JAAROVERZICHT 2021

1
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5131 PH Alphen (NB)
Kantoor
013 - 4635032
Werkplaats 013 - 5083059 (ma-di-wo-do: 9.00 – 12.00 uur)
E-mail
info@vraagenaanbodinternationaal.nl
Website
www.vraagenaanbodinternationaal.nl
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: Inleveradressen pag. 30
Bankrekening: IBAN83INGB0002729076
ANBI nummer: 007856507

foto's:
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drukwerk:

Fotoarchief/Fotorechten: Stichting Vraag & Aanbod Internationaal
Ben Dobbelaer
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2

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf……………………………………………………………………………………………………….4
Doestellingen van Vraag en Aanbod Internationaal.……………………………………………..6
ANBI-status…………………………………………………………………………………………………………..7
Organisatie…………………..……………………………………………………………………………………....8
Vrijwilligersorganisatie………………………………………………………………………………………….9
VAI is in vriendschap verbonden met……………….………………………………………………… 10
De vertegenwoordigers van Vraag en Aanbod in het buitenland……………………….. 11
Samenwerkende Werkplaatsen in Nederland..……………………………………………………13
Projecten uitgevoerd in 2021………………………………………………………………………………14
Container 2020-3 Njombe… ………………………………………………………………………………. 15
Container 2021-1 Congo………..…….………………………………………………………….………….19
Container 2021-2 Kasese………….…..…………………………………………..…………….………….21
Overzicht verstuurde projectgoederen in 2021………..…………………………………………27
Lijst van gulle gevers 2021…………………………………………………………………………………..28
Lijst van Donoren materiaal 2021 ……………………………………………………………………….29
Inleveradressen…………………………………………………………………………………………………..30
Staat van baten en lasten……..…………………………………………………………………………….31
Toelichting op staat van baten en lasten……………………………………………………………..33
Tot slot………………………………………………………………………………………………………………..34

3

WOORD VOORAF
Met dit jaarverslag willen wij u informeren over onze activiteiten in het jaar 2021 dat vooral de
geschiedenisboeken zal ingaan als het tweede Corona- of Covid-19 jaar. In Tanzania en Uganda
waren 2020 en 2021 extra moeilijke jaren waarin vrijwel alle scholen 2 jaar waren gesloten!
In het voorwoord van het jaarverslag 2020 werd de verwachting uitgesproken dat we in 2021, door
het procesverloop (moment van levering) meer goederen zouden leveren dan dat we eerder in enig
jaar deden. Deze verwachting is ook gerealiseerd. Alles werd mogelijk gemaakt door de
samenwerking van Intermediairs in Afrika en in Nederland de donateurs van financiële giften,
gereedschap en veel vrijwilligers in de werkplaatsen in Alphen, Uden, Huijbergen, en Kaatsheuvel, die
met de productie en samenstelling van gereedschapskisten deze maximale leveringen hebben
mogelijk gemaakt. Voor allen de complimenten van VAI voor de verrichtingen en hartelijk bedankt.
Ondergetekende en de heer Ben Dobbelaer hebben recent 41 door Vraag en Aanbod gerealiseerde
projecten hebben bezocht in Tanzania en Uganda. Op de projectlocaties werden we hartelijk
ontvangen en uitvoerig bedankt voor alles wat werd geleverd. Ook kregen we de opdracht om de
uitgesproken dankbaarheid aan alle vrijwilligers en donateurs door te geven. Hierbij bedankt!!
Een onvoorstelbare hoeveelheid gereedschap machines en computers, zo leest u in dit jaar verslag,
kon worden aangeboden en is geleverd! Vrijwel alle ontvangers van de geleverde projecten hadden
maar één vraag? Mag ik een nieuw project aanvragen? Met meer gereedschap kan men beter
lesgeven (vaak werken 5 mensen met 1 naaimachine, of hebben 3 mensen een lescomputer
beschikbaar, enz). Met meer gereedschap kan effectiever les worden aangeboden en ontwikkelen
mensen sneller hun praktische vaardigheden.
Mogelijk is de inhoud van dit jaarverslag voor u een aanleiding om meer te willen weten of te doen
om als vrijwilliger of donateur bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van ons werk. Wilt u
meer weten over projecten, de werkwijze of wat dan ook, neem dan contact met ons op. Ik zal uw
vragen graag beantwoorden.
Daan van Ee
Directeur
Stichting Vraag en Aanbod Internationaal
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Kameroen, Lada school Yaoudé

Uganda, Fort Portal, St. Augustine

Tanzania, Mbeya, Group Tusaideana
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DOELSTELLINGEN VAN VRAAG & 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, 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.
Wat u niet nadrukkelijk in de cijfers terugziet is dat VAI in 2021 ook een forse stap voorwaarts
heeft gezet als het gaat om haar derde doelstelling “een bijdrage leveren aan de
milieudoelstellingen” Hiervoor is in de werkplaats een kleine milieustraat in gericht. Bij
binnenkomst in de werkplaats wordt alles wat is ingezameld gesorteerd in 1: goederen die we
kunnen reviseren en waarvoor we een bestemming hebben in Afrika en 2: niet bruikbare
metalen en andere grondstoffen. Tijdens het revisiewerk van hand- en elektrischgereedschap, fietsen, computers etc. ontstaat opnieuw metaalafval dat aan deze
afvalgrondstoffenstroom wordt toegevoegd. Het beleid is erop gericht de kwaliteit van deze
afvalstromen de komende jaren nog verder te intensiveren en te optimaliseren
De inzet en medewerking van alle betrokkenen hebben ook in 2021 bijgedragen aan het
welzijn van mensen, hier en elders. Alle in dit jaaroverzicht beschreven activiteiten zijn erop
gericht de 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 vennootschapbelasting
aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door
een ANBI zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Het ANBI nummer van Vraag & Aanbod is: 007856507
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ORGANISATIE

Bestuur
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 & Aanbod Alphen (per 31 december 2021)
Egbert Ausems
Johan Backx
Yvonne Bayer-Bink
Hubert Bink
Karel v.d. 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
Ad Kennis
Ron Kivits
Jan Laureij
Cor Ligtvoet
Sjaak Pijnenburg
Cees van Rijen
Ton van Spaandonck
Ad van Spaendonk
Danny de Swart
Jan de Swart
Valentino van Tintelen
Peter Vrijhoeven
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 is 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 coördinators van de inleveradressen 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 bedrijven leveren vaak gereedschap etc.

