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VOORWOORD 
 

2013 was opnieuw een positief jaar voor de Vliegende Meubelmakers. Ten 
opzichte van 2012 hebben we meer projecten uitgevoerd, meer jongeren kennis 
bijgebracht en meer meubels gemaakt. De samenwerking met onze partners is 
verbeterd en we hebben onze organisatie steviger neergezet inclusief een nieuwe 
huisstijl met logo. We zijn hierbij geholpen door vrienden en bekenden die geheel 
vrijwillig hun knowhow en tijd hebben besteed aan de VMM. Heel veel dank 
hiervoor.  
 
We hebben ook te maken gehad met tegenslag. Stichting Gered Gereedschap 
Amsterdam, een belangrijke partner, is failliet gegaan. Hoe komen we aan 
gereedschap en wat gebeurt er met de container die GG zou versturen naar 
Botshabelo Wood  Works? Gelukkig bleek dit geen groot probleem. GG in 
Groningen kon ons helpen aan nieuw gereedschap. We hebben zelf de container 
gekocht van de curator van GG. En gelukkig maakt GG Amsterdam een doorstart 
zodat we verder met hen kunnen optrekken. 
 
We brengen u in dit jaarverslag op de hoogte van de gebeurtenissen van 
afgelopen jaar. Veel leesplezier. 
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“Overweldigend, confronterend, geweldig, ontnuchterend, mooi… 
Wat we elkaar hebben geleerd was vooral op sociaal-cultureel vlak.” 

 
- Deelnemer zomerproject Ghana Big Step – 
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‘TROTS OP ZIJN BIJDRAGE’   
 
Deze foto is gemaakt in een sloppenwijk in Kampala, Uganda. Lya: “Deze vrolijke 
man is een leerkracht van de school waarvoor we lesbankjes hebben gemaakt. Hij 
kwam bijna dagelijks bij ons om te helpen. Hij wilde dit heel erg graag en hielp dan 
ook met wat er op dat moment gedaan moest worden. Hij voelde zich heel trots dat 
hij had bijgedragen aan het maken van de schoolbankjes voor zijn school.” 
 
Lya, coördinator zomerproject 2013 Meubels voor Uganda.  
 
De Vliegende Meubelmakers staan voor wederzijdse kennis- en cultuuroverdracht 
en het maken van meubels. 
 

 

VAKOPLEIDINGEN 
 
Sinds 2012 hebben de Vliegende Meubelmakers twee langlopende projecten die 
zijn voortgekomen uit zomerprojecten. Yebo Yebo in Malawi en Botshabelo Wood 
Works in Zuid-Afrika vormen beide een meubelwerkplaats en opleidingscentrum. 
Het basisprincipe van deze langlopende projecten is om jongeren (meubelmaak-) 
vaardigheden aan te leren waardoor ze weer zicht krijgen op een toekomst.  
 
Tycho en Barbara hebben in 2013 het opleidingstraject van de vakopleidingen 
verder ontwikkeld. Het idee is ontstaan om een eigen meubellijn te ontwikkelen 
waarin alle vaardigheden op het gebied van houtbewerken zijn verwerkt. In 
samenwerking met ondernemershuis Crateagus is hier een plan voor geschreven 
en is een subsidieaanvraag ingediend bij Agentschap.nl. Helaas is de 
subsidieaanvraag afgewezen. Tycho en Barbara zijn daarom op zoek naar andere 
mogelijkheden om de meubellijn verder te ontwikkelen. 
 

YEBO YEBO IN MALAWI 
 
De vakopleiding Yebo Yebo in Malawi heeft het afgelopen jaar een flinke 
ontwikkeling doorgemaakt. In januari 2013 is Tina Wentink voor een aantal weken 
in Nkhata Bay actief geweest en zijn stappen gezet om de coöperatie Yebo Yebo 
(meubelwerkplaats) en de basis voor het opleidingscentrum te leggen. De stappen 
bestonden uit het afspraken maken over de vorm en de samenstelling van de twee 
organisaties.  
Het opleidingscentrum Yebo Yebo in Malawi heeft als doel jongeren kennis te laten 
maken met het meubelmakervak. In samenwerking met de school waar de VMM 
eerder actief zijn geweest worden cursussen georganiseerd van 10 weken.  
In de aan de vakopleiding gekoppelde meubelwerkplaats worden jongeren 
begeleid die al een eerste stap in het meubelmakervak hebben gezet. Zij worden 
ondersteund met gereedschap en een startkapitaal om meubelwerkers vervolgens 
lid te worden van de coöperatie.  
 
