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2011 Jaarverslag Stichting 
Vliegende Meubelmakers 
 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Vliegende Meubelmakers 2011. Wat 
een bijzonder en mooi jaar is het voor ons geweest. Zo veel mensen 
hebben ons geholpen om het mogelijk te maken alle projecten uit te 
voeren. Wij zijn hen hier heel dankbaar voor. 
 
We zijn weer een stukje gegroeid. We hebben meer mensen bereikt 
over de wereld en gezamenlijk meubels gemaakt. Doordat er meer 
mensen meegaan, is de doelstelling van de stichting weer een stukje 
meer gerealiseerd.  
 
We hebben dit jaar als bestuur besloten om te groeien. Niet omdat we 
groot willen worden om het groot worden. We hebben wederom gezien 
dat wat we doen daadwerkelijk een positief effect heeft op mensen en 
hun leefomgeving. Deze feedback krijgen we terug van onze 
deelnemers maar ook van de projecten waarvoor we aan de slag zijn 
gegaan. Het concept van de Vliegende Meubelmakers is zo mooi dat 
we dit willen verspreiden zodat meer mensen het houtbewerkingsvak 
leren en meer mensen deze unieke ervaring beleven.  
 
Graag nemen wij u mee in alle openheid en transparantie hoe 2011 
voor ons is geweest middels dit jaarverslag. Veel leesplezier 
 
Het Bestuur( !
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Onze!projecten!2011!
 
2011 was voor ons een mooi jaar waarin we weer meer projecten hebben uitgevoerd met meer deelnemers. Op 3 
continenten zijn we actief geweest met 5 projecten in Bolivia, de Filippijnen, Malawi, Nepal en Zuid Afrika. 37 deelnemers 
met ons mee gegaan. Middels voorbereidingsbijeenkomsten zijn zij voorbereid op het project. Aandacht is besteed aan: 
- het doel van het project, 
- hoe om te gaan met cultuurverschillen 
- hoe om te gaan met de mogelijke cultuurshock 
- na te denken over de meubels die gewenst zijn.  
 
We zijn gevraagd om meubels te komen maken door zeer uiteenlopende organisaties met ieder een eigen doel. In Nepal en 
Malawi was onze opdracht om schoolmeubilair te maken, in de Filippijnen wilde Bahay Aurora stapelbedden voor haar 
weeskinderen, Caleidoscopio in La Paz, Bolivia heeft ons gevraagd om onze kennis in te zetten voor een opleidingscentrum in 
houtbewerking voor vrouwen. Botshabelo Community in Magalisburg, Zuid Afrika hoopte dat we een eetruimte konden 
realiseren voor de 200 kinderen die nu al jaren op de grond eten in de stof en modder.  
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Fantastische eindresultaten zijn te zien op onze website. Alle projecten hebben hun doel kunnen realiseren en de reacties 
van de organisaties die ons hebben gevraagd waren heel positief. “ Ongelooflijk wat jullie hebben bereikt in zo’n korte 
periode”, dat horen we iedere keer weer terug. Van de deelnemers hebben we ook positieve reacties ontvangen, vele willen 
zo weer mee. Ze hebben vooral het contact met de mensen van het project fantastisch gevonden. Ze hebben veel glimlachen 
en leergierigheid van kinderen gezien om zich heen.  
 
Dat is best bijzonder want het is niet alleen maar 100% leuk wat je beleeft. We hebben deelnemers gehad die ziek zijn 
geworden van anders of verkeerd eten. Alle groepen die in aanraking zijn gekomen met het hard leven zonder luxe van de 
mensen daar. Zo’n ervaring laat deelnemers nadenken over hun leven en beseffen wat er in de wereld gebeurd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met andere woorden… Het is echt een intense en mooie ervaring om samen met de vliegende meubelmakers en de lokale 
mensen meubels te maken op bijzondere plekken in de wereld. Het opent hun ogen ook voor de wereldproblemen die er zijn 
en die hier in Nederland niet zichtbaar zijn of gevoeld worden. Daarom is onze dank enorm groot aan alle deelnemers die 
mee zijn geweest! 
 
Nieuw dit jaar was, dat alle projecten geleid werden door vrijwilligers, geen bestuursleden. Het was voor ons onwennig om 
het aansturen van de projecten uit handen te geven. Hoe kunnen wij de projectleiders voorbereiden op alle onverwachte 
dingen waar we in eerdere projecten tegen aan zijn gelopen? Het is niet niks om een groep te leiden en verantwoordelijk te 
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maken voor het eindresultaat. Dat is een hele klus. Uit de reacties van de deelnemers en de projecten blijkt dat dit eigenlijk 
goed is gegaan. Natuurlijk waren er ook verbeterpunten en die nemen we mee in de voorbereiding komend jaar. 
 