Stichting Vraag & Aanbod Internationaal is een Goede- Doelen- Organisatie op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking. Wij zamelen alle soorten overtollig hand- en machinale
gereedschappen, 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 in te leveren bij een inleveradres
(zie pagina 30) bij u in de buurt of in onze werkplaats 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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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

Mooie gereedschappen en kisten ontvangen van Steenkist B.V. Eindhoven

10

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 projectaanvragers 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 supervisor voor Democratische
Republiek Congo

DR Congo
Fr. Bafalo Insongolowo
Lemba Rigihini Kitona 3
Kinshasa
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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

Solidariteitswerkplaats 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

Peter Peek

Solidariteitswerkplaats Uden e.o
Loopkantstraat 17
5405 NB UDEN
Tel. 06 - 83781944
www.solidariteitswerkplaatsuden.nl

Ton van de Vegt
Mathieu van Dijk

Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand
Schotsestraat 4c
5171 DT Kaatsheuvel
Tel. 06 - 41643336
www.geredgereedschaploonopzand.nl

Ferry Schouw
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PROJECTEN UITGEVOERD IN 2021
In de loop van 2021 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 verzonden.
In 2021 zijn verstuurd:
Container/zending naar Njombe (2020-3), Congo (2021-1), Kasese (2021-2)
De cijfercombinatie aan het begin van de beschrijvingen op de volgende pagina’s verwijzen naar
jaartal, projectnummer en intermediaire organisatie.

Uganda, Entebbe, Shoreline
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Container 2020-3 Njombe
In 2020 is de voorbereiding van de verzending van een 40ft 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 plaatsvinden. De corona-pandemie en de logistieke
gevolgen daarvan zijn een belangrijke reden.
In dit jaarverslag zullen we een beschrijving geven van deze projecten. Gezien het grote
aantal worden de projecten beschreven per locatie waar de projecten worden uitgevoerd.
Aan het einde van dit hoofdstuk volgt een opsomming van de projecten met hun nummer uit
deze container. Tevens vindt u een overzicht van de geleverde goederen.

1. Projecten binnnen de stad Njombe. (Regio A)
Njombe is een behoorlijk grote stad met 200.000 inwoners en districtshoofdstad. De stad
trekt veel jongeren uit de omgeving die er een baantje proberen te vinden of een opleiding
willen gaan volgen. Vaak lukt dat niet meteen en zo ontstaat er in een stad een grote groep
jongeren die het doel in hun leven kwijt dreigt te raken. Maar er komen ook veel jongeren in
allerlei bedrijfjes terecht waar ze meewerken en tegelijk vakvaardigheid opdoen. Daar is
vaak een soort contract aan verbonden: opleidingskosten en loon worden met elkaar
verrekend. Na een tijdje gaan ze dan voor zichzelf beginnen of blijven aan hun opleidingsplek
gebonden. Vooral in de houtbewerking, metaalbouw, garages en installatiebedrijven zijn
veel jongeren praktisch bezig. Vraag en Aanbod Internationaal levert aan deze vaak kleinere
projecten gereedschap en apparatuur op grond van een project- en opleidingsplan. De
monitoring van deze projecten gaat via Caritas Njombe.
Het gaat hierom de projecten in
de stad Njombe. (foto hiernaast)
135; 205; 214; 258; 267; 268;
318; 341; 360; 369.

Kathedraal Njombe
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In Njombe is ook een aantal projecten gekoppeld aan scholen voor voortgezet onderwijs of
maatschappelijke instellingen voor gehandicaptenzorg. Scholen kunnen het belangrijk
vinden dat hun leerlingen al op jonge leeftijd in contact komen met latere
beroepsmogelijkheden in de techniek en plannen daarvoor dan lesuren. Jongeren met een
grote onderwijsachterstand of met een handicap krijgen op speciale onderwijsinstellingen de
kans om minder afhankelijk te worden door vaktechnieken te leren.

Het gaat hier om de projecten:
145; 237; 245

2. Projecten in dorpen rondom Njombe.
Bij deze groep projecten maken we een onderscheid tussen projecten in de directe
omgeving van Njombe en projecten op meer dan 100 km.
In deze eerste groep dorpen (Regio B) bestaan allerlei activiteiten om jongeren (vaak wezen)
en vrouwen (vaak weduwen) een vak te leren. Vaak zijn deze activiteiten gekoppeld aan een
bestaand bedrijf. Maar er zijn ook initiatieven waarin een aantal personen samen een
nieuwe groep gaan vormen en een workshop oprichten waar ze dan aandeelhouder van
worden. Samen gaan ze dan voor de markt produceren en nemen geregeld pupillen aan die
al meewerkend en tegen lesgeld, een vak leren en meteen mee gaan draaien in een groep.
Heel vaak speelt de parochie hier een initiërende en begeleidende rol. Hier zijn ook veel
landbouwgerichte projecten bij zoals tuinderij, pluimveebedrijf, viskwekerij. Door deze
activiteiten probeert men jongeren aan het dorp te binden en te stimuleren daar hun
toekomst te zoeken en de plaatselijke gemeenschap in stand te houden.
Het gaat hier om de projecten:
204; 207; 221; 239; 305;
311; 312; 319; 342; 405; 407.

Kerk Lupembe
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Een aantal projecten ligt op wat grotere afstand van Njombe. (Regio C). We treffen daar
vooral bedrijfjes aan die stage/leermogelijkheden aanbieden aan jongeren. Een aantal isn
uitgegroeid tot Vocational Center, dat ook diploma’s mag uitreiken. Een andere project richt
zich vooral op werkloze meisjes. En er is ook een groot internaat voor weeskinderen (vooral
meisjes), waar naast een algemene opleiding ook een vakopleiding wordt aangeboden.
Het gaat hier om de projecten:
213; 232; 243; 259;
343; 367; 368.