In september is Tina opnieuw naar Nhkata Bay vertrokken. De kwaliteit van de 
gemaakte meubels was beter dan verwacht. De kansen op een inkomen in de 
meubelmakerij zijn daardoor flink toegenomen. 
 



	  
	  

4 
	  

Voor sommige studenten geldt dit zelfs al. Drie studenten van de school, werken 
nu als meubelmaker in Zuid-Afrika. Drie andere studenten hebben reeds een baan 
als meubelmaker in Malawi. Twee van de jongeren zijn hun eigen bedrijf 
begonnen! De coöperatie heeft meubels gemaakt voor een school, ook daar waren 
de resultaten bevredigend.  Wel blijft het lastig om het financiële beheer goed voor 
elkaar te krijgen.  
 
Bij het vertrek uit Malawi begin januari was onzeker of en zo ja hoe de voortgang 
gegarandeerd kan worden. Naast hoopgevende ontwikkelingen zijn er ook grote 
onzekerheden over de beheer en management van zowel de coöperatie als het 
college. Er is veel tijd geïnvesteerd in het schrijven van overeenkomsten en het 
maken van afspraken. De praktijk zal leren of dat voldoende garantie biedt.  
 
Financieel ziet het plaatje er globaal als volgt uit: 
De coöperatie heeft een lening gekregen van € 500,-. Van dat geld is materiaal, 
gereedschap en een eerste betaling aan de medewerkers gefinancierd. 
Daarnaast hebben de VMM € 200,- betaald voor meubels die de coöperatie 
gemaakt heeft voor een school in de buurt. Dit geld is ook gebruikt voor de eerste 
investeringen en betalingen.  
 
De VMM hebben dit jaar € 2.200,- overgemaakt aan Tina Wentink voor de 
organisatie rondom Yebo Yebo. Daarvan is € 700,- in 2013 gebruikt. Het overige 
bedrag zal in 2014 worden besteed. 

 
BOTSHABELO WOOD WORKS IN ZUID-AFRIKA 
 
Niels Oggel heeft van november 2012 tot april 2013 negen jongens de eerste 
vaardigheden van houtbewerking aangeleerd. Niels heeft samen met deze jongens 
de eetzaal uitgebreid (die in het zomerproject van 2011 was gerealiseerd). Ook is 
hij gestart met het maken van skateboards.  
 
Dit was succesvol, aangezien dit voor veel jongeren de eyeopener was dat ze met 
hun net verworven skills mooie en nuttige producten kunnen maken. Gezien de 
getraumatiseerde jongeren waarmee wordt gewerkt is dit een belangrijk aspect 
voor motivatie, de basisvoorwaarde om überhaupt te kunnen opleiden!  
 

In samenwerking met de Stichting Gered Gereedschap is er een container (20 ft) 
ingericht als houtwerkplaats. Deze is gevuld met machines voor houtbewerking en 
voorzien van elektra, deuren en opbergkasten. Na verscheping vanuit Nederland 
wordt de container op een betonvloer gezet en is hij klaar voor gebruik. Er is hard 
gewerkt om alle vergunningen rond te krijgen om de container in Zuid-Afrika te 
krijgen. De verwachting is dat de container begin 2014 bij Botshabelo aan zal 
komen. 
 
Na het vertrek van Niels was het lastig om andere vrijwilligers te vinden die voor 
een langere periode les wilden geven bij Botshabelo. De belangrijkste reden die 
werd gegeven was het ontstaan van de crisis. Hierdoor zijn wij op zoek gegaan 
naar andere opties. Na enig zoeken zijn we in contact gekomen met Heinrich 
Sache van de Woodworks Academy in Pretoria. Heinrich is bereid om lokale 
docenten op te leiden en mee te helpen om van de BWA een succes te maken. 
  	 
Eén van de eerste docenten die namens de Vliegende Meubelmakers zal worden 
opgeleid is Monica Chalowelera uit Malawi. Zij heeft eerder haar Carpentry & 
Joinery Certificate gehaald bij de Malawi Tevet Foundation op het gebied van 
handmatige houtbewerking, en geeft les op de Botshabelo Primaryschool. Wat nog 
ontbreekt is een diploma machinale houtbewerking.  
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“De mensen die wat zouden leren van ons waren echt  
goud in gewicht waard. Ze hebben zeker hun best gedaan en er  

wat van opgestoken.” 
 

