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Beste deelnemers,
Je gaat mee met de Vliegende Meubelmakers! Daar zijn we heel blij mee want zonder jou, kunnen we onze
plannen niet waar maken. Alvast een groot dankjewel!
Om jouw deelname aan het zomerproject een mooie en bijzondere belevenis te laten zijn, is het goed om
vooraf te weten waar je je voor opgeeft. Een goede voorbereiding is DE manier om samen met de andere
deelnemers een fantastische zomer mee te maken. Als je weet wat er van jou verwacht wordt, ga je met het
juiste idee aan de slag en dat voorkomt teleurstellingen.
Met dit informatieboekje krijg je informatie over deelname aan een zomerproject. Wat kan je verwachten en
welke voorbereidingen zijn nodig? Verder lees je handige tips om het project te laten slagen. Lees deze
informatie goed door, succes met alle voorbereidingen en alvast een hele mooie tijd op het project deze
zomer!
Wie zijn de vliegende meubelmakers?
De Vliegende Meubelmakers (VMM) is een onafhankelijke stichting die het mogelijk maakt voor
meubelmakers en mensen met handige handen een unieke ervaring op te doen. Met een groep deelnemers
werk je samen met lokale (toekomstige) meubelmakers aan het verbeteren van hun leefomgeving of
toekomstkansen.
Drie belangrijke pijlers van ons ontwikkelingswerk zijn:
- kennis overdracht door de deelnemers aan de lokale bevolking en visa-versa
- kennismaken met een andere cultuur door alle deelnemers
- meubels maken voor een goed doel samen met lokale werkers
De VMM heeft naast de zomerprojecten ook leer-werktrajecten waarbij we een zelfstandig draaiende
meubelwerkplaats opzetten in maximaal drie jaar.
Wat is een zomerprojecten?
Bij een zomerproject wordt er door een groep vrijwilligers samen met lokale mensen meubels gemaakt in 3
a 4 weken tijd. Er wordt vooraf gekeken welke meubels het project nodig heeft en deze worden ter plekke
gemaakt. Het hout wordt lokaal ingekocht. De lokale mensen die meewerken, zijn door het project zelf
aangedragen en worden door ons opgeleid om na die drie weken de meubels zelfstandig na te kunnen
maken. We gebruiken gereedschap van Gered Gereedschap die we zelf meenemen uit Nederland en
achterlaten bij het project.

Deelnemersinformatie Zomerprojecten // 2018

2

Hoe kiest de VMM het project?
De VMM checkt vooraf of een projectaanvraag geschikt is voor een VMM zomerproject. We kijken naar de
veiligheid, de betrokkenheid van lokale mensen, de mogelijkheid van kennisoverdracht en de doelstelling van
het project. De afgelopen jaren zijn we actief geweest in weeshuizen, op scholen, bij opvang voor
kindsoldaten of straatjongeren, bij mensen met een lichamelijke, psychische en/of geestelijke beperking,
aidswezen opvang, e.d. in Midden en Zuid Amerika, Afrika en Azië. Belangrijk bij de keuze van het project is
de bereikbaarheid van het project ter plekke en een goede contactpersoon hier in Nederland. Nadat we met
de projectaanvragers gesproken hebben en tot een samenwerkingsovereenkomst zijn gekomen, gaat het
project definitief door en start de werving van deelnemers.

Wat is het doel van een zomerproject?
Alleen meubelsmaken en dan weer weggaan, ziet de VMM niet als de juiste manier van hulp. Daarmee
verander je niets en blijft een project afhankelijk van anderen. We willen juist dat Jij jouw kennis overdraagt
aan de lokale mensen. Zo kunnen zij na ons vertrek, zelf verder met het maken van de tafels, bedden,
stoelen of andere houten voorwerpen. Stel je er op in dat je ‘praktijkles’ gaat geven tijdens het project.