3. Projecten in en om Ludewa. (Regio D)
Ludewa is een vrij grote plaats, 75 km ten zuiden van Njombe, vlak bij het Malawi-meer. Het
is een gebied waar men vooral van landbouw en visserij leeft, maar er is ook wat mijnbouw.
In deze plaats en de directe omgeving zijn veel projecten van de grond gekomen en er
bestaat een geregelde vorm van overleg tussen de projectenhouders, aangestuurd door
Caritas Njombe. Men houdt elkaar op de hoogte van de voortgang, wisselt ervaringen uit en
helpt elkaar (ook met materiaal- en gereedschapuitwisseling). Sommige projecten zijn klein
en hebben elkaar dan nog meer nodig om te kunnen voortbestaan. Ze overleggen over
inkoop, marketing, materiaalgebruik. Er is daar een veelheid van soorten workshops: houten metaalbewerking, auto onderhoud, installatietechniek, schoenmaken, kledingmaken,
kledingherstel en ICT. Ook landbouwbedrijfjes, boomkwekerijen en bijenteelt. Veel groepen
kennen een systeen van microkrediet. De groepen besteden ook aandacht aan de
leefomgeving en zorg voor de gezondheid, speciaal voor HIV. Een aantal projecten is nauw
gekoppeld aan het plaatselijke ziekenhuis.
Het gaat hier om de projecten:
152; 202; 236; 238; 240; 241; 242;
244; 246; 247; 248; 260; 261; 266;
303; 308; 317; 361; 362; 406; 408.
Overleg Ludewa
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Verstuurde goederen in container 2020-3 Njombe
Categorie
Automonteurset
Automonteurset XL
Metaalwerkerset
Electricienset
Landbouwset
Loodgieterset
Metselset
Schoenmakerset
Timmerset
Timmerset XL
Naaimachine electr.
Naaimachine hand
Naaimachine overlock
Naaimachine trap
Computer compleet
Computer laptop
Printer
Schrijfmachine
Rollator
Rolstoel
Fiets
Sidebox
Breimachine
Diversen

Regio A
15
20
5
1
2
5
6
22
1
46
10
1
31
13
7
3
2
4
2
5
28

Regio B
13
2
9
15
11
12
8
2
15
5
36
9
22
5
2
3
21

Regio C
5
1
13
9
2
2
3
5
3
45
11
1
19
5
2
2

Regio D
27
5
31
41
4
18
22
8
33
9
109
20
1
46
20
4
1
2
3
32

Totaal
60
9
73
70
18
34
38
16
75
19
247
50
2
1
118
44
16
4
4
7
2
16
1
95

Subtotaal

245

193

130

445

1019
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Container 2021- 1 Congo
Op 17 augustus 2021 is vanuit Alphen een container met goederen naar Kinshasa verstuurd
en daar in november aangekomen. Het betreft een zending voor 18 projecten, in overleg
met het MSC, (Missionarissen van het Heilig Hart) samengesteld. Het transport werd
geregeld door Wereld Missiehulp. De coordinatie en monitoring rondom deze projecten
geschiedt vanuit Yaoundé Kameroen, waar onze intermediair voor West Afrika de belangen
voor Dem. Rep. Congo behartigt. In de komende periode zal voor Congo een aparte
intermediair actief zijn. Om een beeld te geven van de projecten volgt hieronder een
schematisch overzicht van de projectnummers, de adressen en verantwoordelijke personen
alsmede een korte typering.

DR.Congo Kinshasa

Caritas Development Kinshasa

Projectnummers Adres en verantwoordelijke
516, 517, 526, 530
518
519
520
521
522
523
524
525
527
528
529
532
533
543

Diocese de Bokungu-Ikela
Père Stanislas Zondo
Fondation Bondeko MontNgafula
Abbé Bienvenu Masunga
Projet des Pygmées in Mbandaka
Jean-Fidèle Esuma Epiko
Caritas Development Kinshasa
Abbé Bienvenu Masunga
Soupirde Theloises in Kimbongo
Celestine Niemvo
Centre Source de Vie in Inkisi
Sr.Jacqueline Bukaka Buntangu
Assistance Personnes Défav. Kikwit
Jean-Pierre Mayelle Kilele
Tot Outard TT in Tshela-cité
Mr.Mbanza Longo Cello
Frères ND Sacré Coeur Mbandaka
Père Jean-Baptiste Lompala
Retrouvailles ASBL in Matete
Pascal Kudibomba Muka
Complexe scolaire MSC in Righini
Père Didier Mbela Bongoy
Missionaires MSC Congo Bamaya
Père Grevisse Bokuma
Lycée Ngong Eyoko in Baliko
Sr.Chantal Mulenda
ONGO Telema in Lemba
Jude Kungh Obial
Missionaires MSC in Limete
Fr.Sylvain Mbunsu
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Caritas Development
TyperingKinshasa 1 caritas
Jeugdopleiding voor mechanica, timmeren,
bouwtechniek en electra
Armoedebestrijding, sanitatie en
vakopleiding
Hulp aan specifieke bevolkingsgroep bij
landbouw, integratie
Vorming van vrouwen en hulp bij
oorlogstrauma’s; vakopleiding
Naaiatelier
School voor primair,secundair onderwijs.
Vakopleiding
Onderwijsverbetering door praktijkonderwijs
Kleding ontwerpen en naaiatelier
Versterken van lekenorganisatie MSC door
vakopleidingen
Samenwerking tussen jongens in ICT
workshop
Aanvulling didactisch materiaal mn
computers
Opleiding medebroeders: fietsen voor
vervoer naar lesplaats
School vraagt computers
Zorg voor straatkinderen, wezen
Liturgische artikelen

