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machines voor houtbewerking, uit de voormalige fabriek van Jan van de 

Meerendonk uit Den Dungen, zijn in de werkruimte geplaatst. Het duurt nog 

even voor de officiële opening plaats vindt. Een broeder van MSC uit Senegal 

coördineert de inrichting en de organisatie en is bezig een businessplan te 

ontwikkelen. Er worden leerkrachten aangetrokken en de eerste leerlingen 

hebben zich inmiddels aangemeld. Ons vertrouwen in een succesvolle 

realisatie van dit project is door dit bezoek versterkt.  

 

 

 

 

  

 

Onderscheiding Daan  

 

 

Op 5 oktober 2022 bezocht de 

burgemeester van Oisterwijk, samen 

met een aantal ondernemers de 

werkplaats van VAI in Alphen. Na 

een rondleiding door het gebouw, 

bleek dat het bezoek een dubbele 

agenda kende. Er bleek ineens een 

lokale TV-ploeg aanwezig en een  
 

 

aantal familieleden van Daan van Ee. Burgemeester Janssen sprak Daan toe 

en somde een groot aantal van zijn verdiensten op, waarbij VAI in het centrum 

kwam te staan. Dat het de Koning had behaagd Daan te benoemen tot lid van 

de Orde van Oranje-Nassau, stemde iedereen tot volle tevredenheid. Dat heeft 

Daan zeker verdiend. De bijbehorende onderscheiding werd onder groot 

applaus opgespeld.  
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Open dag  

 

 

Binnen de doelstelling van VAI om in 

de omgeving meer bekendheid te 

geven aan de activiteiten en om 

meer vrijwilligers te werven en te 

enthousiasmeren, werd besloten om 

open dagen te organiseren. Op 4 

november werden werkrelaties 

uitgenodigd: donateurs van geld en 

gereedschappen, vrijwilligers van de 

inzamel adressen. Op zaterdag 5 

november was er een open dag voor 

de inwoners van Alphen en 

omgeving. De open dagen zijn goed 

en tot tevredenheid verlopen. Met 

positieve resultaten voor onze 

kernactiviteiten: inzamelen, 

fondswerving, vrijwilligers. 

Uitkomsten van de evaluatie van 

deze dagen worden in het beleid 

meegenomen.  
 

  

 

Het verhaal van de containers en projecten. 
 

 

 Container 2022-01 met bestemming Kampala is verzonden op 16 

augustus en is inmiddels aangekomen. 

 Voor het Zambia-project zijn door VAI inmiddels goederen geleverd en 

het transport ervan vindt plaats via partner Betuwe Wereld Wijd in 

Culemborg. Levering vindt plaats in 2023 op locatie. 

 Container 2022-02 (foto) de 40 ft container is op 16 januari naar Congo 

Kinshasa vertrokken en komt daar 23 februari volgrens plan aan. 

 Container 2022-03 voor Mbeya, Tanzania. Deze extra grote 40 ft, van 76 

kub staat in de werkplaats klaar. 
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Intergamma  

 

 

Intergamma in Tiel beheert het 

overtollige materiaal van de 

verschillende vestigingen van 

Gamma en Karwei. Met deze 

organisatie hebben Vraag en 

Aanbod Internationaal, Betuwe 

Wereldwijd en Tools to Work 

afspraken gemaakt voor een forse 

en mogelijk meerdere schenkingen 

van dat overtollig gereedschap en 

toebehoren. Op 7 december werden 

10 pallets met materiaal geleverd 

waarmee we de kwaliteit van onze  
 

 

gereedschapskisten kunnen verbeteren en de ontvangers blij kunnen maken. 

We mochten bovendien een financiële gift ontvangen t.b.v. het transport.  

 

  

 

Inzameling  

 

Via ons inzameladres in Castricum kregen we een krantenbericht dat de 

gemeente zich actief in gaat zetten voor een circulaire economie om 
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klimaatdoelen te halen. Grondstoffen en materialen moeten zoveel mogelijk 

hergebruikt worden. De kringloopwinkels spelen daarbij een belangrijke rol. 

Theo Versteegen van het inzameladres ter plaatse kon aan onze vrijwilligers 

Johan Backx en Jan Laureij heel wat materiaal meegeven met de bus. In de 

werkplaats van VAI in Alphen wordt het gereviseerd en voor verzending gereed 

gemaakt.  

 

  

  

 

Bezoek van Father Sylvain Mbunsu Mbila  

 

 

 

Aan het einde van zijn reis door 

Europa, bracht onze intermediair uit 

West-Afrika, Father Sylvain, op 6 

februari 2023 een bezoek aan de 

VAI-werkplaats in Alphen. Tevoren 

was hij o.a. naar één conferentie van 

zijn orde MSC in Oostenrijk geweest. 

Sylvain is voor VAI intermediair voor 

Kameroen en Senegal en is nauw 

betrokken met de activiteiten in 

Congo. In 2019 was hij ook bij VAI 

op bezoek en dit maakt duidelijk hoe 

belangrijk hij en ook VAI deze 

bezoeken vindt.  
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Onze directeur is inmiddels drie keer in West Afrika geweest. Deze 

uitwisselingen onderstrepen het belang dat beide partijen hechten aan fysiek 

contact. Elkaar ontmoeten, de eigen werksituatie meemaken zijn een 

onmisbare aanvulling op de digitale contacten. De onderlinge relaties zijn 

uitstekend en dat wil ieder ook zo voor de toekomst houden. Fr. Sylvain 

vertelde waar hij, in grote lijnen, op dit moment mee bezig is, in relatie tot VAI. 

In Kinshasa is men inmiddels met de timmerwerkplaats zover gevorderd dat 

vakcursussen gegeven kunnen worden; er is ook kantoorruimte beschikbaar. 

Nu nog extra fondsen zoeken voor grondstoffen, materiaal en geld om 

docenten te kunnen betalen. Sylvain gaat nog steeds van het motto uit: "Geef 

mensen geen vis, maar een hengel om zelf vis te kunnen vangen." In 

Kameroen is men bezig met een servicecentrum voor gereedschappen en het 

geven van cursussen. Voor Senegal bereidt men projectaanvragen inzake 

levering van gereedschappen voor. Al deze activiteiten spelen zich af tegen 

politiek en sociaaleconomisch moeilijke tijden. De gevechten in het oosten van 

Congo zorgen voor een gespannen sfeer in het hele land: mensen zijn onzeker 

over hun inkomen, de jeugd mist perspectief. Ook in Kameroen is het onrustig: 

de tegenstellingen tussen het Franssprekende en Engelssprekende deel leiden 

tot botsingen. "Maar", zegt Sylvain, "we zijn erg blij en dankbaar voor de 

samenwerking met VAI en de levering van goederen. We willen graag zo 

verder gaan." Vanuit VAI vertrok Sylvain naar Brussel en via Parijs vloog hij 

terug naar Yaoundé in Kameroen. "Ik heb daar nog een heleboel werk 

liggen...."  

 

  

 

Tot slot  

 

 

Alles weer mogelijk gemaakt dankzij de vrijwilligers en uw giften van geld en 

goederen. Nogmaals hartelijk dank daarvoor! 

 

Ook dit jaar vertrouwen we weer op uw steun.  

 

 

Steun ons - doneer online  
 

   

U kunt uw mail voorkeuren wijzigen of uitschrijven alle mail . 


