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VOORWOORD 

 
In 2014 zijn de Vliegende Meubelmakers naar Cambodja, Indonesië, Tanzania en 

Kenia gevlogen. In Kenia werden twee zomerprojecten uitgevoerd, in Nairobi en 

Kilulu.  

 

In dit jaarverslag leest u meer hierover.. Daarnaast brengen we u op de hoogte van 

andere ontwikkelingen binnen de Vliegende Meubelmakers, zoals die binnen de 

vakopleidingen. Tot slot is er ook aandacht voor de vrijwilligers, de sponsoren en 

donateurs en leest u meer over de financiën in 2014.  

 

Veel leesplezier!  
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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 beiden een meubelwerkplaats en opleidingscentrum. 

In 2014 is daar het project SRI in Kenia bijgekomen. Het basisprincipe van deze 

langlopende projecten is om jongeren (meubelmaak-) vaardigheden aan te leren 

waardoor ze weer zicht krijgen op een toekomst.  
Jan Wentink heeft het team van de vakopleiding versterkt en ondersteunt het 

project SRI in Kenia vanuit Nederland, zijn dochter  Tina Wentink is voor een 

aantal maanden in Kenia gaan wonen om daar het project ter plaatse te 

ontwikkelen en ondersteunen.  

Barbara houdt zich druk bezig met de verdere ontwikkelingen van de 

vakopleidingen zowel inhoudelijk als bij het vinden van de juiste partners.  

SRI Kenia  
SRI Carpentry Workshop is een samenwerking tussen Sustainable Rural 

Initiatives(SRI) en de Vliegende meubelmakers. SRI is een Keniaanse organisatie 

die als doel heeft het ontwikkelen en verbeteren van vaardigheden van jongeren in 

landelijke gebieden. Dit om een grotere kans op financiële onafhankelijkheid te  
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creëren voor de deelnemers.  SRI heeft een Skills Development Center waarop de 

vliegende meubelmakers de eerste werkplaats voor meubelmakers hebben 

opgezet.  

Vanaf januari 2014 is Tina Wentink actief in Kisumu Western Province Kenia. Er is 

een workshop opgezet en de eerste leerling / aspirant meubelmakers zijn aan de 

slag gegaan. Er is veel sponsoring binnen gehaald  voor de financiering van het 

gebouw, zonnepanelen en gereedschap. Ook is veel meer sponsoring gevonden 

dan aanvankelijk mogelijk geacht voor het financieren van de opstart fase en het 

transport van de zonnepanelen en het gereedschap. Jan Wentink heeft in 

Nederland gewerkt aan de financiering. Het Martha van Rijswijck fonds, het 

Jobena fonds, hebben het gebouw en de opstart gefinancierd.   

Meerwind (windmolen coöperatie) heeft de zonnepanelen gesponsord en Kook 

een tweedehandswinkel uit Alkmaar het gereedschap en de gereedschapsopslag 

en materialen voor de installatie van de Zonnepanelen. Daarnaast heeft de 

Hervormde kerk in Hensbroek en een aantal losse bijdrages gezorgd voor 

aanvullende financiering.  Bij elkaar ruim 24000 euro.  In augustus zijn de eerste 4 

aspirante meubelmakers geselecteerd en onder begeleiding van ervaren 

timmerlieden begonnen met aanleren van de basis vaardigheden. De hoop dat zij 

na een halfjaar al wat zouden kunnen verdienen is niet reëel gebleken. Productie 

kwaliteit en kwantiteit bleven achter bij de verwachtingen. De begeleiders stelden 

zich meer op als leerraar dan als ondernemer. Dit terwijl de plannen juist daarvan 

uitgingen. Bij de selectie van de begeleiders had daar meer aandacht voor moeten 

zijn.    

Het idee van het zijn van een onderneming is iets wat veel aandacht vraagt want 

SRI heeft toch het idee van een opleidingsinstituut nog niet losgelaten. Hoewel in 

theorie nu de overtuiging van het zijn van een bedrijf doorgedrongen is blijkt dat in 

de praktijk nog steeds lastig. In 2015 zal moeten blijken of de 

ondernemersvaardigheden als een vanzelfsprekend element zullen worden 

gebruikt.    