Lossen van de container

Container bij MSC Kinshasa

Verstuurde goederen in container 2021-1 Congo
Categorie
aantal
Timmerset
12
Timmerset XL
3
Metaalwerkerset
18
Electricienset
8
Fietsenmakersets
4
Metselset
5
Naaimachine electr.
68
Naaimachine hand
50
Naaimachine overlock
1
Naaimachine trap
14
Breimachine
1
Computer compleet
152
Computer laptop
11
Schrijfmachine
17
Krukken
5
Rollator
2
Rolstoel
2
Fiets
15
Boorgereedschap, divers
11
Houtbewerkingsgereedschap
19
Compressor/aggregaat
2
Klein gereedschap divers
46
Sidebox
4
Diversen
6
Totaal

476
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Container 2021-2 Kasese

21-116-03 St.Andrew Voc.Training Kilemba Kasese

Een jaar of vier geleden is in Kilemba een vocational school gestart
onder de naam St.Andrew. Klein begonnen met lessen in
handvaardigheid en het maken van kleding, heeft men nu een
groep van 15 jongeren die een garage runnen, rijlessen geven en
auto’s onderhouden. Er is ook een groep van 25 meisjes die les
krijgt in naaldvakken en men is begonnen met lessen in lassen en
metaalbewerking. Ook is er een cursus in boekhouden en het
opzetten van een spaar/kredietsysteem. Met geld van sponsoren
en lesgeld van de cursisten probeert men de opleiding draaiende
te houden. Incidenteel krijgt men wat geld van de overheid. Maar
er is meer belangstelling dan dat er mogelijkheden zijn.

21-256-03 Bakaanye Foundation Buhesi Kasese
Ook de naam van hun Fundation “Bakaanye” geeft aan dat deze
groep niet eerst aan zichzelf, maar aan de anderen denkt. In het
swahili betekent dat woord: zij zijn samen.
In 2016 opgericht wil deze groep van ruim 20 leden, door eigen
activiteiten anderen de kans geven wat te leren: een vak,
algemene vaardigheden, sociale en economische redzaamheid. In
dit gebied met veel tegenstellingen en maatschappelijke onrust,
vindt men saamhorigheidsgevoel erg belangrijk. Ze hebben een
pluimveebedrijfje, wat tuinbouw; ze maken bakstenen, hebben
een naaiatelier en doen metaal- en laswerk. Jongens,
ongetrouwde jonge moeders en weduwen krijgen er de kans een
vak te leren. Lesgeld, wat donaties, en verkoop van producten
vormen een smalle financiële basis. Ze werken ook met een microkrediet systeem.
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21-265-03 St.Augustine Tech.Inst. Bikunya Kanyamunya
In 2018 is men in de parochie van Bikunya gestart om in de
bijgebouwen van de basisschool ook een aantal technische
opleidingen te geven. Zo ontstond het
St. Augustine Technical Institute, dat vooral vroegtijdige
schoolverlaters en jonge moeders opvangt. Ze leren er elektro,
metselen, metaal bewerken, timmeren, ICT en kleding maken. Er
zijn ongeveer 70 leerlingen bezig met een opleiding, onder
leiding van bekwame opleiders. Er wordt lesgeld betaald en de
kerk ondersteunt mee.
Ze werken nauw samen met een regionale organisatie IKADO, die
zich inzet om spaar- en kredietsystemen op te zetten,
bevorderen van ecologische landbouw en natuurbehoud.

21-432-03 Kasese Platform Advocacy Network Kasese
In de stad Kasese, maar ook elders in Uganda, lijden veel mensen
en vooral jongeren onder de gevolgen van armoede, geweld en
analfabetisme. Onvolledig basisonderwijs en geen aanbod aan
banen brengt jongeren er toe om doelloos rond te zwerven.
Alcohol, drugs en geweld verergeren de situatie alleen maar.
Geld om aan te sluiten bij een vakopleiding hebben ze niet: de
cursussen zijn te duur.
KAPLANET is een project dat jongeren toch die kansen op een
opleiding wil geven en zicht wil geven op een baan en meer
zekerheid in het leven. In 2018 startte men met lessen in
mechanica, metaal bewerken, timmeren en tuinbouw.
Via een plaatselijk netwerk probeert men allerlei dingen te
organiseren. Contact met leerwerkplaatsen is daarbij erg
belangrijk.

21-433-03 Bubaare Maginalsed Supp.Org. Kashari
Sinds 2011 is deze Community Based Organization werkzaam in
Bubaare, met als doel armoede te bestrijden bij de zwakste
groepen: jongeren, vrouwen en gehandicapten. Bubaare
Maginalsed Support Organization doet dit o.a. door het
aanbieden van vaktechnische cursussen in een gehuurd gebouw
en helpt hen ook bij het vinden van een baan. Men biedt 3maandelijkse cursussen aan in ICT en textiel; 6-maandelijkse in
timmeren, meubel maken en textiel. Hiervoor betaalt men
lesgeld. Maar donaties en verkoop leveren ook wat geld op.
Afgestudeerden kunnen gereedschap lenen om een bedrijfje te
starten.
Tussen 2016 en 2019 hebben 73 personen er een cursus
gevolgd.
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21-434-03 Rural Focus Initiative Rufi Kasese
Rural Focus Initiative is een non-profit organisatie die sinds
2011 zich inzet voor de verbetering van de positie van vrouwen
en jonge meisjes. Deze organisatie heeft regionale en landelijke
contacten en werkt ook met buitenlandse hulpverleners. Ze
zetten zich in voor vakopleiding, geven hulp aan
geweldsslachtoffers, geven AIDS voorlichting en informatie over
corruptiebestrijding. In hun plaatselijke afdelingen zetten ze zich
ook in voor het milieu.
In Kisanga kan men gebruik maken van een gebouw van RuFi.
Naast cursusgeld krijgt men ook inkomsten uit verkoop van
schooluniformen, manden en tassen.
Men biedt er opleidingen aan in weven, breien, kleding maken,
schoenmaken, motormechanica en metaalbewerking.

