
Den Haag Wereldhuis is een project van Stek, Stichting voor Stad en Kerk. In deze brochure schetsen we wat het 

Wereldhuis doet, aan de hand van de activiteiten in 2021. Dat dat met de corona-lockdowns een bijzonder jaar 

was, is eigenlijk een open deur. Door die lockdowns konden sommige activiteiten van het Wereldhuis niet of alleen 

in een aangepaste vorm doorgaan. En het vroeg daarnaast ook om andere activiteiten, zoals u hierna zult lezen. 

Maar tegelijk was 2021 ook een goede illustratie voor wat Wereldhuis voor mensen betekent. Ondanks alle beper-

kingen was het een productief jaar. Een jaar waarin we ons hebben ingespannen om te realiseren waar we bij Stek 

en het Wereldhuis voor staan: mensen met elkaar verbinden en bezielen en mensen zonder verblijfsvergunning 

helpen een menswaardig bestaan te realiseren. 

Meer bezoekers 

In 2021 waren er bij het Wereldhuis 

2413 geregistreerde bezoeken, gemid-

deld 46 bezoeken per week. Ten opzich-

te van 2020 is het aantal unieke bezoe-

kers toegenomen: 916 in 2021 tegen 

circa 770 in 2020, een stijging van 19%. 

Het Wereldhuis bereikte in 2021 dus 

een nog groter deel van de doel-

groep.  Zeker als we ervan uitgaan dat 

het absolute aantal mensen zonder ver-

blijfsvergunning in Nederland daalt, 

zoals het WODC schat.  

In het diagram staat de verdeling van 

de initiële vragen waarmee bezoekers kwamen (hun vervolgvragen zijn hierin niet opgenomen). Geconstateerd kan 

worden dat de meeste bezoekers kwamen voor hulp bij medische zorg en vergoeding van kosten voor medische 

zorg (inclusief “tandarts” ging het om 34% van de initiële vragen) of voor financiële hulp (33%). 

Wat we doen bij Den Haag Wereldhuis  

 

  
 

INLOOPSPREEKUUR 

Twee dagen per week is er inloopspreekuur bij het We-
reldhuis. Het is echt een kerntaak. Door corona was dat 

niet altijd mogelijk: “Fijn bij het Wereldhuis is dat we 
mensen met open deur ontvangen. Tijdens lockdowns 

moest alles op afspraak,” vertelt vrijwilliger Johanna 
Hoevenaar. “We zagen een toename in de aanvragen 

voor financiële ondersteuning om bijvoorbeeld een 
huurkamer te kunnen blijven betalen.” Door corona 
verloren mensen hun werk en inkomen.  Lees verder 

  

 

  
 

KOEKJES(PROJECT) 

Elke maandag bakt vrijwilliger Daudi Ahmad Juma Kwalo 
300 koekjes voor verschillende organisaties. In december 
2021 waren dat er veel meer: 4000. “Door corona waren 

er minder vergaderingen en feestjes, maar voor in de 
kerstpakketten wilden ze wel iets speciaals. ‘Fonds 1818’ 

bijvoorbeeld, leverde voor hun kerstkoekjes hun eigen 
vorm aan. Ik vind het zelf ook superleuk om vormen te 

maken.” Lees verder 

  

https://denhaagwereldhuis.nl/node/152
https://denhaagwereldhuis.nl/node/153


 

  
 

VOEDSELBANK 

Vanaf het voorjaar van 2021 verzorgt het Wereldhuis de 
administratie van de Voedselbank voor mensen zonder 

papieren. Vrijwilliger Guntoro Utamadi vervult de rol van 
coördinator: “Met mensen die hulp nodig hebben doen 

we een intakegesprek om hun kwetsbaarheid en de prio-
riteit van hun vraag vast te stellen. Doordat mensen niet 

meer konden werken in de schoonmaak en de horeca 
vanwege corona, steeg het aantal aanvragen in 2021 
behoorlijk en ontstond er een wachtlijst.”  Lees verder  

  

 

  
 

