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Website
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KvK Tilburg 41082760
BTWnummer NL00.7856507B02

Afgifte goederen:

Werkplaats Alphen: ma, di, wo en do 09.00 uur – 12.00 uur,
Andere tijden in overleg.
Zie ook: Inzameladressen pag. 31
Bankrekening: IBAN83INGB0002729076
ANBI nummer: 007856507

foto's:
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WOORD VOORAF
In dit jaarverslag willen wij u informeren over onze uitgevoerde activiteiten in het jaar 2020 dat, vooral
de geschiedenisboeken in zal gaan als het Corona- of Covid-19 jaar.
Het virus heeft ons geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. De wereld werd letterlijk op zijn kop
gezet; positief (getest) werd negatief. Naast de voortdurende bedreiging voor de gezondheid, die
uitgaat van het virus zelf, zijn ook de door de overheid genomen maatregelen van invloed geweest op
onze normale activiteiten en werkzaamheden. De 1½-meter richtlijn, mondkapjesplicht en
hygiënevoorschriften zijn voor onze vrijwilligers en inzameladressen meestal toch geen beletsel
geweest om zich met optimisme, inventiviteit, werkkracht en betrokkenheid te blijven inzetten voor
onze doelstelling om mensen te helpen zelfredzaam te worden in hun eigen omgeving. De door ons
voorgenomen werkbezoeken aan Tanzania en Uganda in mei 2020 en Kameroen in oktober konden
echter vanwege de reisbeperkingen niet doorgaan; vooralsnog gaan wij ervan uit dat de werkbezoeken
in 2021 wel mogelijk zal zijn.
Wij zijn er in geslaagd om beloofde hulpgoederen (we werken met een meer jaren- planning) te leveren
aan Mbeija Tanzania en Kinshasa DRC Congo. Ook konden we onze diensten beschikbaar stellen aan
de Stichting Swamikrouna waar we sinds 2012 mee samenwerken en hulpgoederen sturen naar door
overstromingen getroffen gebieden in Benin en Niger.
Dit jaarverslag staat vol met de details van alles wat werd geleverd waarvoor ik u het doorlezen van
harte aanbeveel.
Naast de hiervoor genoemde project zaken hebben we dit jaar een aantal stappen gezet in het
verbeteren en herinrichten van onze revisiewerkplaats in Alphen (pag 10) zodat deze beter voldoet
aan eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Tevens werd er voor gezorgd dat de vrijwilligers
kunnen beschikken over de bij het werkpassende persoonlijke beschermingsmiddelen.
Ook werden in 2020 de voorbereidingen getroffen voor een actualisatie van de Stichtingsstatuten, de
ontwikkeling van een bestuurders- en directieregelement en de benoeming van een nieuw
Stichtingsbestuur per januari 2021. Zie pagina 8.
2020 was een lastig jaar voor ons en de wereld maar onze stichting blijft positief en hoopvol naar de
toekomst kijken, rekenend op de steun van donateurs, vrijwilligers en alle betrokkenen. We zijn het
nieuwe jaar gestart met de ambitie dat het een jaar wordt waarin we meer goederen gaan leveren dan
in enig voorgaand jaar. Een overtuiging die ook gebaseerd is op: de projectvoorbereidingen door onze
vrijwilligers, een bijzondere donatie en de nieuwe samenwerking die we op de rand van 2020/2021 al
mochten registreren.
Dank aan alle betrokkenen: stuk voor stuk bent u met uw individuele bijdragen de niet te missen
schakel in de ketting van onze gezamenlijke inspanningen waarmee we onze doelstelling realiseren
“de minderbedeelde helpen een economisch bestaan op te bouwen in omgeving”.
Daan van Ee
Directeur
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Kameroen

Uganda

Tanzania
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DE DUBBELE DOELSTELLING VAN VRAAG EN AANBOD INTERNATIONAAL
Bij de oprichting van Stichting Vraag & Aanbod Internationaal in 1985 was de primaire
doelstelling het bieden van zinvolle arbeid- en trainingsprogramma’s aan (vooral jonge)
werklozen met het doel hen te begeleiden naar betaalde arbeid of voortgezette scholing in
Nederland en de landen in ontwikkeling.
Tegenwoordig, bijna 35 jaar later, wordt aan de realisatie van deze doelstelling nog altijd
gewerkt in de met Vraag & Aanbod samenwerkende werkplaatsen. Door gebruikte goederen
te reviseren, worden de vrijwilligers in staat gesteld om hun talenten aan te wenden voor de
tweede doelstelling van de stichting: het gebruiksklaar maken van machines en
gereedschappen voor (jonge) mensen uit landen die in ontwikkeling zijn. De doelstelling is dat
mensen in de ontwikkelingslanden zelf kunnen bepalen, met onze hulp en ondersteuning, hoe
zij hun toekomst in eigen land willen inrichten. In deze landen vormen de gereviseerde
goederen en andere vormen van ondersteuning de ruggensteun voor de realisatie van
projecten die gericht zijn op (technische) opleiding, de dagelijkse voeding, inkomen en
bevordering van werkgelegenheid.
De gezamenlijke inspanningen van de werkplaatsen, de grote groep vrijwilligers en de acties
en donaties van vele particulieren, bedrijven en groepen stellen Vraag & Aanbod steeds weer
opnieuw in staat een groot aantal verzoeken om ondersteuning in behandeling te nemen.
De inzet en medewerking van alle betrokkenen hebben ook in 2020 bijgedragen aan het
welzijn van mensen, hier en elders. Alle in dit jaaroverzicht beschreven activiteiten zijn erop
gericht beide doelstellingen te verwezenlijken.
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STICHTING VRAAG & AANBOD INTERNATIONAAL HEEFT DE ANBI-STATUS

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 2008 dient een goede-doelinstelling in het bezit te zijn van een ANBI-beschikking waaruit blijkt dat die instelling voldoet
aan de eisen van de Belastingdienst, om als een ANBI te worden erkend.
Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goede-doel-instellingen aftrekbaar van het
belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als ANBI. In dat geval kan zowel een
particuliere als zakelijke donateur de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door
een ANBI zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Het ANBI nummer van Vraag en Aanbod is: 007856507
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ORGANISATIE

Bestuur tot dec.2020
Theo te Wierik msc
Jan Hosli
Eric de Vries
Joost Wagenmakers
fr. Frans van Pinxteren cmm

Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Secretaris
Erebestuurslid

Bestuur vanaf dec.2020
Frans van Kalmthout
Raymond de Bie
Joost Wagenmakers
Harrie Nuijten

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid

Ereleden
Fr. Frans van Pinxteren cmm
Theo te Wierik msc

Ere bestuurslid
Ere voorzitter

Directeur
Daan van Ee
Lijst van vrijwilligers Vraag en Aanbod Alphen (per 31 december 2020)
Mustafa Alokla
Johan Backx
Karel van der Boom
Sjef Brock
Ben Dobbelaer
Guus van Dongen
Daan van Ee
Jan Ermens
Pierre Geerts
Jan van Gils
Sjan van Gils-van Gorp
Piet Goorts
Wim van Gorp
Piet Graafmans
Mark van Griensven
Jan Groenenboom

