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Hierboven foto's van onze vier intermediairs, die ons gastvrijheid boden en op 

een fantastische manier ervoor zorgden dat we overal terecht konden voor 

projectbezoek. Met hen bespraken we de procesgang rondom 

projectaanvragen, verzenden van materialen en monitoren van de projecten. 

Father Hermengird Lugome van Njobe (linksboven); Francis Mwitumba van 

Mbeya (rechtsboven); Nathalie Furaha van Kampala (linksonder; Joackim 

Baluku van Kasese (rechtsonder). 

 

In deze 3 weken hebben we ruim 40 projecten bezocht en daarvoor vele 

kilometers door de lucht en over de weg afgelegd. Op veel projecten konden 

we zien dat de toegezonden gereedschappen en apparaten  goed werden 

gebruikt, maar op andere plaatsen zagen we dat vanwege bouwplannen, of het 

zoeken naar een betere locatie materialen tijdelijk werden opgeslagen. Ook 

bezochten we nieuwe projecten die met een aanvrage voor goederen bezig 

waren. 

Veel projecteigenaren hadden hun rapportage goed voorbereid en konden een 

verslag aanbieden, waarop niet alleen de stand van zaken was weergegeven 

maar ook een blik op de toekomst werd geschetst. Maar steeds werd blijk 
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gegeven van hun grote dankbaarheid voor de ondersteuning die men van VAI 

mocht ontvangen.   

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande foto's geven een paar voorbeelden van projecten die we 

bezochten. Linksboven een opname uit de Chubba Garage in Mbeya waar ze 

hun werkmateriaal in ijzeren kisten hebben opgeborgen. Veiliger dan de houten 

verzendkisten die ook veel worden gebruikt. Rechtsboven een overleg van de 

Padeco-groep in Ludewa (Njombe). Linksonder: het drukke naaiatelier van de 

Bethany-Group in Kampala. En tot slot de enthousiaste presentatie door de 

leidster van Kadiwo in Kasese-Uganda.  

 

De vier regio's die we bezocht hebben  zijn uitgestrekt; er is dus veel 

rondgereisd door gevarieerd landschap. 

Kleine  afgelegen, moeilijk bereikbare dorpen en drukke steden als Kampala. 

Eenvoudige workshops, grotere werkplaatsen met meer dan 10 man personeel 

en grote "vocational schools". Grote verschillen in de kwaliteit van de 

werkruimten waar de materialen en gereedschappen worden gebruikt. Eigen 

ruimten en gehuurde gebouwen. Het produceren voor de markt ging het ene 

project ook beter af dan het andere. En de ene school draaide beter dan de 

andere. Maar iedereen had te lijden gehad onder de lock-down van bijna twee 
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jaar die het volledige onderwijs had stilgelegd. 

Aan het eind van elk bezoek evalueerden we met de intermediair en direct 

betrokkenen de bezoekdagen: wat waren onze indrukken van de bezochte 

projecten, welke zaken vragen om een snelle oplossing en wat moeten we op 

langere termijn bijstellen. Maar alle vier de intermediairs gaven duidelijk aan dat 

ze met VAI verder willen; en wij met hen. Veel bepreekpunten zijn 

meegenomen naar Alphen. We noemen er een paar: toename van de 

transport- en douanekosten, grootte en periodieke verzending van de 

container, concentratie of verspreiding van projecten, berekening van de kosten 

voor de ontvangende projectgroep. Genoeg huiswerk, wat we in goed overleg 

met de intermediairs gaan maken.  

 

 

 

 

 

Op veel plaatsen troffen we gereedschap in kisten aan en ander (hulp-

)materiaal, vaak nog voorzien van de stickers met projectnummers en plaats 

van bestemming. Het was op de goeie plek aangekomen en dat konden we zo 

laten zien aan onze vrijwilligers in Alphen maar ook aan al die sponsoren die 

deze zendingen mogelijk maakten. Wij hebben gezien dat de gebruikers van 

deze spullen er erg blij mee zijn. Ze hebben hun volgende "wensenlijstjes" al 

klaar liggen. En we hebben, weer, mogen ervaren dat die wensen echt 
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gerealiseerd moeten worden. De omstandigheden waarin deze mensen in 

Tanzania en Uganda leven, kunnen echt nog wel een stuk beter worden. 

En daar gaan we weer, ook na deze goede reis, aan werken.  

 

 

Het verhaal van de containers  
 

 

Container 2021-3 Kameroen Yaoundé is verzonden op 21 maart 2022 

Is inmiddels op locatie.  

 

 

 

Container 2022-1 Kampala Uganda 

Uiteindelijk gaat deze container een 

dezer dagen vertrekken uit Alphen. 

Het heeft lang geduurd  voor de 

inspectie kon worden afgerond. Het 

inpakken is snel gegaan en iedereen 

was blij dat er weer wat meer ruimte 

in de hal beschikbaar kwam.  
 

 

Project Zambia Beroepsopleidingen 

Het transport zal plaats vinden in samenwerking met Betuwe Wereld Wijd 

Culemborg. VAI zal de goederen binnen korte tijd in Culemborg afleveren. 

 

Container 2022-2 Kinshasa Congo 

Planning levering september/oktober. Projecten beschikbaar en administratief 

gereed. Werkplaatsen Uden en Kaatsheuvel zullen een bijdrage leveren om 36 

kisten voor elektriciens te realiseren. Ook gaan er 145 naaimachines mee. 

 

Container 2022-3 Mbeya Tanzania 

Optie levering december. Projectaanvragen zijn beschikbaar en worden 

potentiele donateurs aangeboden voor financiering. 

   

 

 

In memoriam Guus van Dongen (1938-2022)  
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Geschokt en verdrietig hebben wij 

kennisgenomen van het overlijden 

van onze vrijwilliger Guus van 

Dongen. Nog maar zes weken 

geleden deelde hij ons mede dat hij 

om gezondheidsreden wilde stoppen 

met vrijwilligerswerk bij Vraag & 

Aanbod in Alphen. Sinds 1994 

werkte Guus voor VAI en in deze 28 

jaren hebben wij hem leren kennen 

als iemand met een groot  
 

 

verantwoordelijkheidsgevoel, recht door zee en van alle markten thuis. Zijn 

kennis en ervaring met onze doelgroep landen, met name Uganda; zijn 

beheersing van de Engelse en Franse taal, zijn kwaliteitsbewustheid en ook 

zijn bereidheid om collega-vrijwilligers behulpzaam te zijn, onder meer als 

taalcoach. Teveel om op te noemen en dat alles in een collegiale en 

gemoedelijke sfeer en met de nodige humor. Kortom: een collega om nooit te 

vergeten. 

Wij wensen zijn vrouw Leny en zijn kinderen Maud en Erik heel veel sterkte toe 

bij het verlies van hun man en vader.  

 

Steun ons - doneer online  
 

   

 

U kunt uw mail voorkeuren wijzigen of uitschrijven alle mail . 

Vraag en Aanbod Internationaal (Alphen) 

Belsebaan 4 

Alphen, NB 5131 PH  

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

    

 

 


