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Voorwoord
Gerco Buis
Met trots presenteren wij het jaarvers-
lag van de Vliegende Meubelmakers over 
2016. Lees wat we dankzij de steun van 
jullie, onze deelnemers, vrijwilligers, dona-
teurs en sponsoren hebben bereikt. Zo heb-
ben we zes zomerprojecten uitgevoerd. We 
zijn naar oude en nieuwe projecten gegaan 
en hebben ons steentje bijgedragen aan de 
wederopbouw in Nepal. 

“Meer handen zijn 
belangrijk om ons 
te blijven ontwik-
kelen”
We zijn een nieuw proces gestart om de 
kwaliteit en duurzaamheid van onze meu-
bels te verbeteren. Ook onze  organisa-
tie hebben we onder de loep genomen en 
gekeken wat er beter kan. Wij hebben ont-
dekt dat de verbinding met degenen om ons 
heen die ons ondersteunen onze aandacht 
behoeft. Hiervoor hebben we een kernteam 
samengesteld waarmee we dit jaar met 
een etentje hebben afgesloten en waaruit 
positieve reacties zijn gekomen. En last but 
not least hebben we er een bestuurslid bij, 
Carin Donk. Meer handen aan het meubel-
makersbed zijn belangrijk om ons te blijven 
ontwikkelen. Wij kijken positief terug naar 
2016 en dat leest u terug in dit verslag. Veel 
leesplezier.   

Wilma Dierx, Gerco Buis, Barbara Zewuster 
& Carin Donk

Kernteam VMM
Wilma Dierx 
Zoals u al in het voorwoord hebt gelezen, 
was ons speerpunt in 2016 om meer aan-
dacht te besteden aan onze vrijwilligers. We 
willen ons kernteam graag uitbreiden met 
mensen die ondermeer promotie voor ons 
willen maken onder meubelmakerijen en 
op mbo scholen waar de opleiding meu-
belmakern en timmeren gegeven wordt. 
Ook ondersteuning op gebied van de boek- 
houding zijn we naar op zoek. Ben je op zoek 
naar vrijwilligerswerk en houd je vooral van 
concrete taken die er toe doen, maak dit 
dan aan ons kenbaar. We gaan graag met 
jou om de tafel om te bespreken wat je voor 
ons kunt betekenen. 

Colofon

Bankrekening Vliegende Meubelmakers
IBAN: NL 92 ABNA 05937 30763 
o.v.v. De Vliegende Meubelmakers
De stichting is een ANBI erkende instelling.
Giften aan de Vliegende Meubelmakers kunt u, boven 
een bepaalde drempel, aftrekken bij uw belastingop-
gave. Wilt u meer weten over de financiën of over de 
mogelijkheid bij te dragen, neem dan contact op met 
de penningmeester, Gerco Buis.

Op www.vliegendemeubelmakers.nl vindt u het 
laatste nieuws van de Vliegende Meubelmakers. Als u 
onze nieuwsbrief wilt ontvangen, mail dan naar info@
vliegendemeubelmakers.nl.

Op Facebook typ De Vliegende Meubelmakers 
Stichting in bij de zoekfunctie. Dan verschijnt 
de groep in het overzicht. Aanmelden en klaar. 
De groep is openbaar. Iedereen is, net als bij de  
activiteiten van de Vliegende Meubelmakers, van 
harte welkom.

Vaste vrijwilligers 2016
De aktiviteiten van de Vliegende Meu-
belmakers konden niet uitgevoerd 
worden zonder alle deelnemers die 
afgelopen zomer zijn meegevlogen.  
Daarnaast stond Fiedel Wilm weer paraat 
om foto’s te maken en begeleidde hij het 
proces rondom het schoolbankje. Mip  
van Suchtelen dacht aktief mee over de 
uitzwaaimiddag en bracht haar exper-
tise in rondom het item groepsprocessen  
tijdens de tweede bijeenkomst.  
Carmen Heinze heeft samen 
met ons gekeken naar de manier  
waarop de organisatie in elkaar  
steekt, Ronald Nieuwenhuijse 
was de drijvende kracht achter de  
uitzwaaimiddag en Wittenberg leverde 
naast administratieve ondersteuning  
ook knuffels, heel veel (!) en werkbroeken.  
Tijdens onze jaarlijkse reünie  
mochten we weer genieten van  
zelfgemaakte soep, gemaakt door 
ondermeer Elly Derks en Mip.  
Martin van der Kint is onze vaste 
ondersteuner op financieel vlak. Voor 
onze huisstijl en alles rondom opmaak 
heeft Meike Veenhuizen zich weer  
belangeloos ingezet  en Marion  
Nieuwenhuijse en Daphne Erhardt  
hebben geholpen bij de catering van de 
uitzwaaimiddag en de reünie en tot slot 
heeft Peter Houmes alle deelnemers 
weer voorzien van heel wat kilo gereed-
schap via Gered Gereedschap.

