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Het nieuwe jaar zijn we begonnen in de nasleep van de corona-epidemie. Stil
aan gaan we weer naar "het normale leven". Maar bij Vraag en Aanbod
Internationaal zijn we gewoon doorgegaan. We hebben ingezameld,
gereviseerd en containers gevuld en verstuurd. U leest hierover in deze brief.
Een groot gedeelte van de brief besteden we aan de reis van onze directeur
naar West Afrika.

Kort verslag van een reis naar Kameroen en DR Congo
Van 21 oktober tot 18 november is onze directeur Daan van Ee op reis geweest
naar West Afrika, om daar in Kameroen en de Democratische Republiek Congo
de contacten van VAI met de congregatie van MSC te versterken en de
samenwerking te vergroten. In 2018 zijn de contacten met Kameroen gelegd
via deze congregatie uit Tilburg en haar overste Theo te Wierik. De eerste reis
in 2019 leverde al vele contracten en concrete projecten op en een follow-up
was nodig, vooral omdat er de contacten tussen Kameroen en Congo bij waren
gekomen. Ook daar is MSC actief.
Het reisplan werd opgesteld samen met de plaatselijke intermediair Sylvain
Mbunsu en zag er in grote lijnen als volgt uit. Via Parijs naar Yaoundé in
Kameroen, waar een aantal projecten bezocht zullen worden. Dan een vlucht
Congo Kinshasa voor een eerste bezoek en weer terug naar Kameroen. Zo
klinkt het erg simpel, maar reizen in en tussen die landen is iets complexer:
wegen zijn slecht, afstanden groot. Daarbij zorgden de vele Covid-tests ook

niet altijd voor een vlotte doorstroming.
De organisatie van MSC in dit gebied was ook het kader waarin de reis verliep.
Gelogeerd werd in een van hun centra en voor inlands vervoer werd gezorgd.
Binnenlandse tochten van meer dan 500 km per dag, al dan niet opgefrist met
tropische regenbuien en onderbroken door autopech.
Maar het bezoek is bedoeld om voorwaarden voor hulpverlening te scheppen
en te verbeteren, zodat weer meer mensen betere leefomstandigheden krijgen.
En het gaat om veel mensen: in Kameroen wonen 53 miljoen mensen en in
Kinshasa, de hoofdstad van Congo, alleen al 17 miljoen.
Hieronder een foto van Sylvain Mbunsu en van het MSC centrum in Yaoundé.

in het eerste deel van het verblijf in Kameroen zijn een aantal projecten
bezocht: twee parochies in het binnenland, Yang Ben en Omenda, waar
materiaal van VAI was aangekomen. Dat komt ten goede aan een
tuinbouwproject en een autowerkplaats. Ook de Lada II-school in Yaoundé
werd bezocht. (De foto linksonder deze tekst geeft er een beeld van.)
Problemen op deze school zijn o.a. het functioneren van internet en het
verkrijgen van erkende certificaten voor de opleidingen. De foto rechts onder de
tekst is genomen bij een klein computerbedrijf, dat in een gebruikte container
was gevestigd.
Ter sprake is ook gekomen de opzet van het VTDY (het VAI Tools Depot

Yaoundé), een centrum van waaruit de goederen en gereedschappen zullen
worden gedistribueerd ,beheerd en opgevolgd.

De vlucht van Yaoundé naar Kinshasa was wel niet rechtstreeks, maar het
welkom hartelijk. Het eerste fysieke contact van VAI met dit nieuwe werkterrein.
Daar in Kinshasa komt een grote timmerwerkplaats (LEMBA-project), waar o.a.
machines en gereedschappen uit een bedrijf in Heeswijk Dinther eerder
werden gebruikt. (In een eerdere nieuwsbrief is daarvan melding gemaakt.) De
bouw van de werkplaats is in volle gang, en de twee foto's links hieronder
geven er een beeld van: hoe het gaat worden en wat al klaar is.
Ook werd MSC Righini, een grote school bezocht, en een centrum voor de
opleiding van priesters. Tijdens het bezoek werd ook een begin gemaakt met
het leegmaken van de container die daar net was aangekomen, en in Alphen in
augustus was vertrokken. (zie foto)
Tijdens de reis werk ook kennis gemaakt met Father Bafola, die de intermediair
in Congo wordt. (zie foto)

Terug in Yaoundé worden de laatste dagen van de reis naar West Afrika vooral
besteed aan afrondende gesprekken over de follow-up van gemaakte
afspraken, projectsuggesties, financiële zaken, contactadressen uitwisselen.
Allemaal zaken die hier ter plekke het best nog geregeld of voor- en
doorgesproken kunnen worden. Immers drie weken verblijf in het gebied van
de intermediairs van Kameroen en DR Congo levert veel huiswerk op.
Tijdens de afscheidsviering op 18 november werd dank uitgesproken voor het
bezoek van Daan en de hulp die VAI samen met MSC biedt, maar ook voor de
gastvrijheid die werd geboden. De band tussen Kameroen, Congo en VAI is
hechter geworden.

Het verhaal van de containers

Container 2021-2 Uganda Kasese

Het betreft een container van 20 ft die op 5 januari door de inspectie is
gecontroleerd en op 11 januari de werkplaats heeft verlaten. Bekend is dat hij
de haven van Mombassa in Kenya heeft bereikt. We hebben nog geen bericht
gekregen vanuit Kasese dat de container daar is aangekomen.
Container 2021-3 Yaoundé
Deze grote container vertrok op 21
maart uit onze werkplaats naar het
VAI Tool Depot Yaoundé in
Kameroen. Vanuit dit depot zal de
intermediair de levering aan de
projecten verzorgen. Deze werkwijze
is een test; de goederen zijn nu niet
per project "ingepakt", maar worden
in het Tool Depot verdeeld. Uiteraard
wordt deze nieuwe werkwijze
geëvalueerd.
Deze container was de 25-ste die
onze werkplaats verliet
Vluchtelingen uit Oekraïne

De vrijwilligers van Vraag en
Aanbod zijn niet alleen betrokken
bij de landen in Afrika, maar zijn
ook bezorgd om de vluchtelingen
uit Oekraine. In een gastvrij gezin
in de buurt werden 2 moeders met
3 kinderen gastvrij opgenomen.
Voor hen werden in een mum van
tijd fietsen geregeld. VAI hielp ook
mee. Jan en Lia, bedankt!

Het vermelden waard......
De oud-collegae van de werkplaats uit Rucphen komen binnenkort op bezoek
naar de Werkplaats in Alphen. De werkplaats in Rucphen is inmiddels gesloten,
maar de goede contacten tussen de vrijwilligers van Rucphen en de werkplaats
in Alphen willen we op deze manier in stand houden.

Op 5 april bezoekt Rotaryclub Oisterwijk onze werkplaats. Onze ambassadeur,
mevrouw Marie Louise Veekemans die actief is voor de inzameling van
goederen in Oisterwijk heeft voor dit contact gezorgd.

In voorbereiding is een container voor Kampala met materialen voor een
verzamelproject. De projectbeschrijving is zodanig aangepast dat het als een
geheel kan worden aangeboden aan mogelijke donateurs.

Eind mei/begin juni zullen Daan van Ee en Ben Dobbelaer een bezoek brengen
aan onze intermediairs en ontvangers van projectgoederen in Tanzania en
Uganda. Samen bezochten zij in 2017 en 2018 ook deze intermediairs die VAI
op locatie vertegenwoordigen. De doelstelling van de reis is projecten te

evalueren en nieuwe te initiëren, organisaties te ontwikkelen en relaties
versterken.
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