De kwaliteit en de kwantiteit van productie zullen omhoog moeten een volgende 

stap zal dan zijn om de export opgang te brengen.  Het aantal deelnemers zal  

 

langzaam opgevoerd kunnen worden als de eerste aspirant deelnemers de 

volgende groep kan gaan coachen.   

Het zal spannend worden of de groep een financieel duurzame onderneming 

instant kan houden. De andere duurzaamheidsambities staan voor de komende 

fase op de agenda.   

Yebo Yebo Malawi 
Nadat Tina begin januari 2014 vertrok, is er regelmatig gecommuniceerd via 

telefoon en email. Helaas is het maar matig gelukt om de verbinding en de 

aanvankelijke successen te continueren. De gebrekkige leiderschapsvaardigheden 

en de zeer lastige communicatie zijn daar debet aan. Geconstateerd is dat er maar 

een beperkte productie is geweest en dat de school geen nieuwe cursussen heeft 

verzorgd.   

 

Botshabelo, Magalisberg, Zuid Afrika 
In 2014 is wederom hard gewerkt om bij Botshabelo een succesvolle werkplaats 

neer te zetten, helaas zijn er een aantal tegenslagen geweest waarbij vooral het 

invoeren van de container veel tijd heeft gevergd. Vooral het verkrijgen van de 

juiste vergunningen en het uitvinden bij wie en hoe was een flinke klus en was aan 

het eind van 2014 nog niet rond. Gezien alle risico's op extreme hoge boetes bij  

het verkeerd invoeren overweegt de Vliegende meubelmakers de container niet te 

verzenden. Corruptie in Zuid-Afrika speelt hierbij ook een rol. Hopelijk is hier in 

2015 meer over duidelijk.  

In september 2014 is René van der Zee naar Botshabelo als vrijwilliger vertrokken 

om daar 3 maanden vrijwillig mee te werken aan de verdere opbouw van de 

werkplaats. Hij heeft hard gewerkt en heeft samen met de jongens die ook al met 

Niels Oggel hebben gewerkt. Er is ondermeer buitenschoolmeubilair gemaakt. Ook 

is hij begonnen met het maken van een opvouwbaar krukje die ook schaalbaar is 

naar een tafel. Barbara heeft dit idee bedacht, het zogenaamde 'learning by the 

product'. Bij de Botshabelo is gebleken dat het lastig is om de continuïteit te 

behouden als er geen meubelmaker aanwezig is. Aangezien René ook maar 3 

maanden bleef en niet duidelijk was wanneer een opvolger zou komen, is 

afgesproken om alleen 4 jongens  te verbinden aan René, die leren om specifiek  
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dit krukje te maken om zo nadat René weg is, deze te kunnen blijven maken, 

verkopen en anderen deze te leren maken.   

Zoals in 2013 in gang gezet is Heinrich Sache van de Woodworks Academy 

betrokken bij Botshabelo. Er zijn een aantal mogelijkheden onderzocht. De 

besproken mogelijkheid om Monica in opleiding te sturen bij Heinrich is niet 

doorgegaan omdat de Familie Cloethe haar niet kon missen in haar functie als 

onderwijzeres bij de school. In september hebben we met Heinrich een pilot 

gedraaid. Heinrich heeft 1 dag in de week bij Botshabelo les gegeven waarbij hij  

ongeveer een groep van 10 jongeren tegelijk kon bereiken. Samen met René 

hebben ze aan de krukjes gewerkt.  Na het analyseren van het de pilot hebben we 

besloten om op dat moment een gevolg te geven. De medewerking van het project 

om een constante groep jongeren te generen was zeer minimaal waarbij het effect 

van opleiden en de daarmee beoogde zelfstandigheid in verhouding tot de 

salariskosten te hoog was. We zijn van mening dat het project pas een succes kan 

worden als het gedragen wordt door Botshabelo zelf. We zijn ons ervan bewust dat 

dit langzaam gaat, dus hopelijk in 2015 meer vooruitgang.  