21-435-03 Kyangyeni Female Youth Group. Kabwohe Dheema
Ook hier in het arme zuidwesten van Uganda, beginnen allerlei groepen zich te
organiseren om vrouwen gelegenheid te geven een vak te leren. Deze
Kyangyenyi Female Youth Group in Kabwohe zet zich sinds 2015 in om
vrouwen een vak te leren. In hun locatie hebben ze cursussen, maar hebben er
ook kleinvee, kweken groenten en houden bijen. Cursussen zijn er in kleding
maken, timmeren en ICT, van drie of zes maanden. Verkoop van producten en
lesgeld vormen een smalle basis om rond te komen. In de loop der tijd hebben
leden van de groep zich ontwikkeld tot docent. De behoefte aan goed
opleidingsmateriaal is groot.

21-436-03 Ruwenzori Group of Persons with disabilities. Kasese
In het gebied rond Kasese heeft zo’n 10 jaar geleden veel geweld plaats
gevonden en zijn veel mensen gewond en gehandicapt geraakt. Fysieke
beperkingen en sociale achterstelling hebben veel mensen, vooral vrouwen in
een extra moeilijke positie gebracht. Nauwelijks werk, geen aangepaste
opleiding: daar hebben allerlei groepen op ingespeeld door het oprichten van
workshops en opleidingsbedrijfjes. Zo ook de Kasese District Ruwenzuru
Group. In 2011 begonnen met een aantal opleiders in een gehuurd gebouw,
waar voornamelijk vrouwen, maar ook mannen met een handicap een vak
kunnen leren, maar waar ze ook algemene ontwikkeling krijgen,
gezondheidsvoorlichting en sociale vaardigheidstrainingen. De noodzakelijke
machines en gereedschappen zijn echter onvoldoende aanwezig om hen o.a.
te leren kleding te maken en wat elektrotechnieken te leren.

21-437-03 Katubya Youth. Katanda-Munkunya
In het zuidwesten van Uganda, vlak bij het Edward Meer en dicht bij de Congolese grens zijn de economische en de
sociale omstandigheden verre van optimaal. Maar plaatselijk initiatief ontbreekt er niet. Katubya Youth is zo’n
project dat zich sinds 2015 zich inzet om jongeren een vak te leren en een eigen bedrijfje op te bouwen. In dit geval:
haarverzorging, timmeren en lassen. Vooral vroegtijdige schoolverlaters en jonge alleenstaande moeders wil men
zo helpen. Men heeft een eigen werkplaats waar men voor cursussen lesgeld betaalt. Regelmatig komen er ook
ouderen lessen volgen en dragen zo ook bij aan de financiële basis van het project. Er is ook belangstelling om te
leren naaien en breien. Maar met één naaimachine 23
voor 30 meisjes en één lasapparaat voor 20 jongens schiet dit
niet erg op. Het spaarsysteem dat ze hebben opgestart toont wel hun serieuze aanpak.

21-438-03 Kijagara Infant Jesus’ Men Group. Butiiti Kabarole
In het voornamelijk agrarische gerichte Kabarole district maken heel veel
mannen en jongens hun lagere school niet af en zijn bovendien te arm om iets
van vervolgonderwijs te kunnen volgen. Het zijn dan ook zeer arme
leefgemeenschappen, waarin een werkgroep die zich om hun toekomst
bekommert, goed werk kan doen. Allerlei vakopleidingen biedt de Kijagara Infant
Jesus Men Group aan om perspectief op te kunnen bouwen: kleding maken,
timmeren en meubel maken, lassen en loodgieterswerk, tuinbouw en ook typ
werk. Deze groep heeft in 2020 reeds goederen ontvangen. Het project loopt
echter zo goed dat men een aanvrage heeft ingediend om extra materialen.

21-439-03 Kalonge Light of Hope. Kalonge
De groep is opgericht t.b.v. de ontwikkeling van het platteland, vanuit de plaatselijke gemeenschap met een sterk
gevoel voor behoud van de leefomgeving en de natuur. Leren naaien en timmeren maar ook aandacht voor voeding
en gezondheid. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid opbouwen en dan vooral de meest zwakken extra zorg
geven. Jonge, ongehuwde, moeders krijgen er extra aandacht. Vooral zij worden gestimuleerd een vak te leren.
Deze aanpak, met accent op de leefomgeving heeft er o.a. toe geleid dat diefstal sterk is afgenomen in het dorp.
Met 7 leerkrachten in een gehuurd gebouw hebben de afgelopen jaren 200 jonge moeders er een cursus kunnen
volgen, of een korte van 3 maanden of een van 2 jaar.

21-440-03 Kihara Women Group. Kasese
Kihara is een wijk van Kasese, waar in 2018 een groep vrouwen een atelier
heeft opgericht om er te leren naaien en haar te verzorgen. In dat eigen
gebouw geven zij vrouwen de kans om er een vak te leren dat ze ook thuis
kunnen uitoefenen. De zorg voor de kinderen is heel vaak een
belemmering om een baantje elders te nemen. Dat eigen inkomen geeft
niet alleen bestaanszekerheid maar vergroot ook het zelfbesef en
eigenwaardigheid. De organisatie van deze groep is zodanig dat de
groepsactiviteiten en afspraken voor iedereen transparant zijn, en de
groepsbetrokkenheid gegarandeerd. Inmiddels hebben 55 vrouwen een
kortere of langere cursus gevolg, waarvoor ze lesgeld betaalden. Men
werkt ook met een microkredietsysteem. Maar er is slechts één
naaimachine beschikbaar.
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21-441-03 St. Vincent Kabujogera. Kamwenge
Kabujogera is een dorpje in het Kamwenge district en ligt 30 km ten
zuidoosten van Kasese, vlak bij het Elizabeth National Park. Daar is de St.
Vicent Foundation sinds 2014 actief. In een arm agrarisch gebied heeft
deze stichting zich aanvankelijk op vaktechnisch onderricht aan wezen en
HIV-slachtoffers gericht. In een telling rond 2018 bleken in het gebied
rond Kamwenge 20.000 wezen en kwetsbare jongeren te wonen. St Vicent
bood daarom opleidingen aan in metaal bewerken, timmeren, auto
onderhoud, haarverzorging en kleding maken.
Tot nu toe hebben ze 120 jongeren een vakdiploma kunnen geven,
waardoor deze een baantje konden vinden of een bedrijfje beginnen.
Omdat de opleidingen sterk groeien en er, zoals op veel plaatsen, weinig
middelen beschikbaar zijn, vraagt de foundation nu om zwaarder
gereedschap en machines om de opleidingen uit te kunnen breiden.