We willen de projectleiders Klaas, Netty, Bart, Paul en Monique daarom nogmaals bedankt voor hun inzet en de durf om de 
projecten ter plekke aan te sturen! 
 
Ook willen we de organisaties bedanken die ons hebben gevraagd. Ze hebben ter plekke of op afstand geholpen om de 
uitvoering van de projecten mogelijk te maken: Claudia Gallardo (Caleidoscopio, Bolivia) Rimke Sipma en Tine Dewilde 
(Chimwemwe, Malawi),  Desiree Lesscher ( Sunrise Dutch Education Fund, Nepal), Herke Smidstra (Bahay Aurora, 
Filipijnen), Marion en Con Cloete (Botshabelo Community, Zuid Afrika). 
 
Extra leuk om te vermelden is dat de ondersteuning van de projecten ook na ons vertrek door gaat. Of door de deelnemers 
zelf of door de Vliegende Meubelmakers. Nepal, de Filippijnen en Malawi zijn in 2012 weer een project van de VMM. 
Caleidoscopio in Bolivia krijgt blijvende ondersteuning vanuit enkele deelnemers om de werkplaats tot volwaardig 
opleidingscentrum om te vormen. Het project Botshabelo in Zuid 
Afrika wordt een bijzonder project. De VMM heeft de ambitie om daar 
een meubelwerkplaats met houtbewerkingsopleiding neer te zetten. 
Dit zullen we doen in samenwerking met het HMC en Gered 
Gereedschap. Zie voor meer info hierover later in het verslag. 
 
Getallen 
Een aantal getallen dat een beeld geeft van de VMM in 2011: 

- Er zijn 4 voorbereidingsbijeenkomsten + 1 reunie 
georganiseerd 

- voor 37 deelnemers die uitgevlogen naar  
- 5 projecten op 3 continenten. 
- Er is 11.000 euro aan lokaal hout ingekocht waar  
- 168 meubels mee gemaakt zijn.  
- 22 lokale jongeren, mannen en vrouwen hebben lessen gehad 

in het vak houtbewerking  (
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Onze!partners!
 
Het werk van de Vliegende Meubelmakers zou niet mogelijk zijn zonder de steun en inzet van onze partners. Deze partners 
vormen een netwerk van kleinschalige bedrijven, kenniscentra, opleidingen en ontwikkelingsorganisaties waarmee de VMM 
samenwerkt. De samenwerking is op gebied van de projecten, kennis, financiën, pr activiteiten en ondersteuning van de 
organisatie. 
 
In 2011 hebben we samen kunnen werken met totaal 14 stichtingen en organisaties en 5 vaste bedrijven die ons al 
meerdere jaren steunen. Daarmee zijn we gegroeid ten opzichte van 2010, Toen werkten we samen met 10 stichtingen en 
organisaties en 4 bedrijven. We hebben ons netwerk kunnen uitbreiden. Vooral doordat we doelbewuster bedrijven hebben 
benaderd voor onze projecten.  
 

Naast het zoeken naar nieuwe partners hebben we 
de banden met onze hoofdsponsor het HMC mbo 
vakschool en Stichting Gered Gereedschap 
versterkt. Met het HMC hebben we nu duidelijk 
afspraken over de sponsoring en facilitaire 
ondersteuning van onze stichting. Met Gered 
Gereedschap zijn afspraken gemaakt over betere 
terugkoppeling van de projecten aan het bestuur en 
de vrijwilligers die er werken.  
 
Speciaal wil ik noemen de verbinding die 
meubelmakerij Esdoorn in Wolvega is aangegaan 
met ons. Via een stagiair zijn zij in aanraking 
gekomen met de VMM en hebben besloten om onze 
stichting te steunen. Esdoorn heeft zelfs besloten 
om in 2012 met enkele werknemers naar het 
Botshabelo project te gaan in Zuid Afrika om 
meubels voor de crèche te maken.  
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Plannen!voor!2012!
 
Tijdens de visiedag die we hebben gehouden in augustus 2011 met het bestuur hebben we onze plannen, wensen en dromen 
voor de Vliegende Meubelmakers met elkaar besproken. Zeer ambitieuze ideeën en grenzeloze mogelijkheden voor de 
stichting zijn over tafel gegaan. Wat heel duidelijk naar voren kwam is de wens om meer mensen in ontwikkelingslanden te 
bereiken en kennisoverdracht centraal te stellen.  
 