Marianne Hessels-Brock
Niek Hoogsteder
Rob van Hoorn
Ron Kivits
Jan Laureij
Sjaak Pijnenburg
Cees van Rijen
Ton van Spaandonck
Ad van Spaendonk
Danny de Swart
Jan de Swart
Valentino van Tintelen
Peter Vrijhoeven
Wil de Wit
Ad van de Wouw
Frank van de Wouw

NB. Wilt U ook vrijwilliger worden: bel ons dan op 013-4635032,
of kom langs op Belsebaan 4, Alphen.
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Vrijwilligersorganisatie
Vraag & Aanbod Internationaal opgericht in 1985 en werkt voor 100% met vrijwilligers. De
kern bestaat nu uit circa 35 personen. Bestuursleden en medewerkers zijn allen vrijwilliger. Zij
verrichten onbezoldigd activiteiten in de werkplaats, bij de logistiek, en op het kantoor van
het centrum in Alphen. Ook de landelijke inzameladressen zijn vrijwilligers.
Daarnaast kan Vraag & Aanbod regelmatig een beroep doen op allerlei groeperingen. Zij
organiseren inzamelacties en geven financiële steun. Ook scholen en bedrijven houden
regelmatig acties. Particulieren bieden goederen aan en stellen ruimte beschikbaar voor
tijdelijke opslag. Ook sommige kringloopwinkels- en organisaties leveren zo nu en dan
bijdragen.

Stichting Vraag & Aanbod Internationaal is een Goede- Doelen- Organisatie op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking. Wij zamelen alle soorten overtollig hand- en
machinalegereedschappen, fietsen, naaimachines en dergelijke in ten behoeve van speciale
projecten in landen in ontwikkeling: Tanzania, Uganda, Kameroen en Congo.
We nodigen u van harte uit om uw overtollig gereedschap bij ons af te geven op Belsebaan 4
in 5131 PH Alphen NB.
Dit kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-12.00 uur. Andere tijden in
overleg tel: 013 46 35 032.
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Herinrichting revisiewerkplaats Alphen

Nieuwe innamebalie goederen voor in de hal. Overzicht van
de opslag van goederen.

Ingezamelde gereedschappen komen ongesorteerd binnen, worden beoordeeld op bruikbaarheid
voor verzending of niet, moeten al dan niet gereviseerd worden, en dan tijdelijk opgeslagen.De opzet
van onze werkplaats in Alphen vraagt om een zeer specifieke indeling. Opslag van niet en wel
gereviseerd materiaal, materiaal gesorteerd voor verzending, de revisie zelf, ruimte voor een
container die gevuld moet worden.
Steeds weer vragen 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-, heeft de revisiewerkplaats het
afgelopen jaar een nieuw gezicht gekregen: de inname van goederen werd praktische gemaakt,
werkruimten werden anders ingedeeld en nieuwe werktafels gemaakt, luchtbehandeling vernieuwd
en de straalcabine onderhanden genomen. 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. Dus
moeten we zeggen dat de herinrichting “tussen de containers door” plaats vond.
De revisie werd mogelijk gemaakt door een mooie gift van Stichting Steunfonds VAI.
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Figuur 1Nieuwe werktafels

In de revisiewerkruimten werden nieuwe werktafels geplaatst. Ook werden ledverlichting, perslucht
en luchtbehandeling aangelegd/vernieuwd.
Figuur 2Nieuwe werktafels

VAI IS IN VRIENDSCHAP VERBONDEN MET:
Emmaus Gemeinschaft, Sonsbeck (D)
Werkplaats De Helling, Arnhem
Gemeente Alphen-Chaam
Stichting Gered Gereedschap
Stedenband Tilburg Same Tanzania
Stichting Contour (inzake Vrijwilligerswerk regio Tilburg)
Stichting Swamikrouna (Alphen-Benin)
Broeders van Maastricht
Stichting Wereldwijd, Eckelrade
Go for Africa
Esdégé-Reigersdaal (G.Huiberts)
Mooi zo, Goed zo! (Tilburg)
Ghana-gangers
Water and Relief
Stichting Nooit Alleen, Goirle
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DE VERTEGENWOORDIGERS VAN V.A.I. IN HET BUITENLAND
In 2015 is Vraag en Aanbod Internationaal haar aandacht gaan concentreren op twee landen:
Tanzania en Oeganda. In de loop van 2017 en 2018 zijn contacten gelegd met Kameroen en
RD Congo via de missieorganisatie MSC. In 2018 is gestart met de opbouw van een
intermediair contact zoals in de andere twee landen. De contacten rondom de projecten
worden vanuit de betreffende landen onderhouden door (nu) 5 intermediaire coördinatoren
ter plaatse. Zij zijn verbonden aan instellingen voor sociale dienstverlening die regionaal
werken, vaak vanuit een bisdom. Plaatselijke projectaanvragen worden door hen in eerste
instantie beoordeeld, en vervolgens doorgestuurd naar VAI. Ook bij de afhandeling van de
projecten hebben deze contactpersonen een leidende rol. Samen met hun medewerkers
zorgen zij voor het doorsturen van de projectaanvragen, het inklaren en het transport van de
goederen in het land, de verdeling ervan naar de project aanvragers en de monitoring van de
projecten over meerdere jaren.
In 2020 verliepen de meeste intermediaire contacten via:
Tanzania:
Mr. Francis Mwitumba
Caritas
PO Box 179, Mbeya

Tanzania:
Fr. Hermengird Lugome
Caritas
PO Box 54, Njombe

Oeganda:
Joackim Baluku
Caritas
PO Box 75, Kasese
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Oeganda:
Mrs. Nathaly Furaha
Interservice
PO Box 4213, Kampala

Kameroen:
Fr. Sylvain Mbunsu Mbila
MSC-UAF
PO Box 6684, Yaoundé
Tevens contactpersoon voor Democratische
Republiek Congo
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SAMENWERKENDE WERKPLAATSEN IN NEDERLAND
Werkplaatsen

Projectleider/coördinator

Stichting Vraag & Aanbod Internationaal
Belsebaan 4
5131 PH ALPHEN
Tel. 013 – 5083059
Info@vraagenaanbodinternationaal.nl
www.vraagenaanbodinternationaal.nl

Jan van Gils
Piet Graafmans

Stichting Betuwe Wereldwijd
Goilberdingerstraat 32
4101 BP CULEMBORG
Tel. 0345 - 515640
info@betuwewereldwijd.nl

Joost Rensen

Stichting Vraag & Aanbod Huijbergen
Jeneverbes 2a
4635 BN HUIJBERGEN
Tel. 06 – 22335039 (di/do)
info@solidariteitswerkplaatshuibergen.nl

Roel Hoppenbrouwers

Stichting Tools To Work
Laanzichtweg 101
4847 SH TETERINGEN
Tel. 076 - 5810202
info@toolstowork.nl
www.toolstowork.nl

Lex Merlijn

Solidariteitswerkplaats Uden e.o
Violierstraat 1
5402 LA UDEN
Tel. 0413 - 266335
www.solidariteitswerkplaatsuden.nl

Ton van de Vegt
Mathieu van Dijk

Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand
Schootsestraat 4c
5171 DT Kaatsheuvel
www.geredgereedschaploonopzand.nl