TRAINING RECHTEN OP HET WERK 

Samenwerkingspartner ‘FairWork’ geeft regelmatig voor-
lichting aan bezoekers van het Wereldhuis over hun rech-

ten en hoe die te bevechten. “Mensen zonder papieren 
mogen niet werken, maar moeten wel, om te overleven,” 

zegt Yasmine Fernandez van het Wereldhuis, tevens be-
trokken bij FairWork. Zij legt uit dat deze mensen kwets-

baar zijn voor mensenhandel en uitbuiting, terwijl hun 
rechten hetzelfde zijn als die van andere werken-

den.  Lees verder 

Leeftijdsgroepen 

De gemiddelde leeftijd van de bezoekers in 2021 was 42 jaar. Ingedeeld in vier leeftijdsgroe-

pen was de verdeling van de bezoekers als hiernaast. Duidelijk is dat de leeftijdsgroepen 

van jongeren onder de 18 en van 60+ minder vaak bij het Wereldhuis kwamen. De andere 

twee leeftijdsgroepen zijn in de meerderheid en tussen deze twee was weinig onderscheid: 

de oudste groep was iets kleiner, maar dat verschil is beperkt.  

Ouderen kwamen vaker en met andere vra-

gen 

Wel een duidelijk verschil tussen de oudere 

leeftijdsgroep en de jongere: de groep van 

40 tot 60 legde in 2021 meer bezoeken af bij 

het Wereldhuis. Uit de cijfers blijkt ook dat 

van de groep van 18 t/m 40 relatief meer 

mensen het Wereldhuis één keer bezochten. 

Ook het type vragen verschilde. Bij de groep 

van 40 t/m 60 is het aandeel vragen m.b.t. 

medische zorg groter dan bij de jongere 

groep. Dat is  ook te verwachten: deze groep 

Leeftijdsgroep  Aantal  

jonger dan 18  15 

18 t/m 40  418 

40 t/m 60  351 

60 en ouder  95 

onbekend 37 

 

  

 

ZORGONDERSTEUNING 

Mensen die zonder verblijfspapieren in Nederland zijn, 
hebben wel recht op noodzakelijke medische zorg. Het 

Wereldhuis helpt hen de weg daarnaartoe te vinden. Tij-
dens de lockdowns was het Wereldhuis telefonisch be-
reikbaar: “Onze telefoon stond niet stil. Mensen waren 

bang, in paniek soms. Allerlei zorgtrajecten waarin ze 
zich bevonden, werden onderbroken of uitgesteld,” ver-

telt Ineke van Beijnum, verpleegkundig vrijwilliger. Zij 
blikt terug op deze periode, waarin bezoekers ook de per-

soonlijke ontmoetingen moesten missen. Lees verder 

  

https://denhaagwereldhuis.nl/node/154
https://denhaagwereldhuis.nl/node/155
https://denhaagwereldhuis.nl/node/151


 

  
 

EHBO WORKSHOP 

Vaste samenwerkingspartner het Rode Kruis verzorgt 
regelmatig cursussen bij het Wereldhuis. In 2021 bijvoor-

beeld een workshop EHBO. Majidu Mussisi, sinds drie 
jaar vrijwilliger bij het Wereldhuis, deed mee: “Hoe help 
je iemand die problemen met ademen heeft? Of een al-

coholvergiftiging? Dit was nieuw voor mij,” vertelt hij 
over zijn ervaringen. “We leerden waar je op moet letten, 

wat je moet zeggen als je ‘112’ belt en we oefenden   
reanimatie op elkaar.”  Lees verder 

bestaat voor een belangrijk deel uit mensen die al langere tijd in Nederland verblijven en zich in de eerste jaren zelf 

hebben kunnen redden. Nu zij wat ouder worden hebben zij vaker te maken hebben met medische klachten en 

kunnen zij ook – mede als gevolg daarvan – minder goed financieel rondkomen. 

 

 

Van waar komen bezoekers? 

Kijkend naar land van herkomst van de be-

zoekers blijkt duidelijk dat Marokko daar in 

2021 een groot aandeel in had. In de grafiek 

hiernaast zijn de 10 meest voorkomende lan-

den van herkomst weergegeven. In deze gra-

fiek is ook te zien dat het aandeel van de jon-

gere leeftijdsgroep (18-40) bij deze van oor-

sprong Marokkanen groter was. Eerder bleek 

al dat er over-all meer bezoekers zijn uit de-

ze leeftijdsgroep, maar dat deze groep min-

der keren komt dan de groep van 40 tot 60.  