Kennisoverdracht 
“ Learn a child a skill and he will never lose that knowledge”  
 
We willen de kansen vergroten van jongeren in ontwikkelingslanden door ze 
een vaardigheid aan te leren. Een vaardigheid waarmee ze direct aan de 
slag kunnen: Houtbewerking. Door het leren van een vak, hebben de 
jongeren die veelal niet naar school gaan een mogelijkheid om geld te 
verdienen. De bekwaamheid van Westerse meubelmakers wordt ingezet om 
zo een kennisbrug te creëren tussen de mensen hier en de mensen daar. 
Tijdens de samenwerking komt men in gesprek met elkaar en ontstaat er 
wederzijdse cultuuroverdracht en begrip voor elkaars leef- en denkwijze. 
Het Botshabelo project in Zuid Afrika wordt ons eerste project waarbij we 
dit willen realiseren door een meubelwerkplaats neer te zetten en (wees)-
kinderen van het project op te leiden. Stichting Gered Gereedschap wil hier 
aan meewerken en zal een container ingericht als werkplaats eind 2012 
verschepen naar Zuid Afrika. Niels Oggel, Paul Oliemans, Esdoorn 
Meubelmakerij in Wolvega en wijzelf zitten in de “Botshabelo Wood Works” 
commissie om dit alles te realiseren. 
 
Groei 
Om meer deelnemers uit te zenden en een project als Botshabelo Wood 
Works mogelijk te maken, zullen we onze organisatie daarop moeten 
inrichten. 2012 willen we gebruiken om de mogelijkheden tot groei te 
onderzoeken en de organisatie ervoor in te richten.  
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Daarnaast willen we de banden met de verschillende organisaties waarmee we samenwerken versterken. We voeren 
gesprekken met Stichting Gered Gereedschap, Stichting Hout & Meubel, de Centrale Bond voor Meubelfabrikanten, HBO 
Fontys en andere bedrijven om zo beter samen te werken, de naamsbekendheid te vergroten en deelnemers voor de 
projecten te bereiken. 
 
Geld 
Meer projecten uitvoeren en een meubelwerkplaats opzetten, zijn hele mooie plannen. Maar zonder geld, blijven het 
plannen. 2012 wordt ook het jaar waarin we goed gaan kijken hoe we alle plannen ook financieel kunnen realiseren. 
Duidelijk is dat we hiervoor kennis nodig hebben van buiten het bestuur. We doen een oproep aan iedereen die denkt; “de 
Vliegende Meubelmakers is een fantastisch initiatief en ik wil graag helpen!” om contact met ons op te nemen.  

 
5 euro Actie 
 
Daarnaast zal een 5 euro actie in 2012 worden opgezet en 
gepromoot. Deze actie houdt in dat mensen voor 5 euro per 
maand de stichting kunnen machtigen. Dus wordt allen lid! 

Plannen!voor!2013!en!daarna…!
 
Het project in Zuid Afrika heeft ons laten zien dat we breder 
kunnen denken dan alleen de zomerprojecten. Wat er nodig is, 
zijn goede opleidingen voor jongeren om een vak te leren. Met 
kennis en een diploma hebben zij een toekomst. Wij hebben de 
kennis dicht bij huis, het HMC is immers onze hoofdsponsor. 
Zoals eerder genoemd in ons jaarverslag, willen we meerdere 
meubelwerkplaatsen en opleidingscentra oprichten in 
samenwerking met onze partners. Zo geven we meer jongeren in 
verschillende landen de kans. Naast deze opleidingscentra willen 
we natuurlijk ook de normale, zomerprojecten blijven uitvoeren 
waarbij we als vanouds in 3 weken tijd meubelsmaken met de 
locale bevolking.  
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Wij zouden het fantastisch vinden als we eind 2016 met trots kunnen zeggen dat de VMM: 
- 5 houtbewerkingsopleidingen in bedrijf hebben en dat 20 traditionele VMM zomerprojecten zijn uitgevoerd.  
- er 25 lokale jonge meubelmakers met een diploma zijn afgestudeerd aan onze meubelopleidingen 
- alle tevreden deelnemers van de projecten een unieke ervaring hebben beleefd 
- de stichtingen die ons hebben gevraagd te komen met onze meubelmakers, blij zijn met het resultaat 
- een grote groep enthousiaste vrijwilligers om ons heen hebben gevormd die met veel hartstocht de stichting helpt bij 

de realisatie van de projecten.   
- een goede samenwerking hebben behouden met het HMC waarbij leerlingen de mogelijkheden hebben om bij de 

gerealiseerde meubelwerkplaatsen een internationale stage te lopen.  
- nog altijd een warme band hebben met Stichting Gered Gereedschap, Stichting Hout en Meubel en de Centrale Bond 

van Meubelfabrikanten met daar omheen bedrijven die ons steunen. 
- 2500 leden hebben die meedoen aan de 5 euro actie! 
-  

Organisatie!
 