21-442-03 Matoshi Mechanical Training Centre. Kasese
In het gebied rond Kasese en ook in de stad zelf heeft men indertijd veel te lijden gehad van geweld. Niet alleen
lichamelijke handicaps had dit tot gevolg, ook veel geestelijke schade. Perspectief op de toekomst ontbrak vaak,
naast het constante gebrek aan inkomsten. In 2017 begon een drietal vaklui met het Matoshi Mechanical Training
Centre in een van de wijken van Kasese, Kilembe. Met het werk dat ze aanpakten verdienden ze geld, maar gaven
tegelijkertijd jongeren de kans om te leren wat metaal bewerken, mechanica, timmeren en auto onderhouden is.
Maar dat is nou net het probleem: dat lesgeld kunnen de meeste jongeren niet betalen. Daarvoor moeten ze dus
meewerken in het bedrijf en mee produceren. Daarom probeert men ook contacten aan te gaan met andere
bedrijven waar men andere onderdelen van het vak kan leren.

21-443-03 School Drop-out-girls. Kasese
Vanuit de plaatselijke gemeenschap in de Kidodo-wijk van Kasese, is in 2018 een
project gestart dat zich richt op meisjes die hun onderwijs niet konden afronden
en daardoor het gevaar lopen vroegtijdig in de prostitutie terecht te komen.
Vooral weeskinderen lopen die kans. De organisatie telt 35 leden; een duidelijke
opzet waarin vrouwen ook de leiding hebben in een overigens op overleg
gebaseerde structuur. De leden betalen per jaar 30000 shilling (ongeveer 7 euro)
aan lidmaatschap. Op de Drop-out School leert men allerlei handwerk: weven,
kleding maken, haar verzorgen en omgaan met de computer. Ze exploiteren een
kapsalon, maar hebben ook een lening bij de bank om materialen te kunnen
kopen en de huur te kunnen betalen. Naast een vakopleiding besteedt men ook
aandacht aan allerlei psycho-sociale problemen, gezondheidsvoorlichting en
onderhoudt men een goed contact met de ouders en gezinnen van de meisjes.

21-444-03 Basima Women Foundation. Kasese
Ruim 10 jaar geleden was er in het westen van Uganda veel geweld vanwege de strijd tussen verschillende
bevolkingsgroepen en partijen. Veel gezinnen werden slachtoffer en veel mensen kwamen alleen te staan. In 2016 werd
de Basima Women Foundation opgericht in Kilemba, ten noodwesten van Kasese, een belangrijk mijngebied. De stichting
ging zich inzetten voor weduwen, weduwnaars en wezen om hen zicht op een toekomst te geven door hen een vak te
leren en werk te verschaffen. In hun, gehuurde, werkplaats deed men aan metaalbewerking, elektra, autotechniek,
timmeren, loodgieten, kleding maken. Met behulp van 7 opleiders heeft men inmiddels 109 mensen een certificaat
kunnen geven. Sommigen bleven bij het project werken voor de verkoop en dienstverlening; anderen begonnen voor
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zichzelf, maar er waren er ook die samen elders een nieuwe
projectgroep begonnen.

21-445-03 Action for Rural Women Development Foundation.Kasese
Al sinds 2008 bestaat dit initiatief, ARWDF, in de wijk Kidodo van Kasese,
waarbij voor vrouwen gezocht werd naar mogelijkheden voor een
beroepsopleiding, waar gezondheidsvoorlichting werd gegeven en verbetering
van mensenrechten op het programma stond. Deze initiatieven staan ook
bekend als “grass roots”. Het versterken van de eigen gemeenschap: daar gaat
het om. Vanuit een eigen gebouw richten ze zich op zo’n 500 jonge vrouwen en
geven er cursussen in kleding maken, breien, timmeren en schoenreparatie; ook
lassen en elektra, bouwtechniek en autoonderhoud. Daarnaast hebben ze een
eigen plantenkwekerij en houtskool- productie. Met 15 begeleiders/opleiders
organiseren ze allerlei cursussen, waarvoor lesgeld betaald wordt. Maar er zijn
ook inkomsten uit de verkoop van producten en geleverde diensten.

21-446-03 St. Andrew Kidodo. Kasese
In de wijk Kidodo van Kasese is een groep mannen en vrouwen in 2014 gestart onder de bescherming van
St.Andrew. Zij startten toen een bedrijf en wilden anderen gelegenheid geven om een vak te leren om, zoals ze in
hun aanvrage omschreven, “…. niet in de verleiding te komen om je kost te verdienen met allerlei dubieuze
activiteiten.” Ze gingen zich bezighouden met kleding maken, handwerken, mechanica en lassen, en startten ook
een autorijschool. Werken met 5 ervaren opleiders. Ze werken met een intern micro-kredietsysteem van lenen en
sparen; vragen lesgeld en krijgen ook een kleine bijdrage van een landelijke organisatie.
Inmiddels hebben 23 personen er een opleiding afgerond en zijn een eigen bedrijfje begonnen. Men probeert hen
wat gereedschap mee te geven als een klein startkapitaal.

