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Uganda - PEFO 
Leonore van Ziel

Het doel van deze stichting is onder-
wijs, duurzame landbouw, microkrediet,  
gezondheidsleer en huisvesting voor gran-
nies en kwetsbare (wees-)kinderen,  
opgericht door Justine Ojambo, samen met zijn 
broers. 

De VMM bij PEFO was tweeledig: jongeren uit 
de PEFO-gemeenschap leren meubels mak-
en en de huisjes van de grannies voorzien van 
meubels: bed, tafel en krukje. Er kwamen wel 
uitdagingen, zoals nat hout, met af en toe wat 
schimmel. Harig hout. Afmeting hout dat niet 
overeen kwam overeen met onze bestelling 
en te laat werd geleverd. Soms wel een dag te 
laat. Maar uiteindelijk hebben we van een stal 
een houtwerkplaats gemaakt en konden we 
na drie weken 10  meubelsets, een gereed-
schapskist, eettafel en vijf jongeren met meu-
belmakerservaring overdragen aan de nannies. 
Dit werd groots gevierd in aanwezigheid van 
veel grannies, met toespraken, gebeden, muz-
iek en dans. Tijdens het werken genoten we 
van de kunsten van een kok die tweemaal per 
dag een warme maaltijd verzorgde. Puur en 
gezond Oegandees eten. Ook de samenwerk-
ing met mensen uit de gemeenschap was bi-
jzonder, want naast de studenten en grannies, 
ook met medewerkers van de stichting droegen 
de chauffeur en de kok/manager ook bij aan het 
slagen van dit project. Er was een groot gevoel 
van saamhorigheid.

We kijken terug op een prachtige ervaring op 
een mooie plek voor een goede stichting. We 
hebben iets achtergelaten waar onze leerlingen 
mee verder kunnen. We gaan graag nog eens 
terug om te kijken hoe de werkplaats verder 
groeit. 

Project Spiritmeubel 

Friedel Wilm
Van Spirit, een jeugdzorginstelling voor 
kwetsbare jongeren die bij pleegouders 
wonen hebben wij de opdracht gekregen 
om samen met zes Spirit jongeren en zes 
Vliegende Meubelmakers een persoonli-
jk meubel te maken die de Spirit jongeren 
mogen houden. Op vier zaterdagen zijn de 
workshops gegeven om de meubeltjes te 
maken aan de hand van een ontwerp en 
instructie die speciaal door Barabara Ze-
wuster, ontwerpster in het productontwik-
kelteam van de Vliegende Meubelmakers, 
voor de Spirit jongeren is ontworpen. De 
begeleiding vanuit Spirit werd gedaan door 
Jennifer Martis en Clemens Post. 

De begeleiding van de jongeren vanuit de 
Vliegende Meubelmakers werd gedaan 
door Barbara Zewuster, Rik Lips, Ale Zuide-
ma en Friedel Wilm. Tevens heeft Vincent 
Koedam, docent productontwikkeling, 
meubelmaken en stofferen van het HMC 
(Hout- en Meubileringscollege) mbo-vak-
school voor hout, meubel en interieur ons 
geholpen met het ontwerpen van de per-
soonlijke tattoo in het IronCad tekenpro-
gramma zodat deze geschikt waren om 
gelaserd te worden. Het werd een “Spirit-
meubel 3 in 1”, een draagbaar koffert-
je, gestapeld een kastje, een tafeltje of in 
losse delen als rekjes aan de muur. Het 
tafelblad is voorzien van een gepersonal-
iseerde gelaserde tekening/mozaïek door 
elke Spirit jongere zelf ontworpen tijdens 
de samenwerking. De uitdaging voor de 
jongeren was vooral gelegen om met een 
aanvankelijk onbekende samen te werken 
aan de meubeltjes. Naast durf was er ook 
improvisatie en aandacht nodig  Gelukkig 
zaten er bij de Vliegende Meubelmakers 
wat oudere leden met veel kennis, kunde 
en levenservaring om hierin te ondersteu-
nen. 

De Vliegende Meubelmakers hebben 
samen met Spirit Jeugd & Opvoedhulp uit 
Amsterdam een geslaagd project uitgevo-
erd waarin Spirit jongeren binnen een pro-
fessionele setting hun eigen meubel ge-
maakt hebben. De uitdaging lag vooral in 
de samenwerking en een resultaatgerichte 
aanpak en begeleiding. Wat we geleerd 
hebben is dat je de jongeren wel goed aan 
de hand moeten vasthouden om geduren-
de het hele project de aandacht voor het 
gemeenschappelijke doel te behouden. 
Veel dank is er voor de doorzetters die het 
project tot een geslaagd einde met een 
mooie eindproducten wisten te brengen. 