Ferry Schouw
Pieter van Veen

Tot medio 2020:
Stichting Vraag en Aanbod Rucphen
Sint Janstraat 134
4714 EK SPRUNDEL

Helaas hebben zij in 2020 na 25 jaar, door omstandigheden, hun activiteiten moeten
beëindigen. In al die jaren ontving VAI veel gereedschap, financiële steun bij projecten en
voor orginisatorische ontwikkelingen. VAI is grote dank verschuldigd aan de vrijwilligers van
VAI Rucphen.
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PROJECTEN UITGEVOERD IN 2020
In de loop van 2020 zijn weer vele projecten voorbereid en zijn de benodigde materialen voor
verzending klaar gemaakt. In dit jaaroverzicht zijn de projecten geordend aan de hand van de
containers die met de projectgoederen zijn gevuld en werden verzonden.
In 2020 zijn verstuurd:
Container/zending naar Mbeya, Congo,Njombe, Benin,Ghana en Guinee
De cijfercombinatie aan het begin van de beschrijvingen op de volgende pagina’s verwijzen naar
jaartal, projectnummer en intermediaire organisatie.
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Container2020-1 Mbeya
20-183-01 Kantalamba Vocational Training Center

De Kantalamba Vocational School bestaat als sinds 1983 als
onderdeel van een scholencomplex dat indertijd met Oostenrijkse
steun is opgezet. Die hulp is nu weggevallen en men zoekt nieuwe
sponsoren voor hun opleidingen timmeren, metselen,
automechanica, kleding maken. Onlangs is er een ict-opleiding
aan toegevoegd. De gebouwen zijn eigendom van het bisdom en
liggen midden in de stad. Op dit moment zijn er 146 cursisten,
waarvan 16 meisjes. Geen van allen hebben een lagere en/of
middelbare school afgerond. Men heeft nu 12 opleiders in dienst.
Bijna alle afgestudeerden beginnen een eigen bedrijfje.
Alleen de inkomsten uit de schoolgelden heeft men om de
opleidingen draaiende te houden..

20-223-01 Bethania Vocational Training Center
Het Bethania Centre bestaat al sinds 2005 en heeft sindsdien als meer dan 1400 mensen aan een
vakopleiding op vele terreinen geholpen. Haast evenveel mannen als vrouwen, die zowel een baan
hebben gekregen als een eigen bedrijf zijn begonnen. In 2016 ontvingen zij al materiaal van VAI. Maar
ze moeten vanwege ruimtegebrek in Mbeya nu elders ruimte gaan zoeken en nieuwe centra gaan
opstarten. Zo begint men nu 50 km ten zuidwesten van Mbeya een opleiding in Lwata/Mbozi en wil
daar graag materiaal voor hebben. Zij hebben docenten, vragen schoolgeld, maar gaan ook hier geld
verdienen met verkoop van producten en een klein landbouwbedrijfje. Ook op die plaats wil Bethania
zich richten op mensen met een handicap, wezen en jongeren aan de rand van de samenleving.
20-302-01 Kapala Parish

Vlak bij het Rukwa-meer, een 150 km ten noordoosten van
Mbeya, is de parochie Kapalala begonnen met een project
om jongens en meisjes een vak aan te leren, waardoor ze in
eigen onderhoud kunnen voorzien. De werkgelegenheid,
ook in dit gebied van Tanzania is slecht. Men leeft er van
landbouw (mais, rijst, koffie) en visvangst. Een eigen
bedrijfje beginnen geeft dan mogelijkheden. Daarom wil
men naast een technische opleiding ook aandacht besteden
aan ondernemerschap.
Men heeft een eigen gebouw, 3 opleiders en 40 cursisten.
Die betalen cursusgeld, maar de financiering van het geheel
drukt zwaar op de parochie en het bisdom
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20-314-01 Kisa Journate Convent

Het Kisi klooster bestaat al sinds 2012 en ligt 70 km ten zuiden
van Mbeya. In het klooster komen jonge zusters, die elders hun
noviciaat hebben voltooid, zich verder voorbereiden op hun
taak in parochies of andere kloosters. Ze leren er catecheseonderwijs geven op lager en middelbaar onderwijs, en werken
in de ziekenzorg. Maar ze moeten in het klooster in hun eigen
onderhoud voorzien. Ze hebben een eigen boerderij en
tuinderij en een handwerkafdeling waar kleding wordt
gemaakt. Tegelijk leren ze aan vrouwen uit het dorp de naai- en
breitechnieken.
20-315-01 Kidodo Tailoring Mart

Midden in de stad Mbeya heeft Elizabeth Haule in 2016 een workshop opgericht om jongens
en meisjes, die alleen maar lagere school hebben het vak van kledingmaker te leren. Kidodi
Tailoring Mart. Daarvoor huurde ze twee ruimtes in de Ilomba street. Inmiddels heeft ze 35
cursisten gehad, waarvan er een aantal een eigen bedrijf zijn begonnen. Soms huurt ze
docenten in van een landelijk bureau voor beroepstraining (VETA), maar ook oud-cursisten
helpen mee. De inkomsten komen vooral uit het lesgeld van de cursisten en uit de opbrengst
van de verkochte producten. Vooral midden in de stad is veel vraag naar opleiding.

20-316-01Vijana na Kazi Group

In Igoma, een stadje 45 km ten zuiden van Mbeya, zijn ze in 2013
gestart met een beroepsopleiding voor motortechniek en lassen,
timmeren en kleding maken. De Vijana Na Kazi Group.Zij hebben
erkenning van hun diploma’s aangevraagd. Met 5 opleiders hebben ze
sinds de start een honderdtal cursisten afgeleverd. Er is een grote vraag
naar cursusplaatsen, inmiddels hebben ze 50 jongeren in opleiding.
Bovendien zijn de beschikbare materialen en machines onvoldoende
en gebrekkig van kwaliteit. Vanuit de gemeenschap is veel vraag om
reparatie en onderhoud van (motor-)fietsen, generatoren en
maalmachines. Daar is dan wat extra geld mee te verdienen; de eigen
bijdrage van de cursisten is minimaal. In 2018 ontving de groep
materiaal van VAI (zie foto), de groep wil graag aanvulling om de
nieuwe cursisten kansen te bieden.
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20-322-01 Irambo Propaedeutic Seminary

Het Irambo Propedeutic Seminary is in 1994 opgericht om aankomende priesterstudenten een
voorbereiding te geven op hun filosofische en theologische studies. Tot nog toe kon men geen gebruik
maken van computers. Toch is het belangrijk dat deze studenten tijdens hun studie ICT-vaardigheden
ontwikkelen en toegang hebben tot internet. Niet alleen seminaristen maken gebruik van het centrum; ook
meisjes die de aansluiting met het voortgezet onderwijs missen kunnen er terecht. Die kunnen tevens
textielcursussen volgen. Omdat de seminaristen ook ingezet worden voor pastoraal werk in de parochies in
de buurt, zou men ook graag fietsen hebben. Het centrum ligt 40 km van Mbeya en wordt beheerd door het
bisdom.

