Corona in VAI
Sinds de uitbraak van de corona-pandemie hebben ook VAI en de werkplaats
in Alphen de activiteiten moeten aanpassen aan de regels van het RIVM. Een
tijdlang was de werkplaats helemaal gesloten en werd noodzakelijk
administratief en organisatorisch werk vanuit huis uitgevoerd. Het gevolg was
wel dat allerlei planningen, van inzamelen tot verzendklaar maken, dringend
bijgesteld moesten worden. Zo moet noodgedwongen het verzenden van een
container naar Mbeya in Tanzania, uitgesteld worden. Ook het herinrichten van
de revisiewerkplaats gaat wat langer duren. Sinds eind april zijn de activiteiten
binnen de werkplaats weer opgepakt en heeft de “anderhalve meter”- formule
ook in Alphen vorm gekregen. De gezondheid van iedere vrijwilliger staat op de
voorgrond. Maar we zijn geleidelijk aan weer aan de slag gegaan zodat de
beloofde hulp aan de aanvragers kan worden nagekomen.

Reis naar Afrika
Het aanvankelijke plan om in de loop van 2019 de jaarlijkse bezoeken aan
projecten te brengen, ging door allerlei lokale factoren niet door en werd
uitgesteld tot 2020. De wereldomvattende epidemie heeft grote gevolgen voor
het reisverkeer. Het geplande bezoek aan onze intermediairs in Tanzania en
Uganda is door het inreisverbod uiteindelijk onmogelijk geworden. Het is erg
jammer dat we deze zeer alle bezoeken nu uit moeten stellen en hopen dat we
binnen niet al te lange tijd weer nieuwe reisplannen kunnen maken.

Bezoek aan Benin en Niger
In 2017 hebben wij een container naar Benin en Niger gestuurd i.s.m. Stichting
Swamikrouna. Half januari 2020 heeft onze medewerkster Marianne Hessels
samen met de voorzitter van deze stichting, Harrie Nuijten, een bezoek
gebracht aan de organisaties die van ons goederen hebben ontvangen. In
Benin was dat de gemeente Kandi en het kliniekje in Swamikrouna.
In Niger: Centre Polythechnique de Mazayaki in Dosso. Dit is een goed
georganiseerde particuliere school waar beroepsonderwijs van landbouw tot
secretariaat wordt onderwezen. Op de van ons ontvangen gereedschappen is
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men heel zuinig. Tijdens de viering van het 20 jarig bestaan was er dan ook
veel positiviteit, zowel van (oud)leerlingen als van gemeente en regering. Een
waardevol bezoek.

Marianne en Erwin, medewerker
Gemeente Alphen-Chaam, samen
met leerlingen van Centre
Polythechnique Mazayaki in Dosso,
Niger..

Containers
Wat betreft de containers melden we dat de container naar Kasese, Uganda,
daar in februari is aangekomen. We gaan ervan uit de de verschillende
projecten aldaar nu flink aan de slag zijn met de meegezonden
gereedschappen en machines. In de werkplaats zijn we druk bezig met het
verzendklaar maken van de container naar Mbeya, Tanzania. Het vertrek staat
gepland voor juli de inhoud bestaat uit: 113 gereedschapskisten voor 9
beroepen, 266 naaimachines, 123 computers/printer,19 rolstoelen en rollators
en 24 fietsen. Zowaar een winkel vol.

Reactie Caritas Mbeya
Uit recente correspondentie (8 april 2020) met onze intermediair in Mbeya
citeren we graag onderstaande reactie:
….May I appreciate very much the work you do and the support you proviode to
our communities/groups. It has been very useful and even profitable to some
groups we work with. I understand that you are a small organization, but with
strategic approach to support people in this corner of the country. I understand
that in the meantime you have already parked a 40 ft container for Mbeya and
this is a very remarkable cooperation. I hope from this support the groups and
individuals will benefit in one way or the other. It is true that we have some
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communities whose life is hand to mouth, this means that you eat what you
produced in the same day and no savings at all. Caritas is supporting such
people by creating awareness, entrepreneurship trainings, giving technical
support by providing them with different skills etc. The idea behind is to let them
sustain themselves, produce more than before and do savings as much as they
can for future use…..
Wg. Edgar Mangasila, directeur Caritas Mbeya