- Deelnemer zomerproject Uganda - 
 

 

 

ZOMERPROJECTEN 
De zomerprojecten zien er in de basis nog altijd hetzelfde uit als ons eerste project 
in 2005. In drie en een halve week maken we ter plekke de meubels met 
deelnemers en de lokale bevolking. De projectaanvrager zorgt voor lokale mensen 
die het vak houtbewerking willen leren, regelt onderdak en draagt zorg voor een 
geschikte werkplek. De deelnemers van de VMM komen met hun kennis en 
handige handen. Zij nemen per persoon 10 kilo aan gereedschap mee dat stichting 
Gered Gereedschap voor ons bij elkaar verzamelt. Na afloop blijft het gereedschap 
achter bij het project zodat de lokale mensen zelf de meubels kunnen (af)maken. 
De deelnemers werven wij via publicaties in vakbladen, op het HMC, via onze 
website en Facebook. Van januari tot begin juli organiseren wij bijeenkomsten 
zodat de deelnemers goed voorbereid naar de projecten vertrekken.  
 
Zomer 2013 vlogen we voor de negende keer uit. 55 Vliegende Meubelmakers 
vertrokken op een zomerse zaterdag in juli naar India, Cambodja, Nepal, Ghana, 
Rwanda, Tanzania en Uganda om daar samen met lokale jongeren meubels te 
maken voor een weeshuis, kinderopvang, schooltje en instelling voor mensen met 
een beperking. 
 
In Ghana zijn we aan de slag gegaan voor Big 
Step Foundation, waar al eerder dat jaar door 
TU-studenten een school was ontworpen en met 
hulp van lokale werknemers was gebouwd, 
onder leiding van Ronald Boekel en Kwadwo 
Gyekye Manu.  

Voor de stichting Together for Cambodja 
hebben we vooral stapelbedden gemaakt en 
waren de kinderen ook aanwezig die graag een 
helpende hand boden. Nu hebben ze allemaal 
een eigen bed, iets wat in Nederland normaal is 
maar in Cambodja vaak een bijzonderheid. 

Deze groep VMM won de jaarlijkse fotowedstrijd waar alle stapelbedden 
opgestapeld waren met alle makers erop (zie p. 4).  
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Sawed Trust is een non-profit organisatie in India en werkt aan het empoweren 
van achtergestelde vrouwen en kinderen door educatie programma’s en 
gezondheidszorg te bieden. Sawed Trust komt op voor kansarmen en Dalits: 
‘kastelozen’. Dalits vallen buiten de vier grote groepen van 
het kastensysteem. ‘Dalit’ betekent vertrapt of gebroken 
en is een geuzennaam die het groeiende bewustzijn van 
de kastelozen weerspiegelt. In India wonen zeker 170 
miljoen Dalits, meer dan een zesde van de bevolking. 
Voor deze instelling hebben we meubels gemaakt.  
 
Voor het project in Nepal hebben we ons voor de tweede keer ingezet. Voor het 
Special Education and Rehabilitation Center (SERC) zijn er wederom meubels 

gemaakt die speciaal waren ontworpen 
voor de kinderen met een beperking die 
daar wonen. SERC is een particulier 
initiatief vanuit Kinderfysiotherapie 
Praktijk Zoetermeer, die deze school in 

Kathmandu graag wil ondersteunen door het overdragen van kennis aan de 
desbetreffende fysiotherapeuten. SERC biedt hulp aan meervoudige beperkte 
kinderen waarvan een aantal ernstig invalide zijn en aangepast meubilair nodig 
hebben om scoliosevorming te voorkomen of te beperken. Door een betere 
zithouding kunnen ze hun handen beter inschakelen waardoor ze actiever kunnen 
leven.  
 
In Rwanda hebben we meubels gemaakt voor stichting Bona Baana, een stichting 
die zich inzet voor kansarme jongeren in Oost Afrika. Bona Baana ondersteunt 
kleine lokale initiatieven. Het zijn juist de lokale initiatieven, voortkomend uit de 
wensen en behoeften van de mensen zelf, die 
een grote kans van slagen hebben. Vanuit 
hun filosofie ondersteunt Bona Baana alleen 
die initiatieven, die bijdragen aan het 
verbeteren van het leven van een groep 
mensen en tevens respect hebben voor mens en milieu. Deze zienswijze past bij 
de visie van de VMM. Bona Baana ondersteunt een organisatie in Rwanda 
genaamd People for People Minstries (PFP).  
 
