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Project Kiserem Kenia
Het afgelopen jaar hebben we actief 
contact gehouden met de Fred 
Kiserem Foundation in Kenia. Dit is o.a. 
gelukt door Kiserem te ondersteunen 
bij hun entrepreneur opleiding. Hier 
leren jongeren hoe zij een winstgevend 
bedrijf kunnen starten: het Boresha 
Biashara (‘improve business’) project. 
Onze hulp bestond uit het bekijken van 
het lesprogramma en financiële onder-
steuning. In 2022 willen 
we eindelijk echt bij Fred 
Kiserem Foundation op 
de stoep staan.

Project Willen en doen
De projectaanvrager heeft met de deelnemers contact gehouden 
over de plannen om voor de naschoolse opvang speeltoestellen 
te maken. De deelnemers zijn bezig geweest met het maken van 
kastjes voor de verkoop, om daar hun vliegticket mee te betalen. 
Ondertussen is het project zelf ter plekke met moestuinen 
begonnen, waar twee maaltijden per dag uit voortkomen. 
Hoe mooi zal het zijn als de deelnemers dit resultaat komende 
zomer met eigen ogen kunnen aanschouwen. 

Project Zambia Be Heard
De groep die naar dit project wilde afreizen afgelopen zomer, had 
al een filmpje gemaakt om zichzelf voor te stellen aan de lokale 
helpers van het project, te zien op onze website. Ook maakte 
Menno Aukema een DIY van een bankje dat inmiddels ter plekke 
al is nagemaakt. Nu duimen dat we 
er in 2022 echt heen kunnen vliegen.

Social media
In 2021 hebben we extra aandacht 
besteed aan het vergroten van onze 
naamsbekendheid op social media. 
Omdat de meeste meubelmakers 
 actief zijn op Instagram richten we 
ons hier op. Van 500 followers in 
 januari zijn we aan het eind van het 
jaar gegroeid naar 2300. Een super 
grote sprong is gemaakt. Hiermee 
hopen we meer deelnemers te werven 
voor onze zomerprojecten. 

Gerco Buis, Wilma Dierx en Carin Donk
www.vliegendemeubelmakers.nl
info@vliegendemeubelmakers.nl

Open dag op HMC
Tijdens de open 
dag op het HMC 
was er ook een 
stand van de 
VMM. Oud 
Vliegende 
Meubelmakers 

vertelden over hun ervaringen en 
maakten aankomende studenten 
enthousiast over de mogelijkheid 
om mee te mogen vliegen naar één 
van onze projecten. We deelden 
houten onderzetters uit met het logo 
van de stichting, die ze ter plekke 
konden schuren en lakken en als 
aandenken meekregen.

Productontwikkelteam
Je kunt als meubelmaker nog zo handig 
zijn, maar zonder gereedschap begin 
je weinig! Wij werken al lang samen 
met Gered Gereedschap, zij voorzien 
onze deelnemers van 10 kilo gereed-
schap per persoon. Ook proberen 
zij bijzondere wensen, zoals een 
lasapparaat, in te willigen. Het is een 
symbiose: wij zorgen ervoor dat “hun” 
gereedschap goed gebruikt wordt en 
wij hoeven 
niet met lege 
handen aan 
een project te 
beginnen.
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