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 en gaan de deelnemers een paar dagen op pad 

om kennis te maken met de cultuur en de omgeving. 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 2014 vlogen we voor de tiende keer uit. 36 Vliegende Meubelmakers 

vertrokken half juli naar Cambodja, Indonesië, Tanzania in Kenia om daar samen 

met lokale jongeren meubels te maken voor 

wederom een weeshuis, kinderopvang, schooltje en instelling voor mensen met een 

beperking. 

 

In Tanzania ging een groep VMM aan de slag voor de Dinkaschool, nabij Arusha, 

Zij maakten daar opbergkasten voor in de keuken en voor in de lokalen. Daarbij 

kregen zij hulp van 3 lokale jongeren die na afloop hun eigen gereedschapskist 

maakten waar het gereedschap van gered gereedschap werd verdeeld. 

 

Voor de tweede keer gingen we naar Cambodja. Voor To Moro Wood zijn we verder 

gegaan met het maken van meubels voor het kinderhuis wat opgericht is  

door de stichting Together for Cambodia. Dit alles gebeurde onder leiding van oud-

Vliegende Meubelmaker Arjan Moro. In de zomer van 2009 was hij een van de 

Vliegende Meubelmakers die meevloog naar Cambodja.  

 

Deze ervaring had hem zo aangegrepen dat hij na terugkomst zo snel mogelijk 

opnieuw een ticket boekte, terug naar Cambodja. Inmiddels heeft hij zich daar 

gevestigd en zet hij zich in voor een kinderhuis van Together for Cambodia in zijn 

woonplaats Siem Raep. 
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We gingen ook naar Indonesië, en wel naar het eiland Sumba. Daar hebben we 

meubels gemaakt voor het kindertehuis Hammu Pangia (Sumbanees voor ‘veilige 

plaats’). In het tehuis wonen weeskinderen en kinderen waarvan de familie geen 

geld heeft om hen te onderhouden. Kindertehuis Hammu Pangia wordt geleid door 

de Nederlandse Fien Wutun. Fien draagt zorg voor wezen en kinderen uit de 

kampongs die niet door familie opgevangen worden en niet naar school gaan. In dit 

opvanghuis, waar nu 24 kinderen verblijven, krijgen alle kinderen een thuis waardoor 

ze een kans op een betere toekomst hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Tanzania hebben we op verzoek van stichting Dinka meubels gemaakt voor een 

school in Arusha. Dinka is ontstaan uit dezelfde droom die Eriq Pownall en Kimberly 

Zandvliet samen deelden. De droom om een school en opvang te realiseren voor de 

vele straat- en weeskinderen van Arusha in Tanzania. D.I.N.K.A staat voor Dutch 

INitiative Kimberly Africa.  

 

 

 

 

Tot slot vertrokken twee groepen meubelmakers 

naar Kenia.  

 

In Nairobi hebben we voor stichting Boston Children Center meubels gemaakt met 

lokale jongeren om inkomen te generen en hen zelfstandigheid te bieden. De 

kinderen die naar de Boston Children Center komen, zijn wees. Stichting Wings of 

Support is ook actief betrokken bij deze organisatie. We hebben de jongeren kennis 

bijgebracht rond houtbewerking. In drie weken tijd leerden wij hen hoe ze 

schoolbanken, bedden, tafels of kasten kunnen maken zodat zij daarna voor hun 

eigen projecten meer meubels kunnen maken. 

 

In Kilulu hebben we op verzoek van het Verkaart Development Team meubels 

gemaakt voor de Polytechnische school. In drie weken tijd leerden wij hen hoe ze 

verkoopbare meubelen kunnen ontwikkelen en maken.  Ook lag er de  vraag voor 

het starten van een meubelmakers opleiding.  

 

Ons bestuurslid Wilma Dierx bezocht samen met haar vriend Peter Houmes zomer 

2014 de projecten in Kenia en Tanzania en hielpen ook een aantal dagen mee met 

de VMM.  

 

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 2014 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 bij SRI. Zij verblijft daarom regelmatig voor een langere periode in 

Kenia. Sinds zomer 2014 is Jan  Wentink aanwezig bij onze bestuursvergadering. 

 

Vrijwilligersavond 

Januari 2014 hebben wij voor de eerste keer een vrijwilligersavond georganiseerd. 