Nepal Nuwakot 
Michel Broek

Voor de tweede keer reisde ik naar Nepal, 
dit keer als onderdeel van mijn wereldreis. 
Samen met Edgar ben ik iets eerder dan de 
overige deelnemers naar project Nuwakot 
gegaan om voorbereidingen te treffen voor 
het werk van de VMM. We maakten de 
grond in de net gebouwde werkplaats vlak 
en deden alvast inkopen in Kathmandu. Ook 
maakten we alvast werkbanken. 

“We maakten 26 schoolbank-
jes & stoelen, 3 kasten, 8 
bedden, een inklapbare tafel, 
schoolborden en 
keukenkasten”

Toen de rest van de groep aankwam, 
konden we direct beginnen met het 
maken van meubels voor de school. We 
bereidden eerst de laatste dingen samen 
voor: nu hadden we ook een zaagtafel en  
elektriciteit. Daarna als een speer aan de 
slag. We maakten zo’n 26 schoolbankjes  
en –stoelen, drie kasten, acht bedden, een  
inklapbare tafel, borden en keukenkasten.  
Tussendoor hebben we met de groep een 
trekking gedaan naar Poon Hill (3210m 
hoogte). De hike naar de top was de  
moeite waard. Helaas was het zicht wat  
slecht omdat het bewolkt was.  Ik reisde 
door naar Tibet, en heb daarna de project-
groep weer ontmoet in Kathmandu. Na 
de afscheids-ceremonie heb ik de groep  
gedag gezegd en ben ik doorgereisd naar 
het Mount Everest Basecamp. Nepal was 
opnieuw een mooie en bijzondere ervaring. 
Ik kom er zeker nog eens terug.

Nepal 
Emma Wouda

We vlogen naar Nepal en ons doel was om 
daar basisscholen te voorzien van nieuw 
meubilair. Een aantal dorpelingen hebben 
ons daarbij geholpen. We hebben onze  
kennis aan hen overgedragen en ook 
het gereedschap wat we hadden mee-
gekregen van Gered Gereedschap bij hen  
achtergelaten. Bij aankomst in het kleine dorp 
werden we ontvangen. Ook gedurende het  
project was het erg motiverend om de 
dankbaarheid elke dag weer te ontvangen 
en voelen. Veel mensen kwamen kijken en 
kinderen waren reuze nieuwsgierig. 
Samen met zeven anderen ging ik aan 
de slag, we leerden drie mannen uit het 
dorp om de machines te bedienen en alle  
handelingen om een meubel te  
maken stap voor stap uit te voeren. 
We hebben uiteindelijk een meubel-
werkplaats achtergelaten voor deze 
Nepalese meubelmakers. De sfeer  
binnen onze groep was erg goed 
en we hebben een fantastische tijd  
beleefd. Ook de band met de mensen uit het 
dorp waar we overnacht hebben was heel  
bijzonder. 

Ghana UPCO  Glenn Ederveen
In een buitenwijk van Accra biedt UPCO jongeren uit sloppenwijken nieuwe kansen. Met 
zeven andere vrijwilligers heb ik me ingezet voor een school in deze hoofdstad van Ghana. 
Aangekomen op het vliegveld was het een gezellige chaos: de een trok aan onze koffers, 
de ander pakte de karretjes, mensen wilden met ons praten. We werden direct onderge-
dompeld in de Ghanese cultuur. Later zagen we daar dankzij onze begeleider Gideon nog 
meer van. Hij regelde wat leuke uitstapjes voor ons, we zijn zelfs in de jungle geweest. In 
de compound hebben we de bewoners ontmoet en overlegd over de meubels die zij nodig 
hebben. We zijn aan de slag gegaan om bedden, kasten, schoolbanken en een afdak te 
maken. Daarnaast leek het me leuk een klimrek te maken voor de schoolkinderen. Hout 
kochten we in op een speciale houtmarkt en tot mijn blijdschap was het klimrek een groot 
succes. Ik hoop dat de kinderen er nog lang plezier van zullen hebben. 

UGANDA PEFO Ingrid van der Linden
In 2015 vloog ik met de VMM naar Uganda om daar een complete meubelwerkplaats in te 
richten. Door onze kennis over te dragen konden lokale bewoners na ons vertrek zelfstan-
dig verder met het maken van meubels. Ik wist direct dat ik een keer terug wilde keren, het 
voelde echt als thuis en het waren fantastische weken. Daarom heb ik besloten om stage 
in het buitenland te gaan lopen, met als bestemming opnieuw Uganda.  Van januari tot 
april 2016 maakte ik in samenwerking met PEFO meubels voor Aids-weeskinderen en hun 
grootmoeders. 

