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Aankondiging  

In juli en augustus van 2022 gaan de Vliegende Meubelmakers op uitnodiging van de Fred 

Kiserem Epilepsy Awareness Foundation naar Kenia. Een tweede groep reist af naar 

Zambia. De aanvraag van Kiserem is in 2018 gedaan, maar door COVID kon niet eerder 

worden afgereisd. Daarom gaan we deze zomer naar Githurai om een werkplaats op te 

zetten en een aantal (school)meubelen te maken. Dit doen we samen met Kenianen om 

actuele kennis over houtbewerking te kunnen doorgeven, en hun maakvaardigheden te 

trainen. Het doel is om mensen met epilepsie een toekomstperspectief te geven. 

De opdracht 

De opdracht is het maken van schoolmeubelen voor de Mwihoko primairy school en de 

Ndiini school en beide scholen hebben klassen voor speciaal onderwijs, waaronder kinderen 

met epilepsie. Het doel van ons bezoek is het inrichten van een werkplaats, het ontwerpen 

en maken van schoolmeubilair voor het speciaal onderwijs en het overdragen van de 

basisprincipes van het meubelmaken aan Keniaanse studenten, opdat zij de meubels die 

worden bedacht en gemaakt zelf kunnen maken en onderhouden en eventueel producten 

ontwikkelen. 

Het team 

Het team bestaat uit zeven mannen die leren of werken op het Hout- en Meubileringscollege 

in Amsterdam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: Tom Bijkersma, Ties van Warmerdam, Siem van Kuijk, Niels Jaring,             

Paul van Oosten, Marco Cornelisse, Dorian Diepeveen. 

 

Het vertrek 
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Op maandag 18 juli 2022 zijn zeven leden van het Vliegende Meubelmakers Kenia-team 

vertrokken richting Schiphol, voor de reis naar Nairobi. In aanloop van deze reis hebben de 

teamleden elkaar enkele malen ontmoet en sponsoring acties ondernomen. Ook is onder de 

teamleden een hoeveelheid gereedschap van de stichting Gered Gereedschap verdeeld.  

Op Schiphol hebben we elkaar spoedig gevonden voor de incheckbalie van onze vlucht 

mede ook door de speciale vliegende meubelmakers Kenia t-shirts die we allemaal dragen. 

Na de groepsfoto en het nemen van afscheid van de aanwezige uitzwaaiers lopen we naar 

de incheckbalie. Door te verwachtte drukte op Schiphol zijn we vier uur van tevoren 

aanwezig en daardoor verloopt het inchecken redelijk spoedig.  

 

We nemen als extra ook een gebruikte 

Festool invalzaag met liniaal mee. Het 

afgeven van de invalzaag in de systainer 

(koffer) bleek geen probleem, de 

bijbehorende liniaal werd gezien als apart 

stuk waardoor er ter plekke tweehonderd 

euro moest worden afgerekend. Het bedrag 

is ver boven de winkelwaarde en de 

aluminium liniaal is ook niet enorm zwaar en 

dan is zo’n bedrag best pittig. Daarbij kunnen 

we het geld nu niet uitgegeven aan het kopen van materiaal voor de Fred Kiserem 

Foundation. Puntje van aandacht voor een volgende vlucht dat onderdelen goed aan elkaar 

bevestigd zijn. De paspoort controle nam helaas aanzienlijk meer tijd. Met vijf volle rijen 

konden we uitbereid met elkaar in gesprek over onze verwachtingen voor de reis en het 

verblijf. Er bleef gelukkig tijd over voor een hamburger bij een bekende keten, hoewel we ons 

uiteindelijk toch nog moesten haasten naar de gate. In het vliegtuig is het dragen van 

mondkapjes verplicht en dat was best weer wennen.  

 

De vlucht verliep strak volgens schema en we kwamen op de aangegeven tijd in Nairobi aan. 