Herinrichting revisiewerkplaats Alphen
Ingezamelde gereedschappen, gesorteerd en ongesorteerd, voor verzending
gereedgemaakt of, overcompleet, geschikt voor Afrika of toch eigenlijk
niet…..U begrijpt dat de opzet van onze werkplaats in Alphen voor iemand die
er voor de eerste keer komt, om een gedegen uitleg vraagt. Steeds weer
vragen ook onze vrijwilligers zich af hoe ze de werkplaats op de beste manier
in kunnen richten: niet alleen een overzichtelijke en effectieve opslag van
materialen, maar ook een werkplek die functioneel en veilig is. Gereedschap en
machines moeten immers verzendklaar worden gemaakt en dat vraagt ook om
specifieke werkruimtes. In goed overleg, waar alle vrijwilligers bij betrokken
waren,- en zijn-, krijgt nu de werkplaats een nieuw gezicht: werkruimten worden
anders ingedeeld en nieuwe werktafels gemaakt, luchtbehandeling wordt
verbeterd en de straalcabine onderhanden genomen. Dat zijn slechts een paar
van de voorzieningen die het werk kwalitatief zullen verbeteren en waar men
met tevredenheid en plezier kan werken. We realiseren ons wel dat deze
herinrichting plaats vindt “tussen de bedrijven door”. Immers het vullen van
containers is onze hoofdtaak. Dat de grondige herinrichting van onze
revisiewerkplaats, door eigen vrijwilligers, tussen een paar containers door op
een gedegen wijze plaatsvindt, verdient een compliment..
Hieronder twee foto's van nieuwe werkplekken.
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BMB techniek en VAI
In januari jl. had onze directeur Daan van Ee contact met Richard Brouwer van
BMB-techniek in Vijfhuizen (NH). BMB-techniek is er trots op dat door continue
te innoveren en nieuwe materialen te ontdekken, de status werd verkregen van
een kennisbedrijf, waar persoonlijke aandacht en klantgericht denken hoog in
het vaandel staan.

BMB-techniek ziet zichzelf als een partner bij het zoeken naar de juiste
producten en het verstrekken van technische informatie. Een status die werd
bereikt door innovaties van bouwmethodes en de technische ontwikkelingen op
de voet te volgen. BMB-techniek levert advies en kwaliteit bij uw investeringen
in machines van Milwaukee, Ryobi en AEG, zodat u als koper verzekerd bent
van de juiste aanschaf. info@bnbtechniek.nl
BMB-techniek wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en een bijdrage
leveren aan de circulaire economie. In het gesprek werd al snel de klik
gevonden voor de samenwerking van BMB-techniek met VAI. De levering van
overtollig gereedschap van BMB-techniek en hun klanten aan VAI is inmiddels
gestart. BMB-techniek heeft in Vijfhuizen de deur opengezet voor het
inzamelen van overtollig gereedschap, computers en naaimachines van
particulieren. Goederen die dan door VAI weer worden opgehaald en
gereviseerd. De uiteindelijke bestemming van de goederen zijn VAI-projecten in
Uganda, Kameroen en Tanzania. Voorwaar een waardevolle ondersteuning
van BMB-techniek bij de realisatie van de gezamenlijke
doelstellingen! Hieronder een foto van het bezoek van onze directeur aan BMB.
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Tot slot
De HONDERDSTE nieuwsbrief sluiten we hierbij af, maar we zijn nog lang niet
klaar met ons werk. We gaan verder werken aan onze doelstellingen en willen
u daar steeds bij betrekken. VIa deze vorm van berichtgeving, via onze website
en door middel van de vele contacten die we mogen hebben, zorgen we ervoor
dat Vraag en Aanbod Internationaal bekend blijft. De volgende Nieuwsbrief
staat gepland voor de herfst van 2020.
Steun ons - doneer online

U kunt uw mail voorkeuren wijzigen of uitschrijven alle mail .
Vraag en Aanbod Internationaal (Alphen)
Belsebaan 4
Alphen, NB 5131 PH
Netherlands

Add us to your address book
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