 

Na de genocide van 1994 is PFP ontstaan en zet zich in voor kinderen, gezinnen 
en jongeren. De projecten van PFP zijn vooral gericht op verzoening en het bieden 
van toekomstperpectief door middel van vakonderwijs. Er komt een 
trainingcentrum (Vocational Training Centre) bestaande uit 7 klaslokalen en een 
kantoor, waar jongeren o.a. leren timmeren, lassen en kleermaken. De VMM 
hebben hier meubilair voor gemaakt, samen met de jongeren die graag het 
houtbewerken willen leren. 
 
Het project Kigamboni Community Centre (KCC) in 
Tanzania is een project dat wij in samenwerking met 
Wings of Support hebben uitgevoerd. Het KCC is ontstaan 
toen een groep van 4 mensen bij elkaar kwam die de jeugd 
een kans wilde geven. Geheel vrijwillig zijn zij een 
organisatie begonnen die jongeren les geeft en 
ondersteunt hun talent te ontwikkelen. Belangrijk hierbij is 
het vergroten van de eigenwaarde en kennis bij de 
jongeren. Samen met de jongeren hebben we meubels gemaakt die nodig waren 
voor het KCC. Bij de leslokalen, het activiteitencentrum en overige ruimtes waren 
kasten, tafels en stoelen nodig. KCC heeft jongeren die graag het 
houtbewerkingsvak willen leren zodat zij zelf de meubels kunnen maken die nodig 
zijn. Zij hebben de VMM meegeholpen tijdens het project.  
 
In Uganda zijn we voor twee projecten aan de slag gegaan: het Sure Prospects 
Institute (SPI) en The God Academy. SPI is een school voor valide en invalide 
kinderen met als visie dat ook kinderen met een beperking een opleiding moeten 
krijgen en daarmee kansen voor de toekomst. Er waren nieuwe lokalen gemaakt 

die nog meubilair nodig hadden. The God Academy is een 
school, bestaande uit niets meer dan een paar schotten op een 
stuk grond met een tweetal stenen muren. Hier proberen de 
leraren 200 kinderen te onderwijzen in taal en rekenen. Ook is er 
een crèche. De omstandigheden zijn uitermate pover, hulp van 
Wings of Support in samenwerking met de VMM bleek 

noodzaak!  
 
Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Happy Life! De VMM 
verbleven bij het project The God Academy en zijn ondersteund door een aantal 
lokale jongeren.  
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Het laatste project wat hier wordt vermeld is Urban Poor Child Organization 
(UPCO). UPCO is een Ghanese community based organisatie die kinderen uit 
achterstandswijken van Accra ondersteunt en traint daar waar het kind zelf 
getraind in wil worden. Gbegbeyise, de wijk waar UPCO gevestigd is, is een van 
de armste krottenwijken van Accra Metropolis. Uit deze arme wijken komen de 
kinderen die bij UPCO onderwijs, training, muziekles, e.d. krijgen.  
 
Het doel van UPCO is om kinderen te helpen hun 
waardigheid en trots terug te krijgen en om zicht te 
ontwikkelen in de maatschappij. Door het zelfrespect terug 
te geven aan kinderen en ze op te leiden, krijgen zij gelijke 
kan sen op de arbeidsmarkt. In samenwerking met de 
VMM deelnemers zijn er vaardigheden aangeleerd, ideeën 
uitgewisseld en heeft culturele uitwisseling 
plaatsgevonden.  
 

TOT SLOT 
 
Uit de evaluatie is gebleken dat maar 1% van de deelnemers af en toe last had van 
het vroege opstaan,  dat er één groep deelnemers niet opgewacht werd bij 
aankomst op de luchthaven en dat er maar één deelnemer besloot na het project 
direct naar huis te vliegen in plaats van nog een vooraf geplande rondreis te 
maken. Met succes zijn er weer schoolbanken, tafels, kasten, bedden en 
speeltoestellen gemaakt. 
 
 
 

 

“Het waren de aardigste mensen die ik ooit heb ontmoet.” 
 

- Deelnemer zomerproject Nepal - 
 
 

 
 

 

OVER DE VLIEGENDE MEUBELMAKERS 
 

De Vliegende Meubelmakers is een onafhankelijke stichting met als doel het 
bieden van specifiek gerichte hulp aan projecten in ontwikkelingslanden. Dit 
gebeurt door het uitzenden van meubelmakers naar projecten zoals scholen, 
weeshuizen en medische centra. Samen met de lokale bevolking worden meubels 
gemaakt. Door de interactie met de bevolking ontstaat begrip voor elkaars cultuur 
en leefwijze. Onze hulp is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: 
 

• Kennisoverdracht op het gebied van houtbewerking. 
• Wederzijdse cultuur overdracht. 
• Het maken van meubels voor het ontwikkelingsproject. 