20-323-01
Elimisha
20

Leer iemand anders wat.Bouw
een sterke gemeenschap op
voor Tanzania

In 2009 heeft een journalist ook in Mbeya een afdeling van de ngo
Elimisha opgericht: een organisatie gericht op het doorgeven van
leer- en lesstof en om algemene vaardigheden verder te
ontwikkelen. En dan speciaal voor vrouwen en jongeren om hen
economisch inzicht bij te brengen en bewustwording van
mensenrechten. Deze organisatie bestrijkt heel Tanzania en heeft
ook relaties met de Nederlandse SNV. In Mbeya-stad heeft men
een werkruimte gehuurd waar 30 vrouwen tussen 15 en 35 jaar
ook gaan starten met textielcursussen. Deze vrouwen hebben
alleen lagere school. Met een aantal opleiders wil men aan de slag
gaan. Omdat deze club in een groter verband gaat werken, heeft
Caritas Mbeya er alle vertrouwen in dat de aangevraagde
materialen goed zullen worden gebruikt.

20-324-01 Sange Sisters' Convent

Het klooster van de Sange Sisters behoort sinds 2002 tot de Sange parochie en ligt 115 km ten zuiden
van Mbeya, halverwege de weg naar het Malawi-meer. De zusters helpen bij het parochiewerk, geven
godsdienstles en beheren een kleine apotheek. Ze hebben ook een kleine boerderij waar producten
vandaan komen voor eigen onderhoud: groenten en kleinvee. Een aantal meisjes uit het dorp werken er
mee en krijgen er naailes. Maar steeds meer meisjes willen daarvoor in aanmerking komen. Men heeft
wel de ruimte en ook twee zusters die naailes kunnen geven. Maar de 3 oude en versleten
naaimachines zijn eigenlijk niet meer bruikbaar. De zusters willen eigenlijk een korte en een lange
cursus aan gaan bieden voor 15 meisjes en vragen daarvoor geschikte apparaten. Schoolgeld en
opbrengst van gemaakte kleding zorgen voor wat financiële onderbouwing
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20-325-01 Rujewa Integrated Efforts to Fight Poverty (RIEFP)
Het RIEFP (Rujewa Integrated Efforts for Fighting Poverty) is
opgestart in 2010 om de plaatselijke gemeenschap sterker te
maken dmv onderwijs en beroepsvorming. In 2016 ontvingen zij
eerder materialen van VAI en hebben daar goed mee gewerkt.
Tot 2018 hebben zij 85 jongelui naaicursussen gegeven, 25
jongeren een timmeropleiding en 57 een basis ICT. Zij werken nu
op twee plaatsen: Rujewa en Ubaruku en maken gebruik van de
faciliteiten van de parochie, die o.a. ruimte en opleiders levert.
De cursisten hebben niet meer dan een aantal jaren lager
onderwijs achter de rug; zijn vaak wees, HIV-slachtoffer of
ongehuwde jonge moeder. Het project werkt ook samen met
landelijke organisaties en bemiddelt bij de plaatselijke overheid
bij het verkrijgen van een micro-credit om een eigen bedrijf te
beginnen.
20-347-01 Manenu Tailoring Mart

In Mbeya stad bestaat sinds 2008 een klein naaiatelier, MAMEMU Tailoring Mart, dat door een particulier
is opgericht, enerzijds om voor de markt te produceren, anderzijds om m.n. jonge vrouwen het textielvak
te leren. Met alleen lagere school hebben die niet veel kansen op de arbeidsmarkt, en als ze dan ook nog
ongehuwd moeder zijn, hebben ze geen leuk toekomstperspectief. Maar in dit atelier krijgen ze kans. In
een gehuurde werkruimte (kosten 20 euro per maand) leren ze het vak van 2 geschoolde opleiders. De
kosten voor een cursus van 3 maanden zijn echter 60 euro; best veel als je bedenkt dat het gemiddelde
maandloon in Tanzania rond de 100 euro ligt. Toch willen meer vrouwen daar het vak leren. De oude
machines en de twee nieuw gekochte zijn onvoldoende om aan meer vrouwen een kans te geven.

20-348-01 Mabatini Secondary School

In dit lokaal komen de
computers

Dit project op de Mabatini Secondary School in Njombe is tot
stand gekomen met de Nederlandse stichting Water-is-Leven, die
in zuidwest Tanzania werkzaam is en daar o.a. drinkwaterputten
installeert. Zij zijn met een project bezig in Mbeya en in Njombe
werken ze samen met UVINJO, een drinkwaterbedrijf, en een
school. De leerlingen worden er nauw betrokken bij de
waterproblematiek, omdat milieuproblematiek heel bewust
aandacht krijgt in het lesprogramma. Op die school hebben ze wel
een geschikt lokaal en een bekwame docent om IT-onderwijs te
geven, maar helaas geen computers. Dit project wordt
gemonitored vanuit Caritas Mbeya.
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20-355-01 Maisha bora kwa watoto yatima na wenye ulemavu

Sinds 2012 hebben twee leerkrachten van een lagere school in Mbeya, in een gebouw van de parochie,
een opvang en lesmogelijkheid ingericht voor gehandicapte kinderen en wezen die op hun lagere school
zitten.Ze noemen het MAISHA BORA , better life for disabled and orphans. Voor de wat oudere
leerlingen gaan zij nu aan de slag om hen ook wat vakvaardigheid bij te brengen. Samen met hun ouders
hebben ze een programma gemaakt en samen voeren ze dat zoveel mogelijk uit. Zo leren de ouders ook
beter omgaan met hun gehandicapte zoon of dochter. Hun lesgebouw staat midden in de stad en ze
hebben goed contact met bedrijven in de omgeving. Ook een eigen tuinderij en kippenfarm doen ze
samen. Dat levert nog wat geld op, naast de steun die ze krijgen van de lagere school.

20-358-01 Mwasile Tailoring Mart

Een foto van het atelier

Sinds 2008 heeft een actieve particulier een goed lopend naaiatelier
waar hij vrouwen en mannen laat meewerken maar hen
tegelijkertijd ook het vak leert. Daarnaast heeft hij nog een extra
instructeur. Hij biedt cursussen aan van 4 of 6 maanden en tot nog
toe hebben 19 personen die met succes afgerond. Zij werken voor
de plaatselijke markt en maken bv ook veel schooluniformen. Hun
ontwerpen vinden goed aftrek en ze doen ook veel verstelwerk. Dat
levert geld op, naast het lesgeld dat cursisten betalen, Zij doen ook
mee met een micro-krediet project in het district. Er melden zich
steeds meer cursisten aan die op deze manier een eigen zaak willen
beginnen, maar men komt goede machines tekort. Dit project heet
Mwasile Tailoring Mart, en ligt in Mbozi, ten westen van Mbeya.