Op het vliegveld hebben we alvast enige euro's gewisseld naar Keniaanse schilling, om 

vervolgens door te lopen naar de paspoort controle. De rij was wederom lang en nam 

behoorlijk wat tijd in beslag. Ook de douaneafhandeling zorgde voor oponthoud. Met de letter 

of donation, welke we van de stichting Vliegende Meubelmakers hadden meegekregen en 

die ik aan één van de beambte liet zien, ontstond een discussie over met name de Festool 
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invalzaag en wat deze waard was. Volgens de douanebeambte moet voor alles dat wordt 

ingevoerd belasting worden betaald. Aangezien het een donatie betreft en we al een 

behoorlijk bedrag hadden neergelegd, leek wederom betalen niet zo'n voor de hand liggend 

idee. In ieder geval niet als je door de nachtvlucht al behoorlijk moe en geïrriteerd bent. Na 

een pittige woordenwisseling over wat doneren aan een stichting voor epilepsie in de praktijk 

betekent en de vraag of de douaneman zelf weleens iets heeft gedoneerd, konden we 

zonder betaling vertrekken. Eenmaal buiten gekomen bleek dat een van de teamleden 

binnen de liniaal nog aan het zoeken was. Deze stond tegen een wand geleund en kon 

gelukkig ook mee. Een invalzaag zonder liniaal werkt een stuk minder prettig en had het 

verblijf aanzienlijk minder aangenaam gemaakt.  

Onze gastheer stond al geruime tijd buiten te wachten met twee auto’s en chauffeurs. Hij 

was extra vroeg van huis gegaan, je weet maar nooit met het verkeer zo werd ons 

verzekerd. Alle bagage en tassen met (hand)gereedschap werden over de wagens verdeeld. 

Met de teamleden erbij een enorme vracht. We gingen op weg naar Nairobi en kregen de 

eerste indrukken van de Keniaanse wegen en het verkeer.  

De locatie 

 
De plek waar de Fred Kiserem Foundation is gevestigd en activiteiten onderneemt  

 

De Fred Kiserem Foundation is een organisatie met als doel een verschil te maken voor 

mensen in een achtergestelde situatie, en met name mensen met epilepsie. De wijk 

Mwihoko is door de voortdurende uitbreiding van Nairobi een wijk in wording. De 

levensstandaard is primair. Hoewel het onvriendelijk klinkt, zou je het als een sloppenwijk 

kunnen bestempelen. Veel van de nog in aanbouw zijnde huizen, met golfplaten daken, 

staan tussen de onbebouwde kavels. De wijk ligt noordoostelijk van Nairobi. De luchtkwaliteit 

heeft te lijden door het drukke verkeer en het verbranden van afval inclusief plastics. Een 

afvalophaaldienst is er niet. De infrastructuur bestaat uit een paar geasfalteerde wegen en 

vooral veel hobbelige paden die soms met steenslag zijn verhard.  
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Onverharde wegen vormen de straat 

 

De huizen en gebouwen worden opgetrokken in een betonskelet met wanden van 

cementblokken. De meeste eigenaren bouwen hun huis als zij geld hebben en daardoor 

steekt vanuit veel van de daken wapeningstaal die alvast een volgende verdieping 

aankondigt. Om ieder huis staat een hoge muur met een metalen toegangspoort. Kenia ligt 

vlakbij de evenaar en het is rond zeven uur donker. Door het sterke verschil tussen arm en 

rijk komt ook in deze wijk veel criminaliteit voor, zo wordt ons verzekerd. We worden 

herhaaldelijk gewaarschuwd geen deuren of ramen open te laten en goed op onze 

bezittingen te letten. Ook mogen we na het invallen van de duisternis niet alleen over straat 

met het risico te verdwalen. Gezellige kroegjes of parken zijn niet in de nabijheid te vinden. 

Het uitgaansverbod voelt als een avondklok. Alle activiteiten die we in Nederland gewend 

zijn te doen in de vrije tijd heb je hier niet voorhanden of in mindere mate. De sportschool 

sluit om zeven uur en het buitenzwembad bleek onverwarmd te koud om lekker baantjes te 

kunnen trekken. Zeker in het begin van het verblijf van de in totaal vier weken was het 

zoeken naar mogelijkheden.  

 

Als team zijn we het eerste weekend op uitnodiging van een goede vriend van de organisator 

naar zijn nachtclub gegaan met een bar, muziek met dansvloertje en drie pooltafels waar we 

graag gebruik van maakten. De muziek staat overal in Kenia nét iets te hard wat een 

gesprek bemoeilijkt. Enkele van de teamleden zijn ook op andere avonden op pad gegaan. 