 

De Vliegende Meubelmakers vlogen in 2005 voor het eerst uit. Kijk in de bijlage 
voor meer informatie over het ontstaan en de werkwijze van de VMM. 
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BESTUUR 
 
Het bestuur is in 2012 niet gewijzigd en bestaat dus nog steeds uit drie leden die 
allen op vrijwillige basis de organisatie leiden: 
 
 

Wilma Dierx, voorzitter:  
 

Wilma is initiator van de VMM en vanaf de oprichting van de stichting bestuurslid. 
Ze is docent aan het HMC te Amsterdam. Wilma is binnen de VMM vooral actief in 
de gehele organisatie van de zomerprojecten. Haar vrije uren besteed ze aan 
ultralopen. 
 

 
 

Gerco Buis, penningmeester:  
 

Gerco is mede-initiator van de VMM. Hij werkt bij Spirit als school maatschappelijk 
werker en is gastdocent bij de Hogeschool van Amsterdam. Voor de VMM is hij 
verantwoordelijk voor de financiën, het beheer van de website en de organisatie 
van de zomerprojecten.  
 

 
 

Barbara Zewuster, secretaris: 
 

Barbara is sinds begin 2010 actief voor de VMM. Ze is interieurarchitect, 
meubelontwerper, meubelmaker en stewardess. Barbara zet zich vooral in voor de 
vakopleiding Botshabelo Wood Works, is bezig met het opzetten van de 
organisatiestructuur en het PR-beleid.  
 

 
Ondersteunend aan het bestuur zijn ook Tycho Simmers en Tina Wentink actief. 
Tycho is freelance meubelmaker en vakdocent houtbewerking. Hij is vooral 
betrokken bij de vakopleiding Botshabelo Wood Works en overweegt zich daarom 
voor langere tijd in Zuid-Afrika te vestigen. Tina is meubelmaker is vooral actief 
voor de vakopleiding Yebo Yebo. Zij verblijft daarom regelmatig voor een langere 
periode in Malawi.  

 

VISIE 
 
In juli 2013 hebben we een visie-tweedaagse gehouden. Twee dagen als 
bestuursleden bij elkaar om eens langer te kunnen praten over belangrijke 
onderwerpen. Het afgelopen jaar heeft Barbara heel goed de organisatie 
doorgelicht en goed in kaart gebracht wat we doen en wie wat doet. Dit gaf een 
mooi beeld van de vele activiteiten die we als stichting doen om de projecten 
mogelijk te maken. Een aantal zaken vielen ons toen op.  

-‐ Het runnen van een stichting bestaat uit heel veel acties. 
-‐ We doen veel dingen zelf terwijl we veel enthousiaste deelnemers en 

vrijwilligers om ons heen hebben. 
-‐ De PR van de stichting wordt nog niet goed gestructureerd opgepakt. 
-‐ Hoe houden we goed verbinding met elkaar en met ons netwerk.  
-‐ We voelen de druk van het vele werk. 

 
De belangrijkste conclusie van deze twee dagen is dat we teveel zelf doen. 
Hierdoor komen we in tijdsgebrek en blijven zaken als PR en fondsenwerving 
liggen. We zouden meer aandacht moeten besteden aan het aantrekken van 
vrijwilligers. Het houden van een vrijwilligersbijeenkomst voor een ieder die ooit 
heeft aangegeven dat zij graag iets willen doen voor de stichting, brengt hierin 
verandering is de gedachte. Deze staat gepland in januari 2014.  

 
 

 

“Ik hoop dat we ze hebben bijgebracht dat je met een klein beetje tijd 
een paar erg goede hulpmiddelen kunt maken die je werk efficiënter 

maken. En dat je geen scherp gereedschap in het zand moet 
leggen.” 