Voorwoord 
Vliegende Meubelmakers 2015

Er ligt weer een jaar achter ons met moo-
ie resultaten bij onze zomerprojecten, een 
geslaagde reünie waarbij we moesten 
concluderen dat de belangstelling zo groot 
was dat de werkplaats van Gered Gereed-
schap hier niet meer geschikt voor is. Voor 
vertrek hadden we de benefietmiddag in 
eren hersteld onder een andere naam: 
een uitzwaaimiddag. Natuurlijk hebben 
we de deelnemers naast de kennismaking 
en voorbereiding op het project ook on-
dergedompeld in de cultuur waar ze mee te 
maken zouden krijgen. Dit gebeurde tijdens 
de culturele avond, waarbij we vooraf met 
alle deelnemers een gezamenlijke maalti-
jd hadden, klaargemaakt door onze kan-
tine uitbater Loek Loevendie. Al vanaf het 
eerste uur onze vaste sponsor op gebied 
van de catering. 

Maar naast onze corebusiness, de zomer-
projecten,  was er ook de vraag van jeug-
dzorginstelling Spirit om een meubelstuk 
te maken met en voor hun doelgroep. En 
zo waren er niet alleen Vliegende Meubel-
makers op diverse zaterdagen aan de slag 
op het HMC maar ook jongeren die door 
hun thuissituatie regelmatig van verblijf-
splaats wisselen en nu een kastje hebben 
waar ze hun waardevolle spullen in kwijt 
kunnen. 

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat er 
elk jaar weer behoefte is van jongeren om 
hun handen uit de mouwen te steken ti-
jdens hun vakantie terwijl hun leeftijdsgen-
oten genieten van zon zee en strand. 

U leest er alles over in deze terugblik.

Wilma Dierx, Gerco Buis en 
Barbara Zewuster

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.

Deelnemers 2015
India SSC Afke Zuidema/Ale Zuidema/Arian de Goede/Wieland van den Brug/Luuk Schrofer/
Tulio Boz Sri Lanka Home of Hope Anne-Rike Visser/Gwen Wiegerink/Henk Nap/Sanne de Wit/
Jeroen Mooij/Jelmer Speet/Daan Grimbergen Tanzania Shirikisha Moshi Jaap van der Heijden/
Fiel Schelfhout/Heimrich Roetman/Eva Camfferman/Susanne Pronk/Angelique Weijers/Lou-
ise de Kiewit/Lisanne de Ridder Uganda Hope North Randy Stiffels/Leonie van Iersel/Lotte 
Buijtendorp/Stef van Oostveen/Maikel van Geest/Pepijn Nuijten Uganda Pefo Kathy Baars/
Leonore van Ziel/Marloes Schutte/Ingrid van der Linden/Sidney van Luijn/Jos Ooijevaar 

Vaste vrijwilligers 
De aktiviteiten van de Vliegende Meubelmakers kunnen niet uitgevoerd worden zonder alle 
deelnemers die afgelopen zomer zijn meegevlogen. Daarnaast was Carin Donk, net als in 2014 
onze rechterhand bij de zomerprojecten. Fiedel Wilm begeleidde het Spiritproject, samen met 
Rik Lips. Tijdens de jaarlijks terugkerende vrijwilligersavond mochten we weer gebruik maken 
van de diensten van Carmen Heinze die deze avond als voorzitter optrad. Ronald Nieuwenhu-
ijse was de drijvende kracht achter de uitzwaaimiddag en Yvette Wittenburg zorgde ook deze 
keer weer dat Albert Heijn ons voorzag van gratis produkten om de winst zo hoog mogelijk 
te maken tijdens deze middag. Tijdens onze jaarlijkse reünie mochten we weer genieten van 
zelfgemaakte soep, gemaakt door Jennie Niers, Elly Derks en Henk Slooijer. Martin van der Kint 
is onze vaste ondersteuner op financieel vlak. Jan Wentink denkt maandelijks met ons mee en 
ontfertm zicht over het project SRI in Kenia. Voor onze huisstijl en alles rondom opmaak zet 
Meike Veenhuizen zich belangeloos in en tot slot heeft Peter Houmes alle deelnemers voorzien 
van 360 kilo gereedschap via Gered Gereedschap.

