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Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben 
kunnen lezen heeft Tina zich de eerste maanden 
vooral bezig gehouden met het bouwen van een 
werkplaats. En met het opzetten van de meubel 
maak leerwerkplekken.   

 

 

Zo hebben  we inmiddels 3 leraren  
met verschillende kwaliteiten en  
ervaring, ze wisselen elkaar af,  
zodat de leerlingen zoveel mogelijk  
kennis op kunnen doen. De 3 leraren zijn; 
 

De Mmeze heet eigenlijk ook Steven. Echter 
2 leraren met de zelfde naam is onhandig dus  
noemen we hem Mmeze, wat oude meneer betekent.  
Wat hier een respectvolle manier is om iemand aan te spreken.  
De vader van Tina, Jan Wentink wordt hier ook zo aangesproken en het is 
even wennen oud zijn omdat als eervol te ervaren. 

De eerste container is aangekomen. Heel fijn, want zonder gereedschap 
kan je natuurlijk niks in een werkplaats. Tina kwam op dezelfde dag uit 
Nederland aan als de container. Dus werd er gedacht dat ze zelf die 
container uit Nederland had meegebracht. Deze container is ook zonder 
kostbare inhoud heel welkom, want ze is vervolgens in de werkplaats 
ondergebracht en wordt gebruikt als vaste berging voor het  
gereedschap. Elke avond wordt het gereedschap daarin opgeborgen op 
vaste plekken en geteld of alles er nog is. Het kost tijd, maar het 
voorkomt wel diefstal. Tijdens de klus van het afladen van de container 
en het plaatsen ervan onder het werkplaats dak was Tina ontzettend 



zenuwachtig vanwege mogelijke beschadigingen en de 20 mensen, inclusief 
werklui, die stonden te kijken waren heel vrolijk omdat het zo 

gemakkelijk en zonder problemen verliep. Weer 
een mooi staaltje van cultuurverschillen.  

Er is nog een andere container aangekomen met 
belangrijke spullen, zoals zonnepanelen en  
(onderdelen voor een) toren voor de 
windmolen. Deze spullen moesten we ergens 
anders ophalen en hoewel er al miljoenen 
foto`s van zijn gemaakt, blijft het leuk om 
ze te maken ter illustratie van hoe hier 
altijd alles past en zo niet dan toch! 

Het belangrijkste nieuws van 
deze nieuwsbrief is dat we 
daadwerkelijk zijn begonnen met 
het maken van meubels! We zijn 
begonnen met 4 jongens  en we 
zijn trots en zelfs een beetje 
verbaasd dat ze er nog alle 
vier zijn. Terwijl we toch erg 
streng zijn met op tijd komen 
en doen wat gezegd wordt door 
de leraren. Behalve wijzelf en 
de studenten zijn vooral ook de 
ouders erg blij, dat hun zonen 

niet de hele dag aan het lanterfanten zijn.  

Wouter en Joost, of zoals ze hier 
heten Walter en Joest,  studenten 
uit Delft zijn 3 weken geweest 
namens students 4 sustainibility bij 
ons geweest. Ze hebben voor het 
project  een zandwaterfilter gemaakt 
om oa. fluoride uit het grondwater 
te halen. Daardoor krijgen de 
kinderen gek genoeg  bruine tanden, 
dus de volgende generatie kan nu met 
mooie witte het leven door. Ook 
hebben ze mee geholpen met het aan 

leggen van regenwater opvang systeem wat hard nodig was.  We zijn super 
blij met wat ze voor ons hebben gedaan en kijken er naar uit om meer 
leuke jongens en meiden van deze club te kunnen ontvangen.  
Thanks, mannen! 



 

Voor hun komst hebben we een tweede lemen huisje gemaakt. Dat dient nu 
als kantoor en heeft ook een vaste 
slaapkamer, onder andere door 
Wilma Dierx van De Vliegende 
Meubelmakers en Peter Houmes van 
Gered gereedschap  gebruikt. Zij 
kwamen op bezoek en het was voor 
Peter weer eens een andere 
ervaring om nu in plaats van een 
container in te pakken deze uit te 
pakken. We zijn heel blij met “schaduwbord” dat hij 
voor ons heeft gemaakt. 

 

 

Ook Renee van der Zee heeft zich aan het mudhouse over 
geleverd, een mede Vliegende Meubelmaker die naar Zuid 
Afrika gegaan is om daar in  eenzelfde soort project te 
werken. Zie de website voor meer info over het Botshabelo 

project. Renee heeft hier onze eerste beehive 
(bijnenkorf) gemaakt. Daar waren we blij mee, want 
het idee om bijenkorven te maken bestond al lang. 
De Mmeze heeft veel ervaring met het houden van 
bijen, dus als je een of meerdere bijenkorven 
koopt, krijg je er meteen een training bij. We 
verkopen dus niet, alleen een product, maar we 
verkopen een kans om op een eerlijke duurzame manier 
wat extra geld te verdienen. Helemaal volgens het 
concept, zoals we dat vanaf het begin af aan voor 
ogen hadden. En onder tussen zijn de eerste bijen 
korven verkocht. 

 

 

 

Een andere pijler voor ons was 
gebruik maken van lokale materialen. 
Daarom hebben we een kastje 
ontwikkeld, waar- bij de zijwanden 
helemaal van papyrus zijn gemaakt 



,een lokaal product dat een stuk goedkoper is dan hout. Daardoor kunnen 
we nu een afgesloten kast verkopen, voor een stuk lagere prijs dan 
mensen hier gewend zijn. Dus weer een win- win situatie, top! 

 

Normaal gesproken beëindigen we de nieuwsbrief 
met een verzoek om sponsoring. Natuurlijk kunnen 
we elke bijdrage goed gebruiken, maar deze keer 
vinden we het bijzonder leuk om te melden, dat we 
succesvol geweest zijn met het vinden van 
sponsors. Daarvoor willen we ontzettend bedanken: 
Meerwind, de vereniging voor windmolen, KOOK 
Alkmaar, Yobena fonds, Martha van Rijswijkfonds, 
Tools to work, Protestantse kerk Hensbroek, En 
uiteraard alle mensen die op een of andere manier 
privé bijdragen hebben geleverd, we zijn jullie 
ontzettend dankbaar. Of zoals we dat hier zeggen 
ASANTE SANA! 

 