 
- Deelnemer zomerproject Rwanda - 
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NIEUW LOGO, HUISSTIJL EN WEBSITE 
Nieuw elan vraagt om een nieuwe look. We hebben de organisatie goed in kaart 
gebracht en als bestuur is besloten om met de nieuwe ontwikkelingen rondom de 
vakopleidingen ook een andere uitstraling neer te zetten. De website die we 7 jaar 
gebruikt hebben, is verouderd. Het heeft niet de mogelijkheden die we zouden 
willen voor de toekomst, bijvoorbeeld het koppelen van Facebook of Twitter aan de 
site, het openen van een webshop, enzovoort. Daarom hebben we drie 
deskundigen gevraagd  om voor ons het logo, de huisstijl en onze website te 
ontwerpen. Hanneke Moed heeft het nieuwe logo ontworpen ondersteund door 
Fridy Visser. Evelien Kroese en Fridy Visser be1dacht een nieuwe huisstijl. Een 
hele klus om duidelijk te krijgen wie we zijn en wat we uitstralen. Het is een mooi 
logo geworden dat staat voor verbinding van mensen over de hele wereld middels 
houtbewerking. Dank Hanneke en Fridy.	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  

Evelien had ondertussen samen met Fridy gekeken naar de website en hoe deze 
er nu mooi, praktisch en typisch VMM uit kan zien. Dit heeft vele uren denkwerk 
gekost, daarvoor enorme dank! Het uiteindelijke ontwerp is door het bedrijf 
Access2.it omgezet tot een echte website. Er zitten nog kinderziektes in en niet 
alle pagina’s zijn nog gevuld maar dat zal in het komende jaar opgelost worden. 
Tijdens de reünie van de zomerprojecten is het vernieuwde VMM uiterlijk 
gepresenteerd en het werd meteen positief ontvangen. Nogmaals onze dank aan 
Hanneke, Fridy en Evelien voor alle bloed, zweet en tranen die het gekost heeft 
om deze klus geheel als donatie te klaren.  

Website:  

http://www.vliegendemeubelmakers.nl/  

Facebook:  

https://www.facebook.com/devliegendemeubelmakers.stichting?fref=ts 

Twitter: 

https://twitter.com/vliegendeMM  

 

“De kennisoverdracht was voornamelijk op persoonlijk niveau, met 
de lokale mensen waar ik op de een of andere manier een klik mee 

had. Ik heb veel gesprekken gevoerd over de samenleving in 
Nederland en in Rwanda. Met betrekking tot het vak meubelmaker is 

de kennisoverdracht beperkt tot het uitwisselen van tips en 
handigheden. Ik denk dat het vrijwel onmogelijk is om in zo’n korte 
tijd meer dan dat te bereiken. De mensen daar hebben hun eigen 
methodes, ‘onze’ manier van werken is daar denk ik voorlopig niet 

haalbaar.” 
 

- Deelnemer zomerproject Rwanda - 
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VRIJWILLIGERS 
 
Geen stichting kan zonder vrijwilligers, zo ook de VMM. Daarnaast groeien we ook 
in het aantal projecten. Dit jaar hebben we gemerkt dat een goede groep 
vrijwilligers echt noodzakelijk is. We zien ook dat deelnemers van de 
zomerprojecten heel enthousiast terugkomen maar dat dit enthousiasme niet 
resulteert in meer vrijwilligers. Na een analyse wat hiervan de reden is, blijkt dat we 
niet duidelijk genoeg aangeven waarvoor we mensen nodig hebben. We durven de 
oud deelnemers en betrokken personen niet rechtstreeks te vragen om taken van 
ons over te nemen. Hier gaan we verandering in brengen en in januari 2014 is 
onze eerste vrijwilligersbijeenkomst om nieuwe krachten te rekruteren.  
 
Hierbij helpt onze vaste groep vrijwilligers. Deze mensen staan ons al jaren bij en 
willen we natuurlijk ook heel erg bedanken voor al hun inzet! We maken van 2014 
weer een prachtig projectenjaar samen met jullie hulp! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SPONSOREN EN DONATEURS 
 
De goede contacten met onze ondersteunende organisaties zijn ook in 2013 
onderhouden en/of verstevigd. De VMM is daarom Stichting Hout en Meubel, de 
Centrale Bond van Meubelfabrikanten, JoHo Vrijwilligerswerk, Travel Counsellors, 
Van Assem Interieurbouw en Unlimited Delicious zeer erkentelijk. Drie organisaties 
verdienen bijzondere aandacht: 
 
Het Hout- en Meubileringscollege (HMC) is onze hoofdsponsor vanaf 2009.  
Daar is in 2013 niets in veranderd.  
 
De Stichting Gered Gereedschap levert gereedschap voor de zomerprojecten en 
heeft ons daarnaast ondersteund door een container die is ingericht als 
meubelwerkplaats naar Botshabelo Wood Works te sturen.  
 