21-447-03 Open the door tot development to rural people. Ibanda
Het “Open the door”-project in Ibanda bestaat al sinds 1999 en heeft tot doel de
aanhoudende armoede bij bepaalde groepen te bestrijden. Jongeren en ouderen
hebben hun aandacht: jongelui die niet meer naar school (kunnen) gaan,
gehandicapten, en oudere vrouwen. Met de beperkte middelen die men heeft,
zijn tot nu toe 420 mensen geholpen. Ze leerden er naaien, breien, timmeren en
computergebruik. Maar men probeert hen ook een beroepsgerichte houding bij
te brengen, een gevoel van zelfstandig in je levensonderhoud te kunnen voorzien
en samen binnen de leefgemeenschap zaken aan te pakken. Ze staan voor het
bijbrengen van “the spirit of becoming job creators not job seekers”. Er wordt
nieuwbouw gepleegd voor 8 leslokalen. Dit succesvolle project kreeg reeds
eerder materiaal van Vraag en Aanbod
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OVERZICHT VERZONDEN PROJECTGOEDEREN 2021

VERSTUURDE PROJECTGOEDEREN 2021

NJOMBE CONGO KASESE

Automonteurset
Automonteurset XL
Electricienset
Electriciensset XL
Fietsenmakers set
Landbouwset
Landbouwset XL
Loodgieterset
Metaalbewerker
Metselset
Schoenmakersset
Timmerset
Timmerset XL (5 personen)
Naaimachines Electrisch
Naaimachines Hand
Naaimachines Overlock
Naaimachines Trap
Computer compleet
Computer Laptop
Printer
Schrijfmachines
Rollators
Rolstoelen
Fiets
Breimachine
Generator
Kettingzaag
Lasapparaat
krukken
diverse boormachines
diverse zagen
diverse gereedschappen/ kleine machines

60
9
70

8
1
4

18
34
73
38
16
75
19
247
50
2
1
118
44
16
4
4
7
2
1
1
2
2
20
17
5
49
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18

5
12
68
50
1
14
152
11
17
2
2
18
1

5
11
7
69

Totaal

11
4
18
1
10
5
1
7
15
10
6
24
10
130
22
9
11

2
2
5

1
3
30

71
13
96
2
14
23
1
41
106
48
22
104
41
445
122
12
26
270
55
16
21
8
11
20
7
1
2
2
25
29
15
148

LIJST VAN GULLE GEVERS 2021
P.C.M. Bergmans

Rotterdam

Broeders Penitenten

Tilburg

Broeders Joannes de Deo

Nuenen

Broeders O.L.V. van Lourdes

Eindhoven

Dominicanessen van Neerbosch

Nijmegen

D.van Ee

Moergestel

Hofstee Stichting

Alkmaar

G.M. Huiberts

Egmond aan Zee

M.J. Kuijpers

Tilburg

Maria Stroot Fonds

Heemstede

Missiezusters v.d. H. Familie

Nijmegen

Missionarissen v.h.H.Hart

Tilburg

Missionarissen van Mill Hill

Oosterbeek

Dochters v. O.L.V. van het H.Hart

Tilburg

Oblaten v.d. H. Franciscus

Schijndel

Paters Passionisten

Haastrecht

Priesters v.h. H.Hart van Jezus

Breda

Solidariteitswerkplaats

Huijbergen

St. Maria Elisa

Turnhout

St. Jos Cardijnfonds

Tilburg

St. Majoh

Almere

St.Mundo Crastino

Utrecht

St.Vivant

Tilburg

Ursulinen v.d. Romeinse Unie

Venray

Zusters van Liefde

‘s Hertogenbosch

Zrs. v.Liefde OLV moeder v Barmartigheid Tilburg

En diverse andere donoren.
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LIJST VAN DONOREN MATERIAAL 2021

En de honderden particulieren die via inleveradressen en werkplaatsen ons
gereedschappen, naaimachines, computers etc. hebben aangeboden.

HARTELIJK DANK NAMENS ALLE
ONTVANGERS VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES!

Ontvangst goederen in Mbeya, feb.2021

En wij zeggen ook:
Dank je wel, merci, thank you, asante
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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
1902AG
2141AK
2182 XK

Andijk
Nibbixwoud
Wervershoof
Castricum
Vijfhuizen
Hillegom

Veilingweg
Oosterwijzend
Dorpsstraat
Bloemgaarde
Kr. Spieringsweg
Mariastraat

12
23
204
68
545a
28

Fam.van Langen
J.Ooievaar
Mevr.M.J. Neefjes
T.Versteegen
BMB techniek bv
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

4328 BB
4735 AB
5056 LB
5061AA
5062AE
5087 KL
5066PB
5081 BH
5131 PH
5221 CC
5684 NN
5707 RG
5961EE
5405 NB
6003 ME
6333AS
6814 ED
7433RN
7582 AZ
7661 RD

Burg-Haamstede
Zegge
Berkel-E.
Oisterwijk
Oisterwijk
Diessen
Moergestel
Hilvarenbeek
Alphen
Den Bosch
Best
Helmond
Horst a/d Maas
Uden
Weert
Schimmert
Arnhem
Schalkhaar
Losser
Vasse

De Roterij
O.L.Vrouwestraat
Molenakker
Beukendreef
Eikenven
Acacialaan
Heuvelstraat
Herlaerstraat
Belsebaan
Haarsteegseweg
Lieringsedijk

17
119
12
57
32
23
27
9
4
4
20

Schoolstraat
Loopkantstraat
Oude Laarderweg
Nieuwstraat
Rozenstraat
Beerninksweg
Andersonstraat
Manderseweg

25
17
19
48
49
2A
34
48

8395 PJ
9743 SZ

Stegerda
Groningen

Stegerdaweg
Travertijnstraat

57
6

Parochie H.Thomas
Mevr.B.Verdel
Parochie Groene Hart
D.Wieringa
De Windwijzer
DPA
J.Vergouwen
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
Mies Leenhouwers
Veba Horst
Solidariteitswerkplaats
Naaimachinemuseum
F.Lucassen
De Helling
J.Lenderink
Lütwich Asbreuk
B.Demmer(contact)
H.Pancratius Par.
Fam.Westenbroek
Gered gereedschap
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06-50280139
023-5581565
06-13096656