Zomerprojecten 2015
In de zomer van 2015 zijn de Vliegende Meubelmakers 
naar de volgende projecten gevlogen:

• Social Service Centre in Chennai, India. Zij hielpen mensen die op een of andere 
manier als derderangs burgers gezien worden. • Sri Lanka 4 All - Home of Hope 
in Alutwatte, Sri Lanka. Home of Hope zorgt voor onderdak en scholing, sport en 
spel. • Phoebe Education Fund for Aids Orphans (PEFO) - Een housing project for 
African Grandmothers in Jinja, Uganda. • Shirikisha in Tanzania - Dit project is op-
gezet door Cocaya Hearch Shayo. Zij leert dove en gehandicapte jonge mannen en 
vrouwen een vak. • Hope North in Uganda. Hope North is een school voor secun-
dair- en basis-beroepsopleidend onderwijs. Hope North wil heel graag beginnen 
met de start van een basisopleiding in houtbewerken en meubelmaken.

SRI Kenya Jan Wentink

In 2015 zijn door het project SRI Kenya grote 
stappen gezet. De laatste sponsorgelden 
zijn benut voor het installeren van de  
zonnepanelen en het verder begeleid-
en naar financieel onafhankelijk worden. 
Er zijn in het afgelopen jaar een 10 tal  
jongeren opgeleid die weliswaar nog geen 
provisionele meubelmakers zijn maar 
wel een deel van de werkzaamheden  
onafhankelijk kunnen uitvoeren. Er zijn op dit 
moment 2 ervaren meubelmakers aan het 
werk die de jongeren begeleiden. Het inkomen 
van deze ervaren meubelmakers wordt gege-
nereerd door de verkoop van Meubelen.  Ook 
de leerlingen die nu ruim een jaar opgeleid 
worden krijgen een kleine vergoeding voor de 
werkzaamheden. 

“Er zijn in het afgelopen jaar 
een 10 tal jongeren opgeleid” 

De omslag van de opstartfase waarin salaris 
werd betaald naar de “commerciële” fase waarin 
het inkomen afhankelijk werd van de verkoop 
van meubelen nam meer tijd dan gepland.   
Tina Wentink heeft zich inmiddels  
gevestigd in Kisumu en heeft een veel kleinere rol  
dan voorheen. Ze blijft betrokken en zal  
vooral een rol spelen waar 
het gaat om de bewaking van  
kwaliteit van de meubels en het stimuleren  
van de marketing activiteiten.  De laatste 
maanden van 2015 heeft een 3 tal Delftse  
studenten een markt verkenning 
gedaan voor het SRI VMM project.  
Zij concludeerde dat de kwaliteit van de  
producten hoog is vooral in vergelijk met  
de andere lokaal gemaakte meubelen. De 
prijs is ook iets hoger en er zal dus gezocht  
moeten worden naar meer kapitaal  
krachtige klanten. Tot nu toe is het gelukt 
maar om een grotere en vooral constante  
productie stroom opgang te brengen zal er nog 
flink moeten worden doorgewerkt. Er wordt 
nog met SRI van gedachte gewisseld over een  
eventuele verdere samenwerking. Op 31  
december 2015 is de samenwerking voor wat 
de opstartfase afgerond. 

Sri Lanka - Home of Hope
Anne-Rike Visser

In Home of Hope hebben we met drie meiden 
en vier jongens van het HMC bankjes en taf-
eltjes gemaakt voor en met de lokale kinderen. 
In de ochtend maakten we pennenbakjes met 
hen, die ze gelijk mee mochten nemen. De ou-
dere kinderen hielpen in de middag mee met de 
tafels en de banken. Ze hebben nu een goede 
basis op het gebied van meubelmaken om hier 
mee door te kunnen gaan. Goed nieuws is dat 
er een meubelmaker was die deze oudere groep 
na afloop de kans heeft gegeven om met het 
vak verder te gaan. Precies wat de Vliegende 
Meubelmakers willen. In het begin was de taal 
een barrière, maar na drie weken konden de 
kinderen voldoende Engels praten om vragen 
te stellen. 

“De lokale bevolking met wie 
we samenwerkten was zo blij 
met ons en weet je hoe goed 
dat voelt?!”

Ze waren zo gemotiveerd dat ze na een dag 
werken bij wijze van spreken de deur uitgezet 
moesten worden, want als het aan hen lag gin-
gen ze de hele avond door. 
Ik heb veel geleerd van de cultuur op Sri Lan-
ka. Zo zijn zij daar sneller tevreden met wat ze 
hebben en meer behulpzaam. Hier in Nederland 
moet alles groter en beter, terwijl ze daar blij zijn 
met wat ze hebben. Dat was een mooie ervar-
ing. Ze zijn er ook minder met tijd bezig, wat hier 
soms een obsessie is. Ook heb ik geleerd om 
dankbaarder te zijn met wat ik heb. De lokale 
bevolking met wie we samenwerkten was zo 
blij met ons en weet je hoe goed dat voelt?!