Hoe ziet het hele traject van deelname aan een zomerproject eruit?
Je mag jezelf bij inschrijving voor een zomerproject 12 maanden lang een Vliegende Meubelmakers noemen.
Deze maanden zijn te verdelen in voorbereiding, uitvoering, afronding en ondersteunen bij de opzet van de
zomerprojecten het jaar daarop. Bij de voorbereiding kom je minimaal vier keer bijeen om elkaar en het
project te leren kennen. De voorbereiding start eind januari tot aan het vertrek. Dan ga je drie weken aan de
slag voor het goede doel en bij terugkomst zorg je voor een goede afhandeling van het project en maakt o.a.
een mooie presentatie van wat jullie gedaan hebben en schrijft een stukje voor op de website als afronding.
Hoogtepunt ieder jaar is de reünie. Dit wordt gevierd met alle deelnemers van de zomerprojecten. De kans
om je prachtige verhalen kwijt te kunnen aan iedereen! Als laatste wordt er gevraagd om een actieve
bijdrage te leveren aan de voorbereiding van de nieuwe zomerprojecten.

Eigen inbreng
Je geeft zelf het project vorm; in de voorbereidingen en ter plekke tijdens de uitvoering. Van iedere
deelnemer wordt verwacht mee te denken en actief bij te dragen aan de inhoud van het project. We willen
jouw ideeën horen om van het project een succes te maken. Er is geen teamleider of coördinator die bepaalt
wat er wordt gedaan of hoe laat je op moet staan. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Deelname aan de
VMM zomerprojecten vraagt een proactieve houding van iedere deelnemer waarbij je altijd rekening houdt
met elkaar en met de lokale mensen.
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Waar slaap ik tijdens het project?
Ter plekke overnacht je in een accommodatie dat door de lokale organisatie is geregeld. Dit loopt uiteen van
een slaapplaats bij de broeders tot een matras op de grond in een schooltje of ziekenboeg. Het is er veilig en
voorzien van sanitair. (Let op, warm water en 24/7 elektriciteit is niet altijd de standaard) Het verblijf is
kosteloos.

Maaltijden
Het project is exclusief maaltijden. Net als thuis, bekostig je zelf je eten en drinken. Wat je met jouw groep
deelnemers kunt afspreken, is dat je ter plaatse de lunch of avondeten laat bereiden door een kok. De inkoop
van het eten betaalt de groep zelf en de VMM betaalt het loon van de kok voor het bereiden. Zo eet je
heerlijk en de kok is voor drie weken verzekerd van een inkomen. Soms biedt het project aan om tegen een
vergoeding de maaltijden te verzorgen. Hier hoor je meer over tijdens de eerste voorbereidingsbijeenkomst.

Werkdagen en uitstapjes
De meeste projecten duren 3 weken, de vliegreis niet meegerekend. Dat zijn in totaal 15 werkdagen, 5
dagen per week. De werkdagen worden afgewisseld door een excursie naar bijvoorbeeld een lokale
houtzagerij of meubelwerkplaats. Hoe je de werkweek indeelt, bepaal je zelf met de manager van het project
en je groep. Een korte trip van 3 dagen staat standaard op het programma. Deze organiseer je met de groep
zelf, ter plekke en is op eigen kosten. Hiervoor maak je een gezamenlijke pot. De trip is dus niet inclusief. Zo
leer je tijdens het project ook een beetje het land kennen.

Respect
We werken in landen waar andere normen en waarden gelden. Het is belangrijk dat je je hiervan bewust
bent en dat je hier met respect omgaat. Je bent te gast bij de mensen van het project en te gast in hun land.
Hier zijn andere leefregels, gewoonten en gebruiken. Verdiep je hier in en bereid je er op voor. Denk
bijvoorbeeld aan taalgebruik, geloofsregels, bijgeloof, roken, met ontbloot bovenlijf lopen in sommige
ruimtes, lichaamsverzorging etc etc. Tevens is het belangrijk om een goede samenwerkingsgeest te
bezitten. Binnen de groep zijn er altijd meningsverschillen. Het respecteren van elkaars mening is van belang
om een prachtig resultaat neer te zetten aan het einde van de drie projectweken.