De jongere broer van de organisator en ook student in de workshop werd graag 

meegenomen als chaperonne. De ervaringen die uitgebreid werden verteld na thuiskomst 

spreken tot de verbeelding. Als witte man ben je een belofte, je kunt je geld uitgeven aan 

zaken die je in principe niet nodig hebt. Veel Kenianen begroeten je hartelijk en maken graag 

een praatje of willen op de foto. Als zij daarbij ook iets kunnen verdienen is dat mooi 

meegenomen. We hebben tijdens het verblijf met enige regelmatig de rekening van tafel 
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gepakt en onderling verdeeld. De focus op bezit zorgt ook voor een gevoel van alertheid en 

onveiligheid. Van één van de teamleden is in een nachtclub tijdens het dansen met de daar 

aanwezigen dames de mobiele telefoon gestolen. Dat deze dames vaak deel van het 

complot zijn is niet altijd makkelijk te aanvaarden. Het geregel nadat een mobiele telefoon is 

gestolen is een ander punt.  

Voor het onderling bellen en internetten hebben we een Keniaanse provider gekozen. Het 

eigen whatsapp nummer kun je ongewijzigd laten voor het versturen van berichten, foto’s en 

video en om te bellen. We hebben een speciaal Instagram account (vmm.kenia2022) 

aangemaakt voor het plaatsen van foto’s en video’s. Leuk dat zoveel familie, vrienden en 

bekenden deze volgen en de berichten liken.  

Verblijf 

 
Het appartementencomplex, onze leefplek, is door de ingang links 

 

We verblijven in een appartementencomplex dat tegenover de werkplek is gelegen. Het is in 

eigendom van een lid van de kerkgemeenschap die het verhuurt aan een aantal gezinnen. 

Twee appartementen staan leeg en in één daarvan kunnen wij verblijven. Het appartement 

bestaat uit een leefgedeelte, twee slaapkamers met stapelbedden, een douche, een toilet en 

een kleine keuken. Het is aanvankelijk het voorstel dat we met twee personen in een soort 

twijfelaar te gaan slapen. In de relatief kleine ruimte is het met zeven mannen snel heel vol 

en dan is een beetje bewegingsvrijheid gewenst. We zullen drie intensieve weken lief en leed 

gaan delen in dit huisje en besluiten mede daarom drie matrassen te kopen en deze op de 

vloer te leggen in het woongedeelte. Deze slaapverdeling geeft meer ruimte. Naast slapen 

wordt hier met name ook gesocialiseerd door kaartspellen. Dit heeft als consequentie dat 

diegene die willen slapen soms moeten wachten op anderen. Na eerste week en al het werk 

dat verzet is werden de avonden ook korter en lagen eerder op bed.  

We werken en eten in het huis aan de overzijde van het appartement, de werkplek. In dit 

huis worden ook workshops gegeven zoals kleding maken en er staan een aantal prachtige 
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antieke naaimachines met voetaandrijving, beauty-lessen voor het invlechten van 

haarextensies en make-up en cursussen lichte administratieve vaardigheden. De huizen in 

dit gebied hebben een ommuurde tuin met een stalen toegangspoort die 's avonds op slot 

wordt gedaan. Voor het huis staan enkele kleine bijgebouwen, zoals de toiletruimte, een 

doucheruimte en een washok (kleding wordt op de handgewassen en uitgehangen), een 

leslokaal en een bakkerij. Ook is er een ruimte die wij zullen gebruiken om de werkplaats in 

te richten.  

Eten 

Het eten dat wij geserveerd krijgen is Keniaans en er wordt moeite gedaan om per dag te 

variëren. Voordat de maaltijd begint worden de handen gewassen. Eventueel wordt gebeden 

en moeder gaat ons graag voor in het gebed. Ugali is een witte maïspap dat net als polenta 

wordt gesneden in blokken. Het heeft een neutrale smaak en je kunt ukali heel goed met je 

handen tot balletjes rollen en samenknijpen en vervolgens met iets erbij eten. De meesten 

van ons hielden het bij een lepel. Sukuma wiki is een soort boerenkool dat met ui en kruiden 

op smaak wordt gemaakt en met de ugali wordt geserveerd. Een aantal maal hebben we 

Nyama Choma, geroosterd geitenvlees gegeten, dat betrekkelijk taai en vettig is. Chapati’s 

zijn hartige pannenkoekjes die in wat olie worden gebakken. 