010-4347887
0111-651690
06-50584118
013-5331376
06-37346808
013-5283678
06-80046479
06-53137906
013-5051443
013-4635032
073-6311850
0499-372747
06 22669835
06-83781944
0495-524809
045-4041784
026-4420675
06-51138073
053-5383985
06-20614529
06-22120105
050-3130351

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
2021
Donaties
Bijdrage aangesloten werkplaatsen
Bijdrage werkplaats Alphen

212.365

2020
86.713

8.050

20.265

60.816

-15.605

Totaal Baten

281.231

91.373

LASTEN
Verstuurde Projectgoederen

132.710

51.834

12.059

21.240

Support vier intermediaire organisaties

8.925

9.450

Fiscale- en Transportkosten Njombe

5.800

Fiscale- en Transportkosten Congo

1.855

Zeevrachtkosten een aanschaf (4) containers

1.860

Kwaliteitsopvolging op locatie

1.166

Wervings- en publiciteitskosten

1.433

795

Administratiekosten

1.824

2.133

806

1.020

Bankkosten (incl negatieve rente)
Totaal lasten

165.412

89.498

Netto Resultaat

115.819

1.875

TOELICHTING BIJDRAGE WERKPLAATS ALPHEN
Verstuurde Projectgoederen

128.671

51.834

Ingekocht bij aangesloten werkplaatsen

-28.404

-26.799

Geproduceerd door werkplaats Alphen

100.267

25.035

KOSTEN TEN LASTE VAN WERKPLAATS ALPHEN
Inkoop halffabrikaat

2.188

1.698

Gekochte projectgoederen

3.774

767

Transport (inzamelen)

2.778

3.553

Verpakkingskosten

4.245

1184

Opbrengst werkplaats uit verkoop

-2.329

-354

Vergoeding gerecyclede grondstoffen

-2.936

-2.282

13.021

12.387

Huisvestingskosten werkplaats Alphen
Verbruikskosten herstel kleine gereedschappen

2

Revisie werkplaats

6.021

15.000

Afschrijvingen

3.045

1.796

Vrijwilligerskosten

9.644

6.889

Totale kosten

39.451

40.640

Bijdrage werkplaats Alphen

60.816

-15.605

31

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
2021

2020

2019

100.000

100.000

100.00

0

0

1.796

29.955

0

0

____________

______________

___________

125.955

100.000

101.796

Voorraad

40.000

50.000

28.000

Vorderingen / debiteuren

8.357

35.587

56.899

Krediet t.b.v. intermediairs

0

0

15.000

233.034

107.395

69.182

____________

_____________

___________

407.346

292.982

270.877

Vaste Activa
Gebouw met ondergrond
Magazijn met werkplaatsinrichting
Vervoermiddelen

Totaal Vaste Activa
Vlottende Activa

liquide middelen

Totale Activa
Passiva
Stichtings Vermogen
Garantievermogen

20.000

20.000

20.000

Garatievermogen

100.000

100.000

100.000

Bestemmingsreserve

155.123

155.123

115.365

Resultaat boekjaar

115.820

0

0

_____________

______________

___________

Totaal Stichtingsvermogen

390.943

275.123

235.365

Onderhouds- / vervangingsfonds

15.000

15.000

15.000

Crediteuren

1.404

2.859

20.512

0

2.859

0

407.346

292.982

270.877

Nog te ontvangen nota i.v.m. revisie WP
Totaal Passiva
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Toelichting op staat van Baten en Lasten

De vermogenspositie van VAI ontwikkelt zich al enkele jaren in overeenstemming met de wens in
stijgende lijn. Voor ons aanleiding om hier een korte toelichting te geven. Zorgvuldig werken, geen
loonkosten en op de kleintjes letten maakt het mogelijk met minimale kosten de doelstellingen te
realiseren. Maar als u in onze cijfers de bestemmingsreserve voor onze projecten jaarlijks ziet
oplopen, is dat niet het gevolg van de donateurs die veelal jaarlijks geld geven om een door ons
aangeboden project te financieren. Immers dat geld wordt direct besteed. En laat er geen
misverstand over bestaan: daarvoor zijn wij en de ontvangers in Afrika, de gevers zeer erkentelijk.
De stijging is het gevolg van een in 2021 ontvangen uitzonderlijke gift.
Terug naar de bestemmingsreserves! VAI maakt bij het bezoeken van de Intermediairs afspraken
voor projectleveringen tot ruim 2 jaar vooruit. Deze afspraak drukt op VAI immers en het is een
toezegging die door ons ervaren wordt als een verplichting waarvoor alles, wat nodig is om die
projecten de komende jaren te realiseren, nog moet worden waargemaakt. Te weten
vrijwilligerswerk, gereviseerd gereedschap, en benodigd projectgeld. De schenkers van het geld voor
de bestedingsreserves (het toekomstig projectgeld) hebben met hun gift onze zorg van het kunnen
nakomen van onze toekomstige verplichtingen verlicht. Ook hiervoor veel dank en we hopen dat we
de samenwerking nog lang kunnen continueren.

Bezoek Solidariteitswerkplaats Uden aan onze werkplaats in Alphen.
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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”
Het samenwerkingsverband bestaat uit:
1. Vraag & 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. Solidariteits Werkplaats Uden
info@solidariteitswerkplaatsuden.nl
www.solidariteitswerkplaatsuden.nl
5. Solidariteits 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, Kameroun, RD Congo. In 2021 betrof het globaal de volgende activiteiten en resulaten:
Het bieden van dagbesteding en werkervaringsplaatsen aan mensen in Nederland.
Het aanbieden van gereedschap en vakkennis aan onderwijsgroepen en startende ondernemers, zodat
zij een 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 & Aanbod Internationaal bedankt alle schenkers van geld, tijd en goederen. Dankzij hen zijn in
2021 duizenden mensen geholpen bij de opbouw van een zelfstandig economisch bestaan.
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Op de foto, Jan Groenenboom en Sjan van Gils, twee van onze vrijwilligers die, samen met drie
collega’s, naaimachines reviseren voor verzending naar onze projecten. Totaal ongeveer 600 per jaar.
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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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