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Geschiedenis Stichting Vraag en Aanbod Internationaal 

 
Begin jaren ‟80 heerste grote werkeloosheid, hetgeen een grote inbreuk op de persoonlijke en 

maatschappelijke ontwikkeling van jeugdige en langdurige werklozen in onze samenleving 

betekende.  

Gedacht werd om opdrachten te verzamelen voor een op te richten werkplaats. In die werkplaats 

zouden jongeren dan productie- en vervoersmiddelen gaan opknappen voor minder bedeelden in 

ontwikkelingslanden, met name landen in Afrika. Na een aantal jaren van voorbereidingen door 

verschillende religieuze congregaties in Nederland kreeg deze wens gestalte: 

 

Op 11 juni 1985 vond de Statutaire Oprichting plaats van de „Stichting Vraag & Aanbod 

Internationaal‟.  

 

De Stichting Vraag & Aanbod Internationaal werd vanaf dat jaar gevestigd in het Fratershuis, 

Generalaat CMM, Gasthuisring te Tilburg. Projectleider/directeur was Frater Frans van Pinxteren. Het 

bestuur bestond uit zowel religieuzen als mensen die hun sporen in het maatschappelijk bestel 

hadden verdiend: vaak academisch geschoold en met een gezonde dosis idealisme. 

De eerste grote opdracht luidde: fietsen voor MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie). 

Van het een kwam het ander en toen de missionarissen in Afrika hier eenmaal lucht van kregen 

kwamen er steeds meer aanvragen binnen, uit alle windstreken van met name Afrika. 

 

De door Vraag & Aanbod Internationaal gereviseerde gereedschappen hebben altijd een uitstekende 

reputatie gehad en die wordt te allen tijde hoog gehouden. De focus werd overigens van meet af aan 

al gericht op het leveren van kwaliteit. Dat zit opgesloten in de respectvolle visie bij Vraag & Aanbod 

Internationaal op de mens in het algemeen en de Afrikaanse medemens in het bijzonder; ”er is bij de 

aanvrager behoefte aan goed materiaal, dus we kunnen niet volstaan met het sturen van onze 

afdankertjes.” 

 

Vraag & Aanbod Internationaal had en heeft natuurlijk enorm veel aan haar vrijwilligers te danken. 

Dankzij hun inzet is Vraag & Aanbod groot geworden. Een grote vlucht nam met name de aanwas 

van de groep senioren, mensen met een arbeidsverleden. Zij waren zeer gemotiveerd en uitzonderlijk 

gedreven. Het werd een bijzonder hechte club mensen. 

 

In 1994 hebben we dankzij enkele congregaties een schitterend magazijn kunnen bouwen in Alphen. 

Dat was een enorme vooruitgang, in vergelijking met de serre op het landgoed Sparrendaal te Vught 

waar we tot op dat moment onbaatzuchtig onderdak hadden gekregen. 

 

In 1995 werd op grootse wijze het 10-jarig bestaan gevierd, waarbij de eenmalige bijdrage van ruim 

€ 225.000,= van (destijds) Minister Pronk toch de kroon op het werk werd. Verenigd met 17 

werkplaatsen en zo‟n 400 deelnemers van deze landelijke werkplaatsen, werd het al met al een zeer 

feestelijke receptie.  

 

Tot mei 1996, heeft Fr. Frans van Pinxteren vol verve, energiek en enthousiast de scepter gezwaaid. 

Hij kreeg echter van hogerhand een nieuwe functie toebedeeld die hij niet kon weigeren. Hij is daarna 

echter nog ongeveer tien jaar als bestuurslid aangebleven. 

Ron
Typemachine



Vervolgens is op 1 juli van dat jaar Dhr. Dingeman Broeders - die reeds als vrijwilliger bij de Stichting 

bekend was - aangetreden als 1e betaalde directeur van de Stichting; een man die met name veel 

Afrika ervaring had. 