Wings of Support is een particulier initiatief van de medewerkers van de KLM en 
Martinair. Zij ondersteunen diverse projecten voor kinderen op de bestemmingen 
waar de KLM naar toe vliegt. Via Barbara Zewuster zijn we in contact gekomen 
met deze organisatie.   
 
 
 

 

“Geniet van ieder moment, het is een super ervaring. En luister naar 
de mensen die je daar opvangen, die weten hoe het er aan toe gaat 

in hun land. Dat heeft mij erg geholpen.” 
 

- Deelnemer zomerproject Ghana UPCO - 
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FINANCIËN 
 

ALGEMEEN 
 
Wat zijn de grootste inkomsten en uitgaven van 2013 en waar liggen de verschillen 
als we terugkijken naar 2012? Als eerste is het goed om te melden dat de uitgaven 
die we doen voor 95,5% besteed zijn aan de projecten. Daarmee zijn de ANBI 
voorwaarden wat betreft overhead kosten ruimschoots behaald.  
 
Er zit € 820,96 meer in kas dan aan het eind van het jaar 2012. Wel zien we dat al 
meer donaties gelabeld zijn. Waar we vroeger met name algemene donaties voor 
de stichting ontvingen, komt er nu meer geld binnen specifiek voor een project, 
bijvoorbeeld voor de vakopleiding Yebo Yebo. Dat is het goede nieuws. Het 
mindere nieuws is dat er een gat in de boekhouding zit van € -255,98. Helaas 
kunnen we niet achterhalen waardoor dit is gekomen.  
 
Er gaat meer geld rond om de stichting. Met 8 projecten dit jaar was dat ook de 
verwachting. In totaal is er € 10.000,- meer ontvangen en uitgegeven.  
 

SPECIFIEK 
 
Kijken we specifieker naar de cijfers dan valt op dat de zomerprojecten in vergelijk 
tot 2012 bijna self-supporting zijn. Inkomsten en uitgaven zijn vrijwel gelijk. Er is 
een groot verschil tussen de vakopleidingen Yebo Yebo en Botshabelo. Daar waar 
Yebo Yebo voornamelijk zijn eigen inkomsten en uitgaven regelt, investeert de 
stichting vanuit eigen kapitaal in het Botshabelo project. In 2013 hebben we 4 
maanden lang een vrijwilliger gehad die een start geeft gemaakt met de 
vakopleiding.  
Daarnaast heeft het faillissement van Stichting Gered Gereedschap ons extra 
kosten opgeleverd. De container ingericht als werkplaats hebben wij moeten kopen 
van de curator terwijl het in eerste instantie een Gered Gereedschap project zou 
worden.  
 
 
 

 
 
Het aantal ontvangen donaties is vrijwel gelijk gebleven. Als je de inkomsten uit 
donaties met de inkomsten van Yebo Yebo en Botshabelo optelt kom je op een 
bedrag van € 12.992,46. In 2012 was dit € 12.279,69.  
 

TOEKOMST 
 
Samenvattend zijn we een financieel gezonde stichting. Een belangrijk punt om 
ook in de toekomst gezond te blijven is het werven van meer sponsoren voor de 
vakopleidingen. Er is meer geld nodig om een vakopleiding echt in bedrijf te laten 
gaan. Docenten moeten betaald worden, net als het hout en de energierekening. 
Om deze reden leggen we het accent voor 2014 wat betreft de financiën op de 
sponsor- en PR-acties.   
 



 

Inkomsten en uitgaven 2013 2013 IN 2013 UIT 2012 IN 2012 UIT  

 

Zomerprojecten € 29.021,29  € 31.733,75 € 19.703,60 € 23.335,23 

Botshabelo Wood Works opleiding € 100,05 € 5.674,04 € 587,00 € 5.122,91 

Yebo Yebo opleiding en werkplaats € 3.093,00 € 2.219,80 € 100,00 € 681,00 

Inkomsten en donaties € 9.799,46 € 0,00 € 11.592,96 € 0,00  

Overheadskosten VMM* € 0,00  € 1.876,40 € 0,00 € 13.039,23  

Overige inkomsten VMM (rente) € 311,15 € 0,00  € 435,00 € 0,00  

 

TOTAAL 

 

€ 42.324,95 

 

- € 41.503,99 

 

€ 32.418,29 

 

- € 32.178,37  

 