Uganda Hope North  
Wilma Dierx interviewt 
deelneemster Leonie van 
Iersel.

Wat hebben jullie bij Hope North gemaakt? 
Picknicktafels en stapelbedden. Kinderen zaten 
eerst op bed te eten, wat uiteraard niet hygië-
nisch is. De stapelbedden leverden een bed per 
persoon op, want eerst sliepen ze met drie kin-
deren op een matras. Dit betekende ook dat er 
meer matrassen nodig waren. 

Hoe zijn jullie aan het geld hiervoor gekomen? 
Hiervoor hebben we een oproep gedaan op 
Facebook en via vrienden en familie die dit pro-
ject een warm hart toedroegen.

Welk effect heeft jullie aanwezigheid gehad op de 
lokale mensen? 
Ze hebben nu een gemeenschappelijke ruimte 
waar ze eten. Je kunt je wel voorstellen wat 
dat doet met een groep. Daarnaast hebben 
drie lokale jongeren veel van ons geleerd op 
het gebied van meubelmaken, want zij hebben 
zelfstandig de andere slaapzalen voorzien van 
stapelbedden.

Wat vind je goed aan het initiatief van de VMM? 
Dat de nadruk op kennisoverdracht ligt en dat 
je daadwerkelijk een steentje bijdraagt aan het 
aangenamer maken van de leefomgeving van 
de kinderen van Hope North.

India - SSC
Wieland van der Burg

In ons project in Chennai, India zijn we met 5 
man en 1 dame naar weeshuis Social Service 
Centre geweest. Dit project is dik 50 jaar ge-
leden opgezet door Mr. William Davis, deze 
man was zelf blind en is het SSC begonnen 
voor blinde kinderen, maar heeft dit later uit-
gebreid naar een weeshuis voor zowel ge-
handicapte als dove en blinde kinderen. Tegen-
woordig verblijven er in totaal 78 kinderen waarvan er 15 wees zijn.
In dit instituut hebben we drie weken lang onze vakkennis aangeboden aan de kinderen van het 
SSC. Het doel van het project was het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Helaas hebben 
we deze droom na de eerste week moeten laten vallen omdat er te weinig geld was voor een 
eventueel vervolg voor de lessen daar. Gelukkig konden we toen op onze manier veel kwalitatief 
betere meubels neerzetten en dat is ons ook zeker gelukt. Ondanks het feit dat we de kinderen 
niet bij alles konden gebruiken hebben we ze toch zo veel mogelijk tot het proces betrokken.
Onder de begeleiding van Ale en Luuk hebben de kinderen geholpen met de bouw van twaalf 
prachtige teakhouten banken met zes tafels. Onder begeleiding van Tulio, Arian en Wieland 
hebben we vier klassieke schoolbanken gemaakt ieder voorzien van klassieke slis, halfhout en 
zwaluwstaartverbindingen. Dit kostte heel wat meer tijd, maar de kinderen hebben er veel van 
kunnen leren. We hebben allen erg genoten van het project en de wondere wereld van India.

Vakopleidingen
Wilma Dierx

Naast het uitvoeren van korte 
zomerprojecten zijn we in 2012 ge-
start met het neerzetten van lan-
glopende projecten. We begonnen 
hiermee in Zuid Afrika en Malawi. 
Doel is om jongeren het houtbew-
erking vak bij te brengen zodat zij een 
betere kans maken op de arbeids-
markt. Helaas is gebleken dat dit 
toch lastig is als er geen constante 
begeleiding aanwezig is. Beide pro-
jecten hebben we dan ook helaas 
moeten beëindigen. Bij SRI in Kenia 
is het echter wel gelukt de werk-
plaats draaiende te houden door 
de aanwezigheid van Tina Wentink 
als constante factor. De werkplaats 
wordt gerund door lokale helpers en 
halen zelfstandig hun opdrachten 
binnen. Eind 2015 hebben we het 
project financieel onafhankelijk verk-
laard. De subsidies die speciaal voor 
dit project waren aangevraagd zijn 
gestopt, omdat het project zijn eigen 
inkomsten kan realiseren. 

alle stadia van dit werk zien. Het verzamelen 
van de spullen. Het samen nadenken over die 
spullen en wat ermee te doen. Het werk zelf. 
En trots poseren naast het eindresultaat. 

“Zoveel foto’s, zoveel 
verhalen, zoveel 
herinneringen.”