 

  

 

JURIDISCHE ONDERSTEUNING 

Halverwege 2021 startte Kees van Woerden – gepensio-
neerd sociaal advocaat met aandachtsgebied vreemde-

lingenrecht – als vrijwillig spreekuurmedewerker. Hij ad-
viseert bezoekers over wat er mogelijk is voor hen in Ne-

derland ten aanzien van rechtmatig verblijf. Als hij moge-
lijkheden ziet, verwijst hij hen door naar Vluchtelingen-

Werk Nederland. Als hij denkt dat een rechtstreekse aan-
vraag kansrijk is, helpt hij bezoekers met het invullen van 

de IND-aanvraagformulieren: “Ik ben van ‘let’s go, we 
gaan voorwaarts!’.”  Lees verder 

 

  
 

VACCINATIEDAGEN 

In juni 2021 organiseerde het Wereldhuis samen met de 
GGD en diverse migrantenorganisaties vaccinatiedagen 
voor mensen zonder papieren. Margie Kranenburg was 
samen met anderen vanuit het Wereldhuis betrokken: 

“Er zijn die twee dagen honderden mensen bij ons gevac-
cineerd met ‘de Janssen prik’. Er is voor dat vaccin met 

eenmalige prik gekozen vanuit de gedachte dat mensen 
mogelijk doormigreren en dat een afspraak voor een 

tweede prik lastig zou zijn.”  Lees verder 

https://denhaagwereldhuis.nl/node/157
https://denhaagwereldhuis.nl/node/150
https://denhaagwereldhuis.nl/node/156


 

  
 

BOODSCHAPPENKAARTEN 

In samenwerking met het Rode Kruis organiseerde het 
Wereldhuis in 2021 een ‘Albert-Heijn-kaarten-actie’. 

“Mensen zonder papieren hadden door de corona-
lockdowns vaak ineens helemaal geen inkomsten meer, 

doordat het werk wat ze deden stil kwam te liggen,” ver-
telt vrijwilliger Marcel Zandvliet. “Om te voorkomen dat 

ze daardoor helemaal geen eten meer hadden, kregen ze 
boodschappenkaarten van twintig euro per week. Die 

waren bedoeld als ondersteuning bij de primaire levens-
behoeften." Lees verder 

  

  

 

  
 

TANDARTSBUS 

In december 2021 kon met de inzet van ‘De Mondzorg-
karavaan’ iets gedaan worden aan de wachtlijst van 

mensen met gebitsproblemen. Het Wereldhuis ziet he-
laas regelmatig mensen met pijn en ontstekingen in de 

mond of een gebit dat ‘niet functioneel’ meer is. Samen-
werkingspartner Dokters van de Wereld biedt met de 

Mondzorgkaravaan een tandartsbus waarin - op locatie -
noodbehandelingen worden verricht.  Lees verder 

Boodschappenkaarten en andere activiteiten 

Naast de reguliere activiteiten, zoals het spreekuur en het koekjesproject, vond in 2021 nog een aantal bijzondere 

activiteiten plaats. Zo werd in verband met de corona-lockdowns samen met het Rode Kruis ondersteuning voor 

eerste levensbehoeften gegeven. 380 mensen kregen één of meerdere keren een kaart die zij daarvoor bij de su-

permarkt konden besteden.  

Daarnaast waren er onder andere voorlichtingsbijeenkomsten, een EHBO cursus, vaccinatiedagen en activiteiten in 

het kader van Internationale Vrouwendag (lees verder) . 

Wereldhuis Den Haag in 2022 

Ook in 2022 gaat het Wereldhuis door om mensen zonder verblijfsdocumenten te helpen en te adviseren. Door een 

nieuw registratiesysteem  kan er meer tijd aan de bezoekers besteed worden en kunnen zij beter begeleid en gead-

viseerd worden. Daarnaast is er een nieuwe collega communicatie gestart. Zij zal de zichtbaarheid van onze doel-

groep vergroten en de dialoog met andere groepen in de samenleving (verder) op gang brengen. In de zomer van 

2022 verhuist Wereldhuis bovendien naar een nieuw pand aan de Hooftskade 87. Die locatie is toegankelijker en 

zichtbaarder voor zowel bezoekers als andere geïnteresseerden. Zo zullen naar verwachting nog meer mensen uit 

onze doelgroep de weg naar het Wereldhuis vinden, kunnen zij beter geholpen worden en is er meer ruimte en 

gelegenheid voor ontmoeting. 

Van de verhalen in de kaders in deze brochure 

is op onze site het vervolg te lezen. Wilt u dat? 

Scan dan de QR code hiernaast of ga naar  

https://denhaagwereldhuis.nl/kenschets 
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