Jaarsaldo + € 820,96    + € 239,92    

(* De overheadkosten zijn 4,5 % van de totale uitgaven) 

  

	  

	  

	   	  

 

Kasoverzicht 2013 2013 IN  

 

Saldo lopende rekening 31/12/2013 € 1.596,29  In kas 31/12/2013: 

Saldo spaarrekening 31/12/2013 € 24.159,29 € 25.755,58 

 

In kas 01/01/2013 € 25.190,60 In kas volgens FA: 

Jaarsaldo 2013 € 820,96  € 26.011,56 

 

KASVERSCHIL 

 

 

 

- € 255,98 
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COLOFON 
 
 
Amsterdam 2014, Stichting de Vliegende Meubelmakers 
 
ANBI 
KvK-nummer 342 89 055 
IBAN  NL92ABNA0593730763 
 
www.vliegendemeubelmakers.nl 
 
info@vliegendemeubelmakers.nl  
 
 

	  

“Ik wil nog eens benadrukken dat ik geen minuut spijt heb  
gehad van deelname aan de projecten. Laatst zag ik een  

tv-programma over educatie in een sloppenwijk van Kampala.  
Ik moet je zeggen, dan vloeien de tranen wel. 

 
Vorige week vertelde ik nog aan vrienden dat als ik dit op  
jonge leeftijd al had gedaan, mijn leven er waarschijnlijk  

anders had uitgezien. Niet dat ik nu ontevreden ben,  
helemaal niet, maar als het project klaar is en je ziet en  

voelt de reactie van de mensen daar: tevreden met zo'n klein  
beetje, dan moet je wel van beton zijn om dat naast je neer te leggen.  

Van het laatste project gaven alle deelnemers aan dit nooit  
te hadden willen missen.” 

 
- Coördinator project Uganda – 
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BIJLAGE: OVER DE VMM 
 
 

ONTSTAANSWIJZE 
 
Na de tsunami van kerst 2004 in Zuid-Oost Azië en Afrika ontstond het plan van Wilma Dierx en Gerco Buis om met 4e jaars leerlingen van het Hout- en Meubileringscollege 
te Amsterdam hulp te bieden aan getroffenen van de tsunami in Sri Lanka. Dit was in eerste instantie bedoeld als eenmalige actie. Het geld dat voor dit project was 
opgehaald, bleek na terugkomst nog niet op. De leerlingen stelden voor een nieuw project te zoeken voor zomer 2006. Zo gezegd, zo gedaan. Ook dit project werd een 
succes, waar weer een nieuwe groep leerlingen aan deelnam. We zagen dat het maken van meubels samen lokale mensen er positief werd ontvangen door de projecten.  
Om voortgang te kunnen garanderen, besloten we in 2007 een stichting op te richten en zo werd stichting de Vliegende Meubelmakers een feit. Sinds 2008 zijn we een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 

WERKWIJZE 
 

Nadat een project is goedgekeurd, beginnen de voorbereidingen om de plannen te 
realiseren. Er wordt onderhandeld met de lokale project leiding wat er precies nodig 
is aan meubels, er worden afspraken gemaakt wat betreft haalbare doelen, logies, 
maaltijden, vervoer etc. Geïnteresseerde deelnemers (zie verder) kunnen zich 
aanmelden als zij willen meewerken aan het project.  
Het handgereedschap dat we vanuit Nederland meenemen, krijgen we van stichting 
Gered Gereedschap. Na afloop blijft dit gereedschap achter, voor de lokale bevolking 
die ons tijdens het project heeft geholpen. De materialen die nodig zijn om de 
meubels te maken wordt ter plaatse ingekocht van het gedoneerde geld van mensen 
of bedrijven vanuit Nederland en deelnemers. 
 

DEELNEMERS 
 

Per project vliegen er deelnemers mee die samen met de lokale bevolking meubels 
vervaardigen. We zoeken mensen die  handig zijn, werken als meubelmaker of die in 
opleiding zijn, bij voorkeur 3e of 4e jaars leerlingen.  
De deelnemers zetten hun hoofd en handige handen in voor het goede doel. Zij 
delen hun kennis met de lokale jongeren en helpen bij  het maken van de meubels.  
Zij betalen zelf hun ticket en leggen 400 euro in waar o.a. ter plekke hout van wordt 
ingekocht. In ruil daarvoor krijgt hij of zij een prachtige en unieke ervaring terug. De 
deelnemer is minimaal drie weken in een andere omgeving en cultuur dan hij of zij 
gewend is.  