En dat dan met z’n tweeën of met een hele 
groep. Op de winnende foto zie je in één  
oogopslag dat er wat gaat gebeuren. Een  
gemengd groepje zit op de grond rondom 
een hele verzameling gereedschap en is 
zo te zien diep in overleg over hoe zij het 
samen gaan aanpakken. Prachtig licht, half  
binnen en half buiten, het kan nog alle kant-
en op. Ben benieuwd wat het resultaat van 
dit denkwerk is geworden! 

Ook in 2015 zijn de meubelmakers  
uitgevlogen naar twee continenten, India 
en Sri Lanka in Azië en Uganda en Tanzania 
in Afrika. Op 18 september was iedereen 
weer ruimschoots terug en resteerden er  
verhalen en foto’s. Zoveel foto’s, zoveel  
verhalen, zoveel herinneringen. Voor de ju-
ryfoto waren de eisen wat strenger dan voor 
het eigen fotoboek of facebook account. Op 
de geselecteerde foto’s – uit waarschijn- 
lijk ontelbaar velen – moesten drie dingen  
afgebeeld zijn, om te laten zien waar het 
bij de vliegende meubelmakers om gaat. 
Die drie zijn de meubelmaker, een lokaal 
iemand aan wie het meubelmaken geleerd 
wordt, en het gereedschap wat daarbij  
gebruikt wordt. In deze drie-eenheid 
zie je in een blik waar het de vliegende  
meubelmakers omgaat, een vak overdra-
gen en samen mooie spullen maken, liefst 
met lekker gereedschap. De foto’s lieten 

Reünie zomerprojecten Fotojury 2015 - Frank Baltus

Uitzwaaimiddag 
zomerprojecten
Yvette Wittenburg

De deelnemers die in 2015 naar Uganda, India, 
Sri Lanka of Tanzania vlogen om daar meu-
bels te gaan maken, werden door vrienden en  
bekenden uitgezwaaid op 21 juni 2015.  
Tijdens een middag in Soupalicious aan de  
Arlandaweg in Amsterdam presenteerden zij  
hun projecten en werd hen onder luid applaus 
veel succes toegewenst. Tussen de presentaties 
door konden de bezoekers genieten van een 
hapje en een drankje, of samen op de foto  
binnen de rondgaande blauwe fotolijst. Ook 
kon iedereen deelnemen aan het Rad van For-
tuin: tegen een kleine bijdrage ten gunste van 
de Vliegende Meubelmakers maakte men kans 
op prijzen van meubelmakers en andere spon-
soren. Van nachtkastje tot wijnrek, van houten 
vlinder tot schilderij: bijna niemand ging met 
lege handen naar huis. Op Facebook zijn de fo-
to’s van deze succesvolle uitzwaaimiddag terug 
te vinden. 

Tanzania - Shirikisha in Moshi Jaap van der Heijden
Van 12 juli tot 5 augustus ging een groep 
van 5 “meubelmakers” en 3 “dove“ mensen 
naar Moshi in Tanzania. We waren daar op  
uitnodiging van Cocaya, een Tanzaniase 
dame die Shirikisha leidt, een selfsupporting  
gemeenschap waar voornamelijk dove mensen 
met elkaar werken. Hun visie is om mensen op 
te leiden tot zelfstandigheid in een beschermde omgeving. Selfsupporting d.m.v. ondermeer een 
eigen moestuin, een naai atelier waar 4 mensen werken en een pizza oven. 
Nu vroeg ze of we wilden helpen om een werkplaats op te zetten en 3 mensen de eerste beginselen 
van het meubelmaken bij te brengen, zodat ze kleine meubels konden maken voor verkoop (lokaal 
en aan toeristen). Dat is goed gelukt. Voor de werkplaats zijn gemaakt: 2 werkbanken, 2 zaagtafels, 
schraag, 2 gereedschap kasten, 2 gereedschap kistjes. Voor de keuken: keukenkast, 2 keukentafels, 
pizzabord. Voor het naaiatelier een  tafel. En voor de verkoop, tevens als deel van de opleiding en 
door de leerlingen: 6 krukjes, 1 opstapje, 2 schommels, 4 bananenpletters, 2 etagères.

Een ander doel van het project is om de mensen te leren kennen in hun cultuur door met elkaar 
samen te werken; het gastland waarderen door ondermeer een safari van twee dagen. Het lokale 
eten was steeds goed verzorgd door een kok die kookte uit eigen moestuin en met andere lokale 
grondstoffen. De acht deelnemers hadden allen een eigen verwachting en ervaring (van 1 tot 
40 jaar); dus de inbreng was divers en er viel veel van elkaar te leren. We waren lokaal op elkaar 
aangewezen, maar in geval van nood konden we op de VMM terugvallen.