Ter voorbereiding hadden we 10 pitches gemaakt met taken. De aanwezigen 

kregen de opdracht om een groene sticker te plakken bij een taak die hem/haar 

aansprak en daar aktief mee bezig wil gaan en een rode bij een taak waar hij/zij 

wel ondersteuning wil bieden. Er werden vele groene en rode stickers geplakt. Het 

enthousiasme bleek groot. Dit werd een eerste kleine stap in de richting van het 

loslaten van onze taken en deze delen met onze vrijwilligers. 

VISIEDAG 

In juli hielden we onze jaarlijkse visiedag. Dit keer in het tuinhuis van Wilma. In dit 

weekend nemen wij uitgebreid de tijd om het afgelopen jaar door te nemen. Ons 

belangrijkste doel is om te toetsen of onze visie en missie nog klopt met onze 

activiteiten. Zijn onze kernwaarden nog steeds geintegreerd in onze projecten. 

Daarnaast brainstormen we over de toekomst van de Vliegende meubelmakers; 

wat zijn onze ambities en hoe kunnen we die bereiken? Hoe vertalen we onze 

doelstellingen in concrete taken. Hieronder een opsomming van een aantal 

uitkomsten:  
 

Taken die uitgevoerd moeten worden: 
Allen: zomerprojecten selecteren, kennis vergroten op gebied van verschillende 

onderwerpen zoals houtbewerkingscursus, aanlevering info voor jaarverslag 

 

Wilma: zomerprojecten zoals afgelopen jaar,  voorlichting geven op mbo scholen,  

nieuw: werksessies in periode 4 op de maandagavonden olv Rens en Friedel. 

Gerco: PR in vakbladen en nieuwsitems op FB en website, beheer van website, 

financiële man via vrijwilligerscentrale, boekhouden, ondersteuning 

zomerprojecten.   
Barbara: opleidingstraject ontwikkelen, buitenlandse leerwerkprojecten selecteren 

(Barbara benadert hiervoor Rens Meijer),  social media,  netwerken voor contacten 

in NL meubelwereld,  onderhouden externe contacten, geld vanuit fondsen 

genereren, communicatie mediarelaties aangaan en samenwerken, meubels 

ontwerpen, verslagen bijhouden, contracten opstellen met heldere visie, 

jaarbegrotingen (Jan biedt ondersteuning), afzetmarkt voor meubels vanuit de 

projecten. Workshops voorbereiden en geven. 
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VRIJWILLIGERS 

Geen stichting kan zonder vrijwilligers, zo ook de VMM. Daarom blijft dit voor ons 

een punt van aandacht. Vragen als ''Hoe bind je mensen aan je stichting?'' Hoe 

houden we het enthousiasme van de deelnemers vast na terugkomst?'' Ondanks 

de succesvolle vrijwilligersavond in januari. We gaan hier in 2015 nog meer op 

inzoomen. Wel willen we Yvette Wittenberg en Carin Donk noemen die als 

vrijwilligers een vaste taak op zich hebben genomen. Zo is Carin aktief betrokken 

bij de zomerprojecten en zorgt Yvette voor het jaarverslag. Erwin Borrias heeft een 

aantal jaar ons adressenbestand bij gehouden en ondersteund bij de 

zomerprojecten. Hij heeft aangegeven in 2015 mee te stoppen. 
 

Jubileumkrant 

Zomer 2014 vlogen wij voor de 10e keer uit. Reden voor een jubileumkrant. Van 

alle projecten is een deelnemer geïnterviewd, een aantal projectaanvragers 

hebben verteld hoe zij onze aanwezigheid hebben ervaren en hoe het nu met hen 

gaat (met name op het gebied van meubelmaken). Nieuwsgierig naar deze krant, 

stuur een mail naar ons en u krijgt er 1 opgestuurd, 

www.vliegendemeubelmakers.nl ovv Jubileumkrant 

 

Reünie 

Zoals elk jaar organiseren wij een reünie. Elke groep bereidt een powerpoint voor 

en presenteert deze aan alle genodigden. Dit zijn met name de ouders, familie en 

vrienden van de deelnemers. Ook een aantal projectaanvragers zijn aanwezig. De 

locatie is dit jaar in de werkplaats van Gered Gereedschap zodat de deelnemers 

de plek kunnen ziek kunnen zien waar al het gereedschap wat zij meekrijgen, 

wordt opgeknapt. Ook was er een jury die de beste foto koos. Elke groep had een 

keuze gemaakt uit drie foto's die zij voor deze fotowedstrijd hadden ingebracht. 