Flexibel en creatief
Werken in een groep betekent je aanpassen aan en rekening houden met elkaar. Dit vraagt om een flexibele
houding en de bereidheid om dingen voor elkaar te doen. Denk aan samen de tafel afruimen, samen aan het
eind van de dag het gereedschap weer opbergen, samen de ontbijttafel dekken. Het gereedschap dat je tot
je beschikking hebt, is niet de kwaliteit die je gewend bent op je werkplek in Nederland. Er wordt tijdens het
project een beroep gedaan op je creatief oplossingsvermogen om een verbinding te maken waar je in
Nederland gewoon een apparaat of boortje voor had gepakt.
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Houd er ook rekening mee dat er beperkt elektriciteit kan zijn. Stoomuitval komt ook regelmatig voor. In
sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van een aggregaat. Hoe handig kan een handboor dan zijn,
waarvan je hier denkt ‘’Wat moet ik daarmee?’’. Daarnaast ben je met verschillende meubelmakers op pad
die ook ieder een zijn idee heeft hoe je iets moet maken. Je zult zeker een paar keer akkoord moeten gaan
met een meubel of soort verbinding omdat de groep dit heeft besloten. Stel je hier op in.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Deelname is op eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw eigen
gedrag, voor je eigen gezondheid, voor je eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Er is geen
projectleider aanwezig die zegt wat je moet doen of waar je een probleem neer kunt leggen. Jij en de andere
deelnemers maken het project en bepalen samen met de lokale mensen wat er gemaakt gaat worden, hoe
de taakverdeling wordt, wat je op de vrije dagen doet, e.d.
Je bent zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort, het regelen van een visum of eventueel benodigde
inentingen. Je kunt de VMM altijd om advies vragen.
Gereedschap en EHBO
Het gereedschap dat we nodig hebben voor het project wordt in samenwerking met Stichting Gered
Gereedschap bijeen gebracht. Al het gereedschap blijft na afronding van het project achter zodat de lokale
meubelmakers hiervan gebruik kunnen blijven maken. Naast je eigen spullen, neem je ook gereedschap mee.
Na de culturele avond staat er voor elke deelnemer een doos met 10 kilo klaar op het HMC mbo vakschool in
Amsterdam. Dat betekent dat je nog 10 kilo mag meenemen voor jezelf. Houd hier rekening mee.
Overgewicht gaat per kilo en is niet goedkoop! Een EHBO doos wordt gesponsord door
www.besteehbodoos.nl en gaat mee naar het project. Schouten en Muis Timmer en Meubelbedrijf levert
schroeven.
Goed verzekerd naar een project
Iedere deelnemer sluit zelf een reisverzekering af want het is belangrijk dat je goed verzekerd afreist naar de
projecten. Niet iedere reisverzekering dekt schade of letsel veroorzaakt door het werken met hout. Wij
adviseren dan ook om een reisverzekering af te sluiten bij Joho. Zij zijn al jaren actief op
het gebied van vrijwilligers werk en hebben een goede reisverzekering ontwikkeld. Deze
is speciaal gemaakt voor mensen die zich als vrijwilliger inzetten in het buitenland en
daarmee in situaties kunnen komen die een normale reisverzekering niet dekt. Wil je
meer weten over deze reisverzekering van JoHo zie hun website:
http://www.joho.nl/verzeker/reisverzekering/.
Als je al een doorlopende reisverzekering hebt, raden wij je aan om contact op te nemen met jouw
verzekeringsmaatschappij. Misschien kan je tegen een kleine meerprijs ook de dekking voor het werken met
machines inclusief maken.
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Wat zijn de kosten van deelname?
Deelname aan VMM zomerprojecten kost € 400,- aan houtgeld plus de ticketkosten. Ga uit van € 1.000 euro
voor het ticket. Leerlingen van de HMC mbo vakschool krijgen € 200,- korting op het houtgeld i.v.m.
sponsoring door de opleiding. Houd rekening met extra kosten voor het visum en vaccinaties. Van al het
ingezamelde hout- of projectgeld door deelnemers gaat 95% mee naar het project. De overgebleven 5%
wordt door de VMM gebruikt om de voorbereiding van de projecten te bekostigen.
Deelname aan een zomerproject van de VMM duurt 12 maanden. We vragen je om actief deel te nemen aan
de voorbereiding van het project. Dit houdt in dat je aanwezig bent bij de voorbereidingsbijeenkomsten. We
organiseren een uitzwaaimiddag in juni en een reünie in september. En we vragen je om mee te helpen bij de
voorbereidingen van het nieuwe zomerproject van het jaar daarna.
De Reisperiode
Alle projecten vertrekken in de zomer. Als je eerder wil vertrekken of langer wilt blijven, geef dit dan vooraf
aan. De tickets worden collectief gereserveerd door de VMM. Iedere deelnemer boekt en betaalt het ticket
zelf bij de reisorganisatie waar wij mee samenwerken:
Travel Counsellors
Manon Eeken
T:023-57 62 105
@:manon.eeken@travelcounsellors.nl

