, maar na vijf minuten realiseerde ik me hoeveel de 
studenten mijn hulp waarderen, wat me een heel blij gevoel gaf."   
 

Wij wensen Nancy, Louise, Hannah, Roisin en alle andere vrijwilligers 
veel plezier met hun werkzaamheden in het wereldhuis! Wij danken 
jullie voor jullie waardevolle inzet, namens alle wereldhuis bezoekers.  

Vertaling: Leonie de Vis 

(Eind)redactie: Federica Armandillo en Evelyn Schwarz 

Opmaak: Martina Montevecchi  

Aan deze editie werkten mee: Maitet Ledesma, Martina Montevecchi, Leonie de Vis, 

Roisin Murphy  en Corien Tulp  

Hands at Work!  

Hands at work is een zelforganisatie binnen het wereldhuis. Hands at 
work bestaat uit een groep ongedocumenteerde migranten uit 
Amsterdam. Zij hebben werkervaring binnen uiteenlopende sectoren, 
zoals kluswerk, schoonmaakwerk, tuinieren, computer reparaties, 
koken en baby-sitting.  Ze zijn flexibel inzetbaar en zeer gemotiveerd 
goede kwaliteit te leveren. 

Interesse? Neem contact op met Sahr John voor meer informatie. Stuur 
een mail naar sahrman2002@yahoo.com of bel naar 06-84904708. 

Let hands at work, work for you! 

All labor that uplifts  

humanity has dignity and 
importance and should be 

undertaken with painstaking 
excellence  

Martin Luther King  