20-359-01 Shaji Secondary School

In Masoko, regio Songwe, staat al sinds 2008 de SHAJI Secondary School, waar nu 390 leerlingen op
zitten en 30 docenten werken. Een ervan is gekwalificeerd ICT-er. Hoewel een door de overheid
gefinancierde school is er nauwelijks geld voor allerlei extra dingen en dus ook niet voor computers. Men
geeft alleen computerkunde in theorielessen. Dat motiveert niet erg en levert niet veel praktische
vaardigheden op. Ze hebben wel programma’s klaarliggen om microsoft word, excel en powerpoint
publisher aan te leren maar zouden graag een aantal goed werkende computers ontvangen. Via
contacten met Caritas Mbeya hebben zij dus een verzoek aan VAI.
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20-366-01 Mama Tailoring Mart

In 2004 hebben 4 kleermakers dit bedrijfje opgezet onder de naam
Mama Francis Tailoring Mart en het steeds verder uitgebreid.
Midden in de stad Mbeya bezitten ze samen een eigen atelier en
maken daar heren- en dameskleding en verhuren er ook
trouwkleding. Ze hebben steeds mannen en vrouwen in opleiding,
die lesgeld betalen. (Een cursus van een jaar kost bv. 166 euro). Door
de grote werkeloosheid in de stad, en het ontbreken van zinvolle
tijdsbesteding is de vraag naar zo’n opleidingsplaats groot.
Voortijdige schoolverlaters staan te dringen om het textiel vak te
kunnen leren. Daarom wil men uitbreiden. Men heeft bekwame
opleiders in huis, maar het ontbreekt nog aan extra en goede
naaimachines. Onze intermediair Francis Mwitumba (zie foto) kent
dit atelier en beveelt het van harte aan voor steun.

20-370-01 Mwaludede Tailoring Mart

In 2013 is in de wijk Mwasanga van de stad Mbeya een naaiatelier (Mwaludede Tailoring Mart) opgericht
waar van begin af aan jonge schoolverlaters kans kregen het kleding maken te leren. Cursussen van 4
maanden worden er aangeboden. Geld wordt verdiend met het maken van kant-en-klare kostuums en
jurken op bestelling. Ook veel schooluniformen worden er afgeleverd. Met 3 vaste krachten draait het
bedrijfje goed en dit jaar zijn er wisselend 10 cursisten. In hun gehuurde gebouw willen ze echter meer
productie gaan maken, omdat zich steeds meer cursisten aanmelden, en ze zouden best wat extra
machines kunnen gebruiken. Zij willen ook meer werk gaan maken van het ontwerpen van kleding en het
leren managen van een eigen bedrijfje.

20-372-01 Magagura Tailoring Mart

In Mbeya worden veel naaiateliers opgestart. Een groeiende stad met toenemende werkgelegenheid.
Ook deze groep Magagura is in 2015 met 10 vrouwen begonnen. In een gehuurd gebouw, van 40 euro
per maand, startten ze met het maken van kant en klaar kleding. Ze begonnen er een winkel bij voor de
verkoop en gaven tegelijkertijd andere vrouwen de kans het vak te leren. Die cursussen van 4 maanden
kosten ongeveer 20 euro per persoon. Verder financierden ze hun bedrijfje met micro kredieten. Met
behulp van stedelijke organisaties leerden ze cursisten ook hoe een bedrijfje op te zetten. Tot nu toe
konden ze 25 vrouwen hun certificaat uitreiken. De machines die zij hebben zijn verouderd. De markt
vraagt naar modernere vormgeving.
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20-373-01 Peramiho Tailoring Mart
In Mbeya worden veel naaiateliers opgestart. Een groeiende stad
met toenemende werkgelegenheid. De groep Peramiho begon in
2008 als een naaiatelier waar ook werkeloze jongens en meisjes het
vak konden leren. Men produceert er voor de lokale markt, maakt
schooluniformen, bedrijfs- en kantoorkleding. Tijdens de opleiding
besteedt men ook aandacht aan inkoop- en verkooptechnieken.
Men neemt 10 leerlingen per jaar aan; beschikt over een eigen
nieuw gebouw en werkt met een aantal bevoegde opleiders, en de
uitgereikte diploma’s hebben ook erkenning. Men heeft het erg
druk, maar hun machinepark is kwalitatief en kwantitatief niet in
staat om aan de vraag te voldoen. Voor nieuwe apparaten heeft
men geen geld, daarom een vraag aan Vraag en Aanbod, waarvan
ze al eerder machines mochten ontvangen.

20-401-01 Chabu Garage

Gestart in 2015 in een loods op een groot parkeerterrein, is deze CHABBU-garage een opleidingsplaats
geworden voor jongens die uit de omliggende dorpen naar Mbeya komen om er een vak te leren en een
baantje te krijgen. Steeds groeide deze werkplaats verder uit en hebben 50 jongens tot nu toe een
certificaat gekregen. Ze leren er automechaniek, plaatwerken, bekleden en krijgen ook rijles. Er zijn 8
instructeurs beschikbaar in hun gehuurde werkplaats. Voor de derde keer vragen zij nu ondersteuning van
VAI. In maart 2017 bezochten we deze werkplaats met veel potentieel. Inmiddels krijgen ze allerlei
opdrachten; zo onderhouden ze het hele wagenpark van het bisdom. Daarmee verdienen ze geld. Ook
reparaties voor particulieren verzorgen ze. Met het lesgeld vormen deze activiteiten de financiële basis.
Ze vragen nu om nieuwe gereedschapskisten en een paar fietsen. Daarmee kunnen ze in de stad snel
allerlei reserve onderdelen gaan halen. Een actieve club!
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20-402-01 Isanga General Metal Work Workshop
Een groot probleem, ook in Mbeya, vormen de rondzwervende
jongelui, met name jonge mannen die niets te doen hebben,
geen baan, geen inkomen, geen perspectief. Deze workshop
ISANGA is in 2008 begonnen als gewoon bedrijfje met de
mogelijkheid om er een vak te leren. Inmiddels met 5
instructeurs laten ze er jongens werken maar leren hen ook
lassen, metaalconstructie, timmeren, werken met glas en
aluminium. Ze krijgen allerlei opdrachten van particulieren
maar ook van instellingen uit de stad. Dat levert geld op.
Cursusgeld is 35 euro voor 3 maanden. De diploma’s zijn wel
erkend. Daarom is er grote vraag naar zo’n opleidingsplek en
dus ook naar meer materiaal en machines. Ze hebben wel wat,
maar aan degelijk materiaal is nauwelijks te komen of heel
duur.
20-403-01 Igogwe Hospital
Een ziekenhuis in een rurale omgeving houdt zich niet alleen bezig met
medische zorg maar heeft ook een sterke maatschappelijke functie.
Omdat het ziekenhuis nog bestuurd wordt vanuit het bisdom Mbeya,
wordt ook gelet op verbetering van de sociale situatie van de omgeving.
Zo heeft het IGOWE ziekenhuis een afdeling waar weeskinderen worden
opgevangen een opleiding wordt aangeboden tot ze in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien. Ze hebben een naaiafdeling en een afdeling
techniek opgericht en verzorgen daar vakopleidingen. Daarnaast willen
ze hun personeel (in opleiding) ook de kans geven hun ICT-vaardigheden
uit te breiden. Daarom vraagt het ziekenhuis van Tukuyu in eerste
instantie technische hulpmiddelen, maar zijn (para-) medische
hulpmiddelen ook welkom.
Weeshuis van het ziekenhuis