Paspoort en visuminfo
Kijk op deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen of je een
visum nodig hebt voor het land waar je heen gaat. Kijk goed hoe lang je paspoort nog
geldig moet zijn. Het kan zelfs zijn dat je paspoort 6 maanden na terugkomst nog geldig
moet zijn, wil je het land in mogen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook
een app met de laatste informatie.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën, benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse
ziekten in het land van je project, word je geadviseerd contact op te nemen met het GGD, reiskliniek of
bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
te raadplegen.
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Data bijeenkomsten Vliegende Meubelmakers
Gezamenlijke data waarop wij rekenen op ieders aanwezigheid:
zaterdag 27 januari 2018 Eerste kennismaking met deelnemers
zaterdag 17 maart 2018

Tweede bijeenkomst ter voorbereiding

maandag 16 april 2018

Derde Bijeenkomst: Productontwerp

dinsdag 22 mei 2018

Vierde bijeenkomst: Culturele avond

zondag 24 juni 2018

Uitzwaaimiddag

weekend 21 juli 2018

Vertrek zomerprojecten

augustus 2018

Afronding zomerproject en financiële
afhandeling

vrijdag 5 oktober 2018

Reünie zomerprojecten

oktober 2018

Beslissen nieuwe zomerprojecten 2019

november/december 2018

Voorlichting bijeenkomsten zomerprojecten 2019

zaterdag 26 januari 2019 Eerste kennismaking met deelnemers 2019

Deelname in het kort samengevat
Voor deelname aan een project van de VMM geldt een aantal voorwaarden:
•

je bent minimaal 18 jaar (er is geen maximum leeftijd)

•

je hebt een opleiding tot meubelmaker gevolgd of … je bent leerling houtbewerking of … je hebt
ruime ervaring op gebied van houtbewerking

•

je bent zelfstandig genoeg om 4 weken lang weg van (t)huis te zijn

•

je bent bereid om je gedurende 12 maanden in te zetten voor de VMM

•

je bent enthousiast over het project van de VMM

•

je stelt je actief en open op richting het project en de deelnemers

•

je steekt graag je handen uit de mouwen en je wilt serieus aan de slag

•

je staat open voor andere culturen, normen en waarden

•

je hebt ca € 1.400,- * gespaard/gesponsord voor deelname voor het houtgeld en het ticket. (*voor
HMC leerlingen € 1.200,-)

•

je gaat akkoord met de algemene VMM voorwaarden

•

en ... je hebt er gewoon erg veel zin in!

Welke inzet verwachten we van je:
•

Deelname aan de voorbereidingsbijeenkomsten

•

Aanwezigheid bij de uitzwaaimiddag voor en de reünie na het project

•

Actieve deelname tijdens het project zelf

•

Bijdrage informatiebijeenkomst en eerste voorbereidingsbijeenkomst voor de zomerprojecten van
het volgende jaar.
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Checklist acties zomerprojecten ter ondersteuning
Januari en februari voor vertrek
• boeken en betalen vliegticket via Manon Eeken Travel Counsellor
• check of iedereen kopie paspoort of ID kaart heeft ingeleverd
• bepalen wie van de groep de contactpersoon wordt richting de VMM
• bedenken sponsoracties
• contact met project ter plekke voor:
-