“Ik werd met open armen door oude bekenden ontvangen”

Ik werd met open armen door oude bekenden ontvangen, ze waren door het dolle heen 
dat ik terug was. Het werd gevierd in het hele dorp, men was ontzettend dankbaar dat ik 
opnieuw kwam helpen. Het smaakte opnieuw naar meer, en daarom ben ik in augustus 
nogmaals terug gevlogen om de bewoners te helpen met het maken van meubels. In mijn 
vrije tijd (de weekenden) gaf ik op scholen les over Aids. Natuurlijk heb ik ook de omge-
ving bezocht, zo ben ik bij de prachtige Itanda Falls geweest en een weekend naar Kenia.  
Uganda heeft voor altijd een speciale plek in mijn hart. 

Nepal Sindupalchok 

Aslin Zeeman
Nepal is in 2015 zwaar getroffen door 
aardbevingen. Door gebrek aan kennis,  
materiaal en geld gaat de wederopbouw 
langzaam. 

Wij leverden hier een bijdrage aan door 
met 10 vrijwilligers naar Sindupalchok af 
te reizen en als meubelmakers aan de slag 
te gaan. Onze focus lag op het maken van 
schoolbankjes en het overdragen van ken-
nis aan lokale houtbewerkers en studenten. 
Het zijn praktische, kleurrijke en demonta-
bele meubels geworden die met eenvou-
dige houtbewerkingstechnieken gemaakt 
zijn.  
We hebben ook geholpen om een kleine 
meubelwerkplaats op te starten. Al onze 
gereedschappen zijn daar aan het einde van 
het project achtergebleven, zodat de lokale 
bewoners zelf verder kunnen gaan met 
het maken van meubels om zo ook andere  
getroffen dorpen te helpen. Ook hebben we 
een gift gedaan van 100 houtplaten en 10 
grote balken. 
Het waren zware maar ook geweldige  
weken. De mensen in Nepal waren heel 
gastvrij, blij en nieuwsgierig maar vooral 
erg dankbaar voor onze inzet. Het afscheid 
was daarom niet gemakkelijk, het was een 
ervaring om nooit te vergeten. 

Nieuw bestuurslid 
Carin Donk

Sinds 2012 ben ik vrijwilliger bij de VMM. 
In het begin verrichtte ik vooral hand- en 
spandiensten tijdens bijeenkomsten voor 
de zomerprojecten. Gaandeweg raakte ik 
daar meer bij betrokken en ik ging meeden-
ken over het beleid van de stichting. 

“Met twee linkerhanden vlieg 
ik in 2017 mee naar Uganda 
om een aantal projecten te 
bezoeken.”

Afgelopen september ben ik toegetreden 
tot het bestuur. Met twee linkerhanden 
vlieg ik in 2017 mee naar Uganda om een  
aantal projecten te bezoeken. Zo wil ik  
ervaren wat de VMM betekenen voor  
de lokale bevolking, maar ook leren hoe de 
meubels worden gemaakt. Naast de VMM 
en mijn werk voor de cliëntenraden van 
Amsta ben ik graag actief bezig met hard-
lopen, paardrijden en fietsen. Kijk voor meer 
info op www.linkedin.com/in/carin-donk. 

Bwalo Malawi 

Karin Tanamal
In het zuiden van Malawi zet Bwalo  
Initiative zich in voor (kans-)arme straat-
jongeren. De jongeren worden begeleid 
door onderdak te bieden en ze kennis 
en vaardigheden aan te leren, zodat hun 
kansen op de arbeidsmarkt vergroot 
worden. 

“De jongeren 
laten door foto’s 
te sturen nog 
regelmatig zien 
dat ze veel leren”
Deze aanpak past goed bij de missie van de VMM en daarom vertrokken op 16 juli 
op initiatief van Maartje van der Klis vijf meubelmakers naar Afrika. Doel van dit  
project was om jongeren de ambachtelijke wijze van meubelmaken en de beginselen 
van meubelstofferen aan te leren. Dit gebeurde op enthousiaste wijze en het lukte 
(mede door regelmatig stroomuitval) goed om het ‘ambachtelijke’ meubelmaken in de 
praktijk uit te voeren: handwerk dus! Met een goede voorraad hout en gereedschap 
kunnen de jongeren nu onder het toeziend oog van een lokale timmerman verder aan 
de slag, bijvoorbeeld met het maken van stapelbedden. Twee gemotiveerde jongeren 
hadden de kneepjes van het meubelstofferen al snel door. Eén van hen zit inmiddels 
op de Tiko Taylormade School in Zomba, de ander volgt een opleiding in Mangoghi. Een 
fantastisch resultaat! De jongeren laten door foto’s te sturen nog regelmatig zien dat 
ze veel leren. 