Naast de juryprijs werd er ook een foto gekozen door de aanwezigen, die kreeg de 

publieksprijs. De betreffende foto's zullen bij diverse pr doeleinden worden 

gebruikt.  

 

 

SPONSOREN EN   

    DONATEURS 

De goede contacten met onze ondersteunende organisaties zijn ook in 2014 

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  

De Stichting Gered Gereedschap levert gereedschap voor de zomerprojecten. 
Wings of Support is een particulier initiatief van de medewerkers van de KLM en 

Martinair. Zij ondersteunden het project Boston Children Center. 

 

FINANCIËN 

ALGEMEEN 

Wat zijn de grootste inkomsten en uitgaven van 2014.Als eerste is het goed om te 

melden dat de uitgaven die we doen voor 89,5% besteed zijn aan de projecten. 

Daarmee zijn de ANBI voorwaarden wat betreft overhead kosten ruimschoots 

behaald.  

 

SPECIFIEK 

De totale inkomsten en uitgaven zijn weer gestegen ten opzicht van 2013 en dat laat 

zien dat we als organisatie ook groter worden. Meer activiteiten betekenen ook meer 

uitgaven. We hebben een goed jaar achter de rug wat betreft de donaties. Ruim 

12.000 euro hebben we gedoneerd gekregen van bedrijven, particulieren en andere 

sponsoren. Dit met dank aan de sponsoracties van deelnemers, van vrijwilligers en 

vrienden rondom de stichting. Een mooi resultaat.  

 

Samenvattend zijn we een financieel gezonde stichting. Een belangrijk punt om ook 

in de toekomst gezond te blijven. Er is meer geld nodig om een vakopleiding te 

starten en te continueren. Docenten moeten betaald worden, net als het hout en de 

energierekening. Om deze reden leggen we het accent ook voor 2015 wat betreft de 

financiën op de sponsor- en PR-acties voor de vakopleidingen.  

http://www.vliegendemeubelmakers.nl/


 

Inkomsten en uitgaven 2014 2014 IN 2014 UIT 2013 IN 2013 UIT  

 

Zomerprojecten € 32.045,15  € 35.232,76  € 29.021,29 € 31.733,75 

Botshabelo Wood Works opleiding € 600,00 €1.499,90 € 100,05 € 5.674,04 

Yebo Yebo opleiding en werkplaats €2.130,00 € 0,00 € 3.093,00 € 2.219,80 

Inkomsten en donaties € 12.475,52 € 0,00 € 9.799,46 € 0,00 

Overheadskosten VMM* € 870,00 € 4.294,85 € 0,00 € 1.876,40 

Overige inkomsten VMM (rente) € 245,01 € 0,00 € 311,15 € 0,00 

 

TOTAAL 

 

€ 48.365,68 

 

€ 41.027,51 

 

€ 42.324,95 

 

 € 41.503,99 

 

Jaarsaldo + € 7.338,17      

(* De overheadkosten zijn 10,5 % van de totale uitgaven) 

  

 

 

  

 

Kasoverzicht 2014 2014 IN  

 

Saldo lopende rekening 31/12/2014     € 32.872,73   In kas 31/12/2014: 

Saldo spaarrekening 31/12/2014          €     592,16  € 33.464,89 

 

In kas 01/01/2014 € 25.755,58 In kas volgens FA: 

Jaarsaldo 2014 + € 7.338,17 €33.093,75 

 

KASVERSCHIL 

 

+ € 371,14 
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COLOFON 
 

Stichting de Vliegende Meubelmakers 

Jacob Catskade 48 

1052 CB Amsterdam 
 
W: www.vliegendemeubelmakers.nl  
E: info@vliegendemeubelmakers.nl 
FB: devliegendemeubelmakers.stichting 
 

IBAN: NL 92 ABNA 05937 30763 

KvK: 34.28.90.55 
ANBI  

http://www.vliegendemeubelmakers.nl/
mailto:info@vliegendemeubelmakers.nl
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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.  