Verduidelijking opdracht

-

Welke meubels er gemaakt moeten worden

-

Welke houtsoorten er zijn

-

Waar het hout gekocht kan worden

-

Moet het hout vooraf of kan het ter plekke gekocht worden

-

Wie zijn de lokale mensen die opgeleid gaan worden

-

Hoe ziet slaapplek er uit en is luchtbed, matras, klamboe noodzakelijk

-

Stroominformatie. Is er stroom en welke stroom 110/220

-

Navraag welke stekkeraansluiting zij hebben

• visum informatie opvragen
• plannen eventueel extra bijeenkomst samen met de groep (naar wens)
• iedereen de FB pagina van de VMM liken
• eigen gemaakte FB pagina’s of websites doorgeven aan VMM zodat wij dit op onze site plaatsen
Maart / april
• Welke vaccinaties zijn er nodig
• Werktekeningen of schetsen maken van meubels
• Uitwerken evt gezamenlijke sponsor actie
• Check klimaat in zomer ivm meenemen warme kleding / muggen / regenseizoen / klamboe
• Hoe koppel je als groep informatie terug aan de sponsoren en bedrijven
• In contact blijven met het project ter plekke en de ontwerpen van het meubel terugkoppelen aan het
project
• Betalen houtgeld
• Doorgeven welke type schroeven er nodig zijn van Schouten en Muis
Mei
• gereedschap en EHBO doos mee tijdens culturele avond
• Check of er wereldstekkers aanwezig zijn
• familie en vrienden uitnodigen voor de uitzwaaimiddag in juni
• Evt gezamenlijk het visum halen bij consulaat of ambassade
• Check of iedereen op FB de VMM pagina heeft geliked
• Check of iedereen een geldig paspoort heeft, zo niet, nu aanvragen.
• Check met project ter plekke hoe jullie worden opgehaald van de luchthaven
• Eventuele aanwezigheid op expo HMC mbo vakschool R’dam en A’dam doorgeven
• Op culturele avond doorgeven wie fotoboekje maakt van het project en wie de powerpoint en presentatie
maakt voor de reünie
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Juni
• check of iedereen zijn vaccinaties heeft gezet, zo niet, wel doen.
• check met project ter plekke of slaapplek nog altijd is zoals het was afgesproken.
• de uitzwaaimiddag
• Uitleg over het projectverslag en de financiële administratie vanuit bestuur vmm
• Ontvangst USB stick met daarop: projectverslag, financieel bestand en evaluatieformulier
Laatste 14 dagen tot 2 dagen voor vertrek
• doorgeven verzamelplek op Schiphol bij de vertrekbalie van de vlucht
• iedereen heeft zijn polisnummer en alarmcentrale van de reisverzekering doorgegeven
• contact met project ter plekke voor de laatste vluchtinformatie ivm evt wijzigingen
• wie heeft er bagageplek over of te weinig zodat dit verdeeld kan worden over de groep
• …..
Dag voor vertrek
• laatste check reisverzekering polisnummer en alarmcentrale
• check eventuele schemawijziging luchtvaartmaatschappij
• check of op alle bagage het adres van het project staat (bagagelabels)
• …..
Juli en Augustus
• uitvoering project zie bijlage “Voorstel Draaiboek project ter plekke”.
• berichten plaatsen op Facebook/eigen website of mailen of whatsappen naar VMM
• afronden projectverslag en financieel verslag
• invullen evaluatieformulier op terugvlucht naar NL.
• foto’s selecteren voor de fotowedstrijd op de reünie
• eindgesprek met VMM bij terugkomst waarin beide verslagen worden besproken
• presentatie maken voor reünie zomerprojecten
• Kort verslag voor op website schrijven als afronding van het zomerproject
• uitnodigen eigen sponsoren van het project voor deze reünie
September – Oktober
• Reünie zomerprojecten alle groepen gezamenlijk
• mee beslissen in bepaling nieuwe zomerprojecten
• Meedenken en aanpassen van ons draaiboek rondom de zomerprojecten
• Afronden project en tekst maken voor op de website
• foto’s selecteren tot 10 bruikbare foto’s voor op onze website
November – December - Januari
Δ hulp bij informatie bijeenkomst
Δ Voorbereiden eerste bijeenkomst deelnemers zomerprojecten
Δ Meehelpen bij eerste voorbereidingsbijeenkomst eind januari
Δ …..
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BIJLAGE - Voorstel draaiboek project ter plaatse
1.

Aankomst

hoe/wat/waar

•

Aankomst luchthaven, iedereen haalt zijn bagage op.

•

Iemand van het project komt jullie halen.

•

Geldafspraken en evt pinnen op de luchthaven (dat kan op iedere internationale
luchthaven)

•

Je settelt je in het verblijf en checkt of iedereen oké is.

•

Koop lokale sim kaart (zorg voor simlockvrij telefoontoestel)

•

Belangrijk is dat je als groep in het begin bij elkaar blijft om zo aan de nieuwe omgeving te
wennen. Mensen kunnen daarna individueel op pad.