Uitzwaaimiddag 2016 Ingrid van der Linden
Ingrid vloog in 2015 met de VMM naar Uganda. Zij schreef een stukje tekst om de 
meubelmakers die in 2016 uitvlogen uit te zwaaien: “Aankomende zomervakantie  
zullen jullie uitvliegen naar een prachtig project en vanaf dat moment zijn jullie  
Vliegende Meubelmakers. Daar mag je enorm trots op zijn! Ik ben ook een Vliegende 
Meubelmaker: in 2015 ging ik mee naar project PEFO in Uganda. PEFO helpt groot-
moeders bij de opvoeding van kinderen die door Aids wees zijn geworden. We hebben 
een werkplaats en de productie van meubels opgestart, we maakten tafels, krukjes en 
bedden. Ik vond het zo’n mooie ervaring dat ik heb besloten mijn beide stages ook in 
Uganda uit te voeren. In augustus vlieg ik dus opnieuw terug. Ik hoop dat jullie net als 
ik ontzettend veel voldoening halen uit de hulp die jullie in het buitenland gaan bieden. 
En verder: geniet van deze bijzondere en prachtige ervaring!”

Ben je op zoek naar 
vrijwill igerswerk 
en houd je vooral 
van concrete ta-
ken die er toe doen, 
laat het ons weten! 

‘’Zelf twee linkerhanden, maar toch altijd eens 
een meubel willen maken?” Wilma Dierx
Of heel handig met hout en meedingen naar de trofee ‘het mooiste krukje van het festival’’? 
Met deze aankondiging stonden wij op de website van het festival Ambacht in Beeld in de 
Hallen in Amsterdam waar in september een weekend lang  onder begeleiding van een 
aantal oud Vliegende Meubelmakers bezoekers een eigen massief houten krukje in zeven 
eenvoudige stappen konden maken. Ze stonden versteld dat ze na (ruim…) 30 minuten met 
een krukje onder hun arm de stand verlieten. Bij aanvang ontvingen de deelnemers een 
boekje waarin de handelingen stap voor stap beschreven stonden. Alle benodigdheden qua 
hout en gereedschap waren door Bas van der Voort en Oscar Mollee vooraf voorbereid en 
ter plekke hebben zij de bezoekers begeleid bij het maken van de krukjes. Ook oud VMM 
Margot Kramer heeft meegeholpen. De opbrengst van de workshop was uiteraard voor 
ons.

Reünie zomerprojecten 2016
Wilma Dierx
Tijdens de jaarlijkse reünie, waar alle deel-
nemers hun ervaringen met elkaar deelden, 
werd onderstaande foto door het publiek 
gekozen als beste foto van 2016. Daarnaast 
waren er weer mooie presentaties waarin 
we zagen wat er allemaal is gemaakt en 
beleefd. Het vermelden waard zijn beeld 
opnames, gemaakt door de Nepalgroep 
Nuwakot. 
Ga hiervoor naar YouTube, als je daar het 
volgende intypt ‘’vliegendemeubelmakers 
nepal nuwakot 2016’’ komt het filmpje als 
eerste naar voren.

Dankwoord aan sponsoren Yvette Wittenberg
De stichting Vliegende Meubelmakers zou zonder de hulp van ondersteunende  
organisaties niet kunnen bestaan. Onze grote dank gaat daarom uit naar alle orga- 
nisaties en particulieren die in 2016 hebben gesponsord of gedoneerd om het werk 
van de VMM mogelijk te maken. Onze vaste partners, waaronder het Hout- en  
Meubileringscollege (HMC) en de stichting Gered Gereedschap, kunt u terugvinden 
op onze website. Een speciaal woord van dank gaat dit jaar uit naar drie personen. 
Allereerst Ronald Spijkerman van Blåkläder Workwear. De VMM kregen 25 Blåkläder 
werkbroeken gesponsord. De meubelmakers die uitvlogen naar de zomerprojecten 
hebben deze meegenomen en aan lokale (nieuwe) meubelmakers gegeven. Daarnaast 
Stefanie Boomsma-Visser en Mieke Murris. Zij doneerden tassen vol knuffelberen om 
uit te delen aan kinderen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Nepal, de kinderen waren er 
ontzettend blij mee. Bedankt!    

Marloes Schutte en Sidney van  
Luijn hielden een grote opruimactie 
bij PEFO en ordenden alle gereed-
schappen.

Postzegels 
van 
Femke 
Hogerkamp

Sinds 2016 hebben de VMM zijn eigen  
postzegels, ontworpen door leerlingen van  
het Nimeto tijdens het vak Digitale Vorm-
geving. Uit 25 ontwerpen koos de docent er 
vijf uit. Vervolgens heb ik van die vijf  een 
serie uitgekozen waar diverse afbeeldingen 
van onze projecten het best werden uitge-
beeld. Het is een setje van vijf postzegels die  
binnen NL onbeperkt geldig zijn en te koop 
voor zeven euro.