Het Bestuur 
Wilma Dierx  Voorzitter 
Gerco Buis   Penningmeester 
Barbara Zewuster Algemeen Project Coördinator 
Otto de Kat  Secretaris, pr en netwerk 
 
Speciaal willen we nog enkele vaste vrijwilligers bedanken die zich inzetten voor ons en de organisatie van een benefiet, 
voorbereidingsbijeenkomst en dergelijke mogelijk maken. Hella Brooijmans, Simone Schoon en Gesina Hoogsteen zijn vanaf 
het begin vaste ondersteuners van de stichting en daar hebben we ook dit jaar weer op kunnen rekenen. Peter Houmes 
werkt bij Stichting Gered Gereedschap. Hij staat altijd voor ons klaar en helpt ook buiten GG werktijd. Dagmara Kamecka die 
ons heeft geholpen om organisatorisch gestructureerder en efficiënter te werken. Vincent Jong Tjien Fa,  onze creatieve brein 
die de benefiet poster en nieuwjaarskaart weer heeft ontworpen. En Camiel die een prachtige info folder heeft ontworpen. 

Hella, Simone, Gesina, Peter, Dagmara, Vincent en Camiel, enorm bedankt voor deze belangenloze inzet!(  
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Financiën!
Het is altijd een heel gepuzzel om de financiën mooi in kaart te 
brengen. We hopen dat we de cijfers een beetje duidelijk en niet 
te saai voor u op een rijtje hebben gezet. Trots zijn we op ons 
percentage organisatiekosten: 5,5%  
 
De donatie inkomsten van de VMM in 2011 bedroegen € 
12.527,71. (inclusief rente) Daarmee zijn de eigen inkomsten en 
donaties met 25% gedaald tov 2010 ( € 17.376,41 ). De 
uitgaven voor de projecten zijn begrijpelijk gestegen: 
€19.132,75 in 2011 tegen € 11.887,29 in 2010. Ook de 
organisatiekosten zijn hoger geworden door de uitvoering van 
meer projecten: € 1.113,58 in 2011 tegen € 976,79 in 2010. 
 
Uiteindelijk hebben we in 2011 een kleine plus gemaakt van 
605,48 euro. Deze cijfers maken duidelijk dat er extra aandacht 
voor het werven van donateurs noodzakelijk is voor het 
verwezenlijken van onze doelen. 
 
Grafiek verhouding uitgaven 
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Wat? 2011 In 2011 Uit  2010 in  2010 uit  
     
Projecten vmm € 7,815,00 € 19.132,75 € 6.877,01 € 11.887,29 
Inkomsten activiteiten vmm € 1.657,46 € 397,86  € 4.517,15  € 397,86  
Donaties vmm € 10.877,71 € 0,00  € 12.859,26  € 50,00  
Overheadskosten vmm € 0,00 € 1.113,58  € 0,00  € 976,79  
Overige inkomsten vmm  € 400,00 € 0,00  € 1.570,98  € 0,00  
 
Subtotaal 

 
€ 20.750,17 

 
€ 20.644,19  

 
€ 25.824,40  

 
€ 13.311,94  

     
Tickets bemiddeling € 38.345,00 € 37.845,50 € 25.084,35 € 25.324,91 
To Moro Wood bemiddeling (2010) € 0,00 € 0,00  € 7.696,40  € 17.331,40  

Totaal € 59.095,17  € 58.489,69 
 

€ 58.605,15  € 55.968,25  
 
Jaarsaldo + € 605,48    + € 2.636,90  

 

 
 
 

Balans Rekening  
saldo lopende rekening 31-12-2011 € 1.155,27  
saldo spaarrekening 31-12-2011 € 24.325,81  
In kas 31 dec 2011  € 25.481,08  
  
in kas 1 januari 2011  € 24.875,60  
jaarsaldo 2011 € 605,48    
In kas volgens financiële administratie € 25,481,08 
  

Verschil   € 0,00 