 

In januari 1997 verhuisde het landelijk bureau naar een pand aan de Lage Witsiebaan in Tilburg dat 

beschikbaar gesteld werd door de fraters, omdat de locatie in het Fratershuis aan de Gasthuisring 

niet langer beschikbaar was. Hier heeft Vraag & Aanbod Internationaal ruim tien jaar gebivakkeerd, 

totdat er in oktober 2007 weer ruimte beschikbaar kwam in het Fratershuis.  

 

Het aantal werkplaatsen - waaronder leerwerkplaatsen verbonden aan scholen voor speciaal 

onderwijs en vormingscentra  - groeide in de aanvankelijke glorietijd rond 1995 door naar het 

gigantische aantal van 35! 

Momenteel blijft - mede door efficiënter werken - de teller steken op 7. Tegenwoordig zien we niet 

alleen jeugd, maar ook veel allochtonen als deelnemers in de werkplaatsen, hetgeen automatisch ook 

weer een andere problematiek met zich meebrengt. Vrijwilligers en deelnemers van werkplaatsen 

vinden echter nog steeds een betaalde baan via of mede dankzij hun inspanningen bij Vraag & 

Aanbod Internationaal. 

 

In 1999 ging Dingeman Broeders met pensioen en hij werd opgevolgd door Dhr. Theo Groeneveld. 

Dhr. Groeneveld was afkomstig uit het MIVA-contact.  

 

Alle contacten in Afrika zijn primair voortgekomen uit het religieuze verleden. Toen er vanwege de 

vergrijzing op zoek moest worden gegaan naar nieuwe partners, kwamen we bij autochtone 

bewoners van Afrikaanse landen terecht. We constateren dat deze contacten anders zijn dan wij 

graag zouden zien, waardoor Vraag & Aanbod Internationaal steeds op zoek blijft naar adequate en 

betrouwbare contacten in Afrika. 

 

Het probleem van de vergrijzing ontstaat ook bij de fondsenwerving: de religieuzen die altijd goed 

waren voor een warme voering in onze jas zijn - met alle respect - een uitstervend ras. “Religie” is nu 

eenmaal niet meer zo populair in Nederland. Hierdoor is er steeds minder geld beschikbaar. 

Bovendien doen steeds meer organisaties een beroep op de nog bestaande fondsen, waardoor de 

spoeling alsmaar dunner wordt. Stichting Vraag & Aanbod Internationaal is serieus op weg richting 

nieuwe fondsen. 

Maar vergist u zich niet: In de eerste jaren van het bestaan van Vraag & Aanbod Internationaal 

hebben met name de religieuze organisaties de kosten gedragen voor het grootste gedeelte van de 

projecten; er waren jaren bij dat zij tezamen tonnen hebben opgehoest ten behoeve van Vraag & 

Aanbod Internationaal! 

 

In 2008-2009 heeft Vraag & Aanbod Internationaal het erg moeilijk gehad, mede als gevolg van ziekte 

van de directeur en de mondiale recessie. Hierdoor ging in januari 2010 voor het eerst een vrouw het 

roer overnemen: Mw. Laura Schoorlemmer werd de nieuwe accountmanager van de Stichting. 

Daardoor waait er weer een frisse wind door het geheel en het betekent tevens de introductie van 

moderne bedrijfsvoering. 

 

Nu zijn de voorbereidingen in volle gang voor de verhuizing van het hoofdkantoor naar Alphen, alwaar 

we verenigd zullen worden met onze magazijnmedewerkers en vrijwilligers.  

De bouw heeft inmiddels een aanvang genomen! 

En voor het geval daar vragen over zijn:  

We zijn nog steeds trots op onze religieuze achtergrond en alle mensen die in het verleden aan de 

totstandkoming en voortzetting van Vraag & Aanbod Internationaal hebben bijgedragen, maar 

tegenwoordig opereren we bij voorkeur onder de vlag: “You don‟t have to be a believer to be 

inspired”. 