2.

1e dag
•

Laat iedereen rustig wennen, de een zal dit sneller doen dan de ander.

•

Jullie worden welkom geheten op het project en er wordt verteld hoe het er aan toe gaat
(korte voorlichting (regels/ omgangsvormen/veiligheid/gezondheid).

•

Voorstellen lokale deelnemers (afspreken wanneer, waar en hoe laat jullie de volgende dag
beginnen).

•

Overleg met de ctc persoon van het project hoe jullie alles gaan regelen (hoe regel je het
eten kok of zelf koken?; boodschappen voor dagelijks gebruik, houthandel, enz).

•

Bespreek samen met de projectmensen ter plekke of alles nog klopt wat jullie samen met
hen gaan maken en maken hier plannen voor (denk hierbij: welke meubels, hoe je het hout
gaat kopen, waar je werkplaats is en wat er moet gebeuren om deze gebruiksklaar te
maken). Betrek bij het maken van deze plannen ook de groep lokale deelnemers!

3.

2e dag
•

De tweede dag richt je de werkplaats in met de meegenomen gereedschappen.

•

Jullie gaan ontwerpen maken voor de te maken meubels.

•

Jullie inventariseren wat er al bij het project aanwezig is qua materiaal.

•

Maak een inkooplijst en bestelt (of je gaat dit halen) de benodigde materialen.

•

Op deze dag bezoeken de deelnemers de doelgroep en/of locatie waarvoor de meubels
gemaakt gaan worden

4.

Verder verloop van het project
•

Jullie maken een planning wat jullie wanneer gaan doen en houden de voortgang in de
gaten.

•

Een van de belangrijkste doelen is kennis overdracht. Als groep houd je dit constant in de
gaten of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

•

houd in de gaten hoe iedereen erbij zit (heeft iedereen het naar zijn zin, zijn er misschien
problemen? Hebben mensen heimwee?

•

Start de dag plenair en spreek af wie met wie wat gaat doen
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•

Eindig dag plenair en benoem wat goed ging en vraag je hoe de deelnemers en lokale
helpers de dag hebben ervaren

•

Plan een evaluatiemoment aan het einde van de eerste week. Hoe is de eerste week
gegaan, wat was leuk en wat viel tegen. Hoe gaan kunnen we de tweede week beter laten
verlopen? Maak hier een leuk moment van, op een losse manier, bijvoorbeeld bij een
gezamenlijk eet moment ‘s avonds.

•

Overleg dagelijks met de lokale ctc persoon hoe het ervoor staat. Kies hier een persoon
voor uit de groep die dit doet. (de voortgang, eventuele problemen, enz)

•

Zorg dat het gereedschap goed kan achterblijven op het project, veilig zodat er geen
ongelukken kunnen gebeuren

•

Blijf goed de financiële administratie en het project informatiebestand bij houden die op
een meegegeven usb stick staan

5.

Minitrip
• Organiseer met elkaar halverwege het project een minitrip van ca 3 dagen

om even uit te

rusten en iets van de omgeving te zien. Houd hierbij rekening met het budget en wensen van een
ieder).
6.

Afsluiting
•

Zorg voor een leuke afsluiting (bijv. een BBQ)

•

Bedank hierbij de lokale deelnemers en zorgt voor een eventueel presentje voor deze
mensen. Je kan bijvoorbeeld een bewijs van deelname aan het project opstellen voor hen.

•

Maak duidelijk dat het project nu afgerond is. Mensen die langer willen blijven zullen
hierover een afspraak met het project moeten maken.

•

Bespreek na met de groep en de mensen van het project ter plaatse hoe het gegaan is.

•

Begin de laatste week met het schrijven van het projectverslag

•

Rond de financiële administratie af

•

Bepaal met elkaar welke foto’s worden ingestuurd voor de fotowedstrijd bij de reünie

•

Iedereen vult het project evaluatieformulier in

•

Maak een afsluitende tekst van het project die op onze website geplaatst kan worden met
daarin: welke meubels zijn gemaakt, hoe is de samenwerking met de lokale mensen van
het project gegaan, welke kennis is overgedragen en wat waren bijzondere momenten die
jullie hebben meegemaakt
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