20-404-01 Lyunga Post Operative & Rehabilitationcentre
Als sinds 1987 beheert het bisdom Mbeya het IYUNGA centrum waar kinderen en jongeren tot 35
jaar hulp krijgen. Er zijn 255 gehandicapte kinderen tot 14 jaar die er vakgericht onderwijs krijgen
samen met medische begeleiding; daarnaast zijn er nog 37 gehandicapte jongeren tot 35 jaar die
alleen een vakopleiding krijgen. Men biedt er naailessen aan, leert er timmeren en schoen herstellen,
huisdieren verzorgen en huishoudelijk werk. Men heeft een zestal docenten in dienst. Het bisdom
draagt de meeste financiële lasten, en er zijn een aantal donoren. Men vraagt eigenlijk niets van de
jongeren. Men heeft er cursussen die twee jaar duren. Als die met succes zijn gevolgd krijgt men een
gereedschap set mee om, mogelijk, in eigen levensonderhoud te voorzien.
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20-410-01 Mwakasumba Carpentry Workshop

In de stad Mbeya lopen veel jongelui doelloos rond: hebben geen
werk en dus geen toekomst. Gelukkig zijn er bedrijven die
jongeren een aanbod doen: Kom bij ons meewerken dan leren we
je een vak. Ook het bedrijf van Mwakasumba biedt die kans. Vier
ervaren timmerlui hebben sinds 2017 aan 13 jongeren zo’n
leerplek aangeboden. Ze werken er mee aan het maken van
meubels, dakbedekking, plafonds en kozijnen. Werk dat verkocht
wordt aan de plaatselijke markt. Omdat ze veel contacten hebben
met andere bedrijven, komen hun cursisten vrij gemakkelijk aan
een baan. Er zijn er ook die meteen een eigen bedrijfje beginnen.
Op de foto zie dat wel een schaaf en een zaag hebben, maar ze
willen graag wat meer spullen.

20-412-01 Benitho Wooden Workshop
Overal in Mbeya starten ondernemers een bedrijfje, waarbij ze werkeloze jongeren
aantrekken om er mee te helpen, wat geld te verdienen en er de kans krijgen het vak te leren.
Benitho Wooden Workshop is er ook een voorbeeld van. In 2015 zijn twee timmerlui
begonnen met allerlei timmerwerk aan huizen, nieuwbouw en herstel. Maar ook maakt men
er stoelen, deuren, kozijnen. Er is volop werk en zo heeft men inmiddels 15 jongeren de kans
gegeven bij hen het vak te leren. Die betalen wel wat lesgeld, maar door hard mee te werken
wordt er genoeg verdiend om ook nog wat aan loon te krijgen. Gereedschappen en machines
zijn echter onvoldoende beschikbaar, want te duur. Caritas Mbeya stimuleert deze manier van
werken sterk, en draagt dit project voor hulp voor.
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Container 2020- 2 Congo

Jan van de Meerendonk
voor de container

Machines uit de werkplaats in de container

Container in Kinshasa

Container in Kinshasa

Een complete werkplaats machinaal houtbewerken, een unieke gift!
Rond oudjaar 2019 heeft Wout Hanegraaf, bestuurslid Solidariteitswerkplaats Uden, contact
met, Jan van de Meerendonk uit Maaskantje die had jarenlang een timmerbedrijf,
gespecialiseerd in interieurbouw. Dat bedrijf had hij beëindigd, maar de werkplaats stond nog
vol met allerlei machines en apparaten. Daarnaast stond in de werkplaats een grote
bakkersoven die via de Stichting Oude Ambachten daar een plaats had gekregen en nog werd
gebruikt. Allemaal goed materiaal, goed onderhouden en meteen te gebruiken.
In overleg tussen van de Meerendonk,de werkplaats Uden en VAI-Alphen wordt gezocht naar
een project voor deze goederen. Samen met de VAI-intermediair in Kameroen en de
organisatie van de Missionarissen van het Heilig Hart ,MSC Nederland, wordt afgesproken dat
de goederen, incl. de broodbakoven, een plaats krijgen in de “Mission Catholique MSC” een
school van de MSC organisatie in Bamanya. Dat is een wijk van Mbandaka, een zeer grote stad
in het noordwesten van Congo.
Voordat die container daar aankomt moeten de machines verzendklaar worden gemaakt. De
container voor het huis van van de Meerendonk is gevuld is door vrijwilligers van Uden en
Alphen: een prachtig staaltje van samenwerking. Twee derde van de container zit vol met
machines: van allerlei houtbewerkingsapparaten tot een bakoven voor brood. De resterende
ruimte is door de werkplaatsen van Uden en Alphen aangevuld met gereedschapsets en
allerlei ander materiaal, bestemd voor het aansluiten instaleren van de machines op locatie.
Zo bevat de container een gewicht van 7680 kg aan hulpgoederen.
Op maandag 21 september werd de container op een truck met oplegger geladen, en gaat op
weg via Antwerpen naar Kinshasa in Congo. Daar is hij in december aangekomen.
Als de machines in de beschikbare ruimte zijn geplaatst, zullen veel mensen in vele jaren
opgeleid kunnen worden tot machinaal houtbewerker. Met de verkoop van de tijdens de
opleiding gemaakte producten worden handelsvaardigheden onderwezen. Het resultaat:
zelfredzaamheid in eigen omgeving.
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Verstuurde goederen CONGO
Boormachines
Slijpmachine
Frezen
Schuurmachines
Cirkelzaag
Vlakbank
Afkortmachine
Vandiktebank
Houtdraaibank
Compressor

div.Naaimachines
div.Gereedschapskisten
Computers
Laptop
Printers
Geluidsinstallatie

Rollator
Rolstoelen
Fietsen
Laarzen

Broodbakoven
Deegmenger
Broodsnijmachine

Verdeelkast
Luchtafvoermateriaal

Religieuze artikelen

Laden voor transport naar de haven van de volle container in Maaskantje

Container 2020-3 Njombe

In 2020 is de voorbereiding van de verzending van een grote container naar Njombe gestart.
Het gaat daarbij om 60 projecten, waarvoor goederen zijn verzameld, gereviseerd en
opgeslagen. De onderliggende projecten zijn beoordeeld en beschreven, maar de verzending
van de container kon in 2020 nog niet plaats vinden. De corona-pandemie en de logistieke
gevolgen daarvan zijn een belangrijke reden.
In het jaarverslag van 2021 zult u alles lezen over deze 60 prachtige projecten.
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Container 2020-4 Benin
In augustus en september 2020 is Kandi, gelegen in het noorden van Benin aan de grens met
Niger, getroffen door hevige overstromingen en wateroverlast. Vooral het dorp Gogbede was
er slecht aan toe: 8 personen omgekomen, 200 woningen verwoest, honderden hectaren aan
katoen, mais en soja verloren. De burgemeester van de gemeente Kandi richt zich tot het
bestuur van de Gemeente Alphen-Chaam en Stichting Swamikrouma om hulp. Deze stichting
is voortgekomen uit het samenwerkingsverband tussen de gemeente Alphen-Chaam en Kandi.
Dat verband heeft in 2015 een ziekenhuisje opgeleverd en allerlei andere projecten waar ook
Vraag en aanbod Internationaal bij betrokken was.
De ramptoestand in 2020 leidde tot een inzamelactie om een container met kleding en
hulpgoederen naar Benin te versturen. Besloten is om geen voeding of bouwmateriaal te
versturen. De inzamelactie vond plaats in het gebouw van VAI en is, met dank aan de locale
bevolking en oudburgemeester H.Nuijten en burgemeester J.Minses een succes geworden..
Het laden en verzendklaar maken is vanuit de werkplaats van VAI in Alphen gebeurd. De
gemeente Alphen-Chaam financieerde het transport. Begin december is de container vanuit
Alphen vertrokken met aan boord:
82
2
2
2
2
2

Fietsen
Dozen kleding
Gereedschapkisten fietsenmaker
Gereedschapskisten electricien
Gereedschapskisten metselaar
Gereedschapskisten metaalwerk
Gereedschapskisten landbouw

1
2
1
4
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Dompelpomp
Kantoorstoelen
Laptop
Computers
Verf
Zaden
Koelkast met solarwerking tbv
medicijnen gezondheidscentrum
Swamikrouna.

OVERZICHT VERZONDEN PROJECTGOEDEREN 2020

VERSTUURDE PROJECTGOEDEREN
2020
Car mechanic-set / Automonteurset
Car mechanic-set / Automonteurset XL (voor garage)
Metal worker - set / metaalbewerker
Electrical mechanic-set / Elektricienset
Bycicle repair-set / Fietsenmakersset
Agricultural-set / Landbouwset
Plumbing-set / Loodgieterset
Masonry-set / Metselset
Shoe maker-set / Schoenmakerset
Carpentry-set / Timmerset
Carpentry-set / Timmerset XL (5 pers)
Sewing machine (electric) / Naaimachine (elektrisch)
Sewing machine (hand) / Naaimachine (hand)
Sewing machine (industrial) / Naaimachine (industrie)
Sewing machine (treadle) / Naaimachine (trap)
knitting machine / breimachine
Computer compl. / Computer compleet
Computer ( laptop)
Printer (desk-) / Printer bureau
Walker / Rollator
Wheelchair / Rolstoel
Bicycle / Fiets
Sidebox
Compressor / compressor
Generator / generator
Wood lathe / houtdraaibank
Houtbewerkings machine , woodworking machine
welding machine
circular saw(table) citkelzaag tafel
Milling machine(wood)/freesmachine
Bench Drill / Kolomboormachine
Gym machine / trimtoestellen
stoel voor gehandicapten kinderen
Betonmolen/concrete mixer
Theodolite / Theodoliet
Krukken / crutches
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Mbeija
15
2
10
21
11
2
15
33
4
197
54
2
11
3
104
12
7
12
7
25
9
2
3
4
2

DR Congo
5

Benin

Ghana
2

5
5
2

4
4
2
4

2
3
2
2
2
2
2
2
1
5

5
5
5
5
5
5
1
1
10
3
2
6
2
4

4

4
8
1

1
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1
1
17
1
1
1

7
3
1
1
20

5

2
1

TOTAAL
22
2
21
33
6
17
9
26
7
40
5
207
59
3
16
3
127
16
10
18
9
52
10
3
3
1
21
2
1
1
1
7
3
1
1
20

LIJST VAN GULLE GEVERS 2020
RK Parochie Emmaus

Uithoorn

Haëlla Stichting

Den Haag

Fraters van Utrecht

De Bilt

Stichting Jos Cardijnfonds

Bavel

Broeders van Huijbergen

Huijbergen

Priesters van H.Hart

Breda

Missiezusters H. Familie

Nijmegen

Stichting Vivant

Tilburg

Zusters van Liefde OLV v. Barmh.

Tilburg

Zusters van Liefde

Den Bosch

Oblaten van H.Franciscus van Sales Schijndel
Broeders van O.L.V. van Lourdes

Eindhoven

Broeders van Liefde

Eindhoven

Broeders van Johannes de Deo

Nuenen

Ursulinen van de Romeinse Unie

Venray

Zusters onder de Bogen

Maastricht

Dominicanessen van Neerbosch

Nijmegen

Congregatie van het H.Sacrament

Nijmegen

Dominicanessen van St. Catharina Enschede
Missionarissen van het H.Hart MSC Tilburg
Maria Stroot Fonds

Heemstede

Broeders van de Chr. Scholen

Voorhout

Stichting Kath. Jeugdwerk

Den Haag

Paters Passionisten

Haastrecht

Missionarissen van Mill Hill

Oosterbeek

Stichting Maria Elisa

Turnhout

Werkplaats Alphen

Alphen
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Solidariteits Werkplaats

Huijbergen

Stichting Gered Gereedschap

Loon op Zand

Stichting Majoh

Almere

G.H. Huiberts

Egmond aan Zee

Daan van Ee

Moergestel

HARTELIJK DANK NAMENS ALLE
ONTVANGERS VAN GEREEDSCHAPPEN
EN MACHINES!

En wij zeggen ook: Dank je wel, merci, thank you,asante

30

INLEVERADRESSEN
Postcode

Plaats

Straat

Nr

Naam

Telefoon

1607HM
1611 DR

Hem
Bovenkarspel

Meeweg
Brillianr Starstraat

2
49

J.Laan
M.Kamper

06-81516716
0228-515639

1619 PA
1688CZ
1693AL
2141AK
2182 XK

Andijk
Nibbixwoud
Wervershoof
Vijfhuizen
Hillegom

Veilingweg
Oosterwijzend
Dorpsstraat
Kr. Spieringsweg
Mariastraat

12
23
204
545a
28

Fam.van Langen
J.Ooievaar
Mevr.MJ. Neefjes
Tech.Groothandel
Mevr. Zonneveld MOV

0228-592528
0229-571583

2391CK
2371CR

Hazerswoude-D
Roelofarendsveen

Dorpstraat
Noordeinde

254
187

0172-589176
071-3310940

3134 BD

Vlaardingen

Schiedamseweg

95

47665

Sonsbeck (D)

Alpener Stasze

40D

5056 LB
5061AA
5062AE
5087 KL
5066PB
5081 BH
5131 PH
5221 CC
5684 NN
5707 RG
4328 BB
5405 NB
6003 ME
6814 ED
7582 AZ
7661 RD

Berkel-E.
Oisterwijk
Oisterwijk
Diessen
Moergestel
Hilvarenbeek
Alphen
Den Bosch
Best
Helmond
Burg-Haamstede
Uden
Weert
Arnhem
Losser
Vasse

Molenakker
Beukendreef
Eikenven
Acacialaan
Heuvelstraat
Herlaerstraat
Belsebaan
Haarsteegseweg
Lieringsedijk
Verdilaan
De Roterij
Loopkantstraat
Oude Laarderweg
Rozenstraat
Andersonstraat
Manderseweg

12
57
32
23
27
9
4
4
20
23
17
17
19
49
34
48

8395 PJ
9722 AP

Stegerda
Groningen

Stegerdaweg
v Schendelstraat

57
1

Parochie H.Thomas
Mevr.B.Verdel
Parochie Groene Hart
D.Wieringa
De Windwijzer
Emmaus
Gemeinschaft
Fam.Verhoeven
H. vd Nieuwenhuizen
Mevr. ML.Vekemans
H.van Nieuwkuijk
D.van Ee
A.van Doormaal
Vraag en Aanbod
Fam.Vugts
Fam.v.Kollenburg
Mevr.M.Leenhouwers
DPA
Solidariteitswerkplaats
Naaimachinemuseum
De Helling
Lütwich Asbreuk
B.Demmer(contact)
H.Pancratius Par.
Fam.Westenbroek
Gered gereedschap
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023-5581565
06-13096656

010-4347887
0049
283896446
013-5331376
06-37346808
013-5283678
06-80046479
06-53137906
013-5051443
013-4635032
073-6311850
0499-372747
0492-523574
0111-651690
06-83781944
0495-524809
026-4420675
053-5383985
06-20614529
06-22120105
050-3130351

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2020

2019

BATEN
Donaties
Bijdrage aangesloten werkplaatsen
Bijdrage werkplaats Alphen
Totaal Baten

86.713
20.265
-15.605

127.946
9.502
34.487
91.373

171.935

LASTEN
Verstuurde Projectgoederen
Zeevrachtkosten een aanschaf 4 containers
Support intermediaire organisaties
Fiscale- en Transportkosten Cameroon
Motorproject parochie Omendé
Kwaliteitsopvolging op locatie
Wervings- en publiciteitskosten

51.834
21.240
9.450
1.860

92.516
21.462
7.450
12.988
2.356
2.932
577
2.141
767

1.166
795
2.133
1.020

Administratiekosten

Bankkosten
Totale kosten
Netto Resultaat

89.498

143.189

1.875

28.746

TOELICHTING BIJDRAGE WERKPLAATS ALPHEN
Verstuurde Projectgoederen
Ingekocht bij aangesloten werkplaatsen
Geproduceerd door werkplaats Alphen

51.834
-26.799

92.516
-28.920
25.035

63.596

KOSTEN TEN LASTE VAN WERKPLAATS ALPHEN
Inkoop halffabricaat
Gekochte projectgoederen
Transport (inzamelen)
Verpakkingskosten

1.698
767
3.553
1.184
-354
-2.282
12.387
2
15.000
1.796
6.889

Opbrengst werkplaats uit verkoop
Vergoeding gerecyclede grondstoffen
Huisvestingskosten werkplaats Alphen
Verbruikskosten herstel kleine gereedschappen

Revisie werkplaats
Afschrijvingen
Vrijwilligerskosten
Totale kosten
Bijdrage werkplaats Alphen
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6.021
380
4.283
464
-590
-1.469
12.918
2.063

5.039
40.640

29.109

-15.605

34.487

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
2020

2019

100.000
0
100.000

100.000
1.796
101.796

Voorraad
Vorderingen/ debiteuren
Krediet t.b.v. intermediairs
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

50.000
35.587
0
107.395
192.982

28.000
56.899
15.000
69.182
169.081

Totaal Activa

292.982

270.877

20.000
100.000
120.000

20.000
100.000
120.000

15.000
15.000

15.000
15.000

Vreemd vermogen
Kortlopende schulden/crediteuren
Nog te besteden projectgelden
Totaal vreemd vermogen

2.859
155.123
157.982

20.512
115.365
135.877

Totaal Passiva

292.982

270.877

Vaste activa
Gebouw met ondergrond
Magazijn met werkplaatsinrichting
Totaal Vaste Activa

Vlottende activa

Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Reserves
Totaal Stichtingsvermogen
Reserveringen
Onderhoudsfonds
Totaal reserveringen
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Toelichting op staat van Baten en Lasten

Werkplaats resultaat
Zoals u kunt lezen is het werkplaats resultaat negatief. Hieronder geven wij u de verklaring
hiervoor.
Het resultaat wordt beinvloed doordat de kosten voor de herinrichting van de
revisiewerkplaats € 15.000,- volledig ten laste zijn gebracht van het jaar 2020.
Aan de productie voor de onderhanden container voor Njombe, die in 2021 wordt
verzonden, is ook in 2020 al veel werk besteed.
De voorraad gereedproduct is daardoor in 2020 gestegen van € 28.000,-- naar € 50.000,--.
Het verschil zou bij het werkplaatsresultaat moeten worden opgeteld.
Werkplaatsresultaat
revisiekosten
voorraad correctie

- € 15.605,-+€ 15.000,-+€ 22.000,--

levert een saldo van

€ 21.395,--

Hier past een compliment bij voor de vrijwilligers, die ondanks de moeilijkheden van de
coronamaatregelen de productie voor veel hebben gerealiseerd.
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TOT SLOT
Vraag en Aanbod Internationaal is een samenwerkingsverband van zelfstandige non-profit
instellingen, die als partners werken aan de realisatie van hun gezamenlijke doelstelling: “Het
beschikbaar stellen van gereedschap en vakgerichte kennis in de ruimste zin aan mensen in een
uitzichtloze positie, in Nederland en de derde wereld. Met als doel hen te helpen bij de opbouw van
een zelfstandig bestaan”
Hierbij wordt samengewerkt door:
1. Vraag en Aanbod Internationaal Alphen
info@vraagenaanbodinternationaal.nl
www.vraagenaanbodonternationaal.nl
2. Tools to Work, Teteringen
info@toolstowork.nl
www.toolstowork.nl
3. Betuwe Wereld Wijd, Culemborg
info@betuwewereldwijd.nl
www.betuwewereldwijd.nl
4. Solidariteit Werkplaats Uden
info@solidariteitswerkplaatsuden.nl
www.solidariteitswerkplaatsuden.nl
5. Solidariteit Werkplaats Huijbergen
info@solidariteitswerkplaatshuijbergen.nl
Huijbergen@geredgereedschap.nl
6. Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand
info@geredgereedschaploonopzand.nl
www.geredgereedschaploonopzand.nl
De samenwerking van de partners richt zich op activiteiten in Nederland, Tanzania, Uganda, Ghana,
Gambia. Kamreoun, RD Congo en Suriname. In 2020 betrof het globaal de volgende activiteiten en
resulaten:
Het bieden dagbesteding en werkervaringsplaatsen aan mensen in Nederland.
Het aanbieden van gereedschap en vakkennis aan onderwijsgroepen en startende ondernemers, zodat
zij en eigen inkomen kunnen verwerven.
Door recycling en hergebruik van gebruikte gereedschappen en goederen, bijdragen aan de realisatie
van milieudoelstellingen en het voorkomen van uitputting van grondstoffen.
De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door 225 vrijwilligers en (her-)intreders die zich
inzetten voor de realisatie van deze doelstellingen en natuurlijk de donateurs die met hun gift het
mogelijk hebben gemaakt, vakkennis en grote aantallen gereedschappen en machines ter beschikking
te stellen. Het ging dan om gereedschapskisten voor negen verschillende beroepen, allerlei soorten
naaimachines, computers, fietsen, rolstoelen en allerlei los gereedschap en machines.
Vraag en Aanbod Internationaal bedankt alle schenkers van geld, tijd en goederen. Dank zij hen werden
in 2020 duizenden mensen geholpen bij de opbouw van een zelfstandig economisch bestaan.
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Stichting Vraag & Aanbod Internationaal
Belsebaan 4
5131 PH ALPHEN (NB)
Telefoon 013 - 4635032
Werkplaats 013 - 5083059 (ma,di en do 9.00 - 12.00)
e-mail
website

info@vraagenaanbodinternationaal.nl
www.vraagenaanbodinternationaal.nl
http://www.facebook.com/#!/vraagenaanbod.internationaal
https://twitter.com/VraagAanbodInt

ING
KvK Tilburg

IBAN: NL83INGB0002729076
41082760
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