 

  
Van links: Pittige rode saus, Sukuma Wiki en Ugali Rechts: Keniaanse jam  

In de ochtend worden ook wel kleine pannenkoekjes geserveerd, maar meestal bestaat het 

ontbijt uit roereieren, sneetjes brood, Keniaanse jam of bonenpasta. Er wordt ook veel 

  
Links: de woonkamer van het appartement Rechts: de werkplek 
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avocado in stukken als een bijgerecht neergezet. Kachumbari is een salade van ui, tomaat, 

peterselie en boontjes. In het huis is geen koelkast dat maakt dat makkelijke oplossingen 

zoals kaas en andere zuivelproducten in het eten, bijna niet voorkomen. We hebben bruine 

bonen met rijst gegeten of een linzenschotel. Een pittige tomatensaus of een meerkleurige 

koolschotel, eieren in saus, bakbananen of aardappel stonden ook op het menu. Een schotel 

met ingewandenvlees of gedroogde visjes viel minder in de smaak. Het eten is puur, 

smakelijk en goed klaar gemaakt en wordt over het algemeen gewaardeerd. Voor het eten 

hebben we een budget ingezameld waar de ingrediënten van worden betaald. Halverwege 

blijkt het budget voor drie weken op en wordt om bijbetaling gevraagd. Later blijkt dat er een 

dame is ingehuurd om de maaltijden te helpen bereiden. Naast het eten wordt door het team 

geld uitgegeven aan chips, koekjes, koffie en thee en noedels inclusief waterkoker, bier of 

andere sterke drank en frisdrank. Niet alle teamleden drinken alcohol en twee gaan naar de 

sportschool.  

Wassen 

De was kunnen we zélf doen in een teil en buiten uithangen of uitbesteden aan een 

‘wasdame’. We proberen de lokale wasserette uit. Onderbroeken word je verondersteld zelf 

te wassen (zelfs de president doet het zo wordt ons verzekerd) en bij het wegbrengen 

worden deze dan ook zwaarder berekend dan andere kledingstukken. De dame van de 

wasserette doet enige dagen over het wassen en drogen en na deze keer besluiten 

sommige teamleden het zelf te doen of het uit te besteden. In de buitenlucht is de was vaak 

snel droog, maar het is ook wel eens bewolkt of het motregent en dan duurt het langer. De 

kleding en ook schoenen worden vies van de stof die opstuift op onverharde wegen. Ook het 

houtstof en zaagsel blijft aan de kleding hangen.  

Vervoer 

 
In de avonduren is het nog druk in het gebied van Githurai 

 

Het vervoer voor de gehele groep was in een taxibusje voor zeven personen en voor 

individuele leden of groepjes tot vier personen met de tuktuk, de bus of de Uber-taxi. Met 

name dat laatste is prettig reizen omdat je de prijs vooraf ziet en daarover geen discussie 

hoeft te voeren of met contact geld hoeft af te rekenen, tenzij je dit natuurlijk wilt. Kenianen 
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willen ook wel een motortaxi nemen die wendbaard is in het drukke verkeer. Een enkele 

Keniaan is op de fiets of rennend langs de weg waargenomen. Niet alle chauffeurs bleken 

even ervaren of op de hoogte van de rijroutes. Dit heeft in een aantal gevallen tot spannende 

momenten geleid.  

 

 
Tuktuk of een busje voor personenvervoer in Githurai 

Samenwerken 

 
 

In Amsterdam hebben we twee bijeenkomsten bijgewoond waarop we elkaar beter hebben 

leren kennen. Ook is een speciale Whatsapp-groep gemaakt en deze werd in aanloop naar 

het vertrek en ook tijdens en het verblijf veel gebruikt. Via Whatsapp wordt informatie 
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uitgewisseld en indien nodig nemen we contact op met de aanvrager of de stichting 

Vliegende Meubelmakers.  

De oefeningen die we hebben gedaan in Amsterdam – bijvoorbeeld het maken van een 

krukje - waren leuke oefeningen maar geven niet een volledig beeld van wat de teamleden 

kunnen op locatie. De grote uitdaging tijdens de uitvoering van het project ligt in de 

combinatie van werkzaamheden, de tijdsdruk en het vermogen je te kunnen schikken op 

basis van vertrouwen.  

Na aankomst was de druk voelbaar en we hadden veel verschillende zaken te regelen en te 

organiseren. Ook waren de Keniaanse studenten relatief snel op de locatie aanwezig. We 

moesten dus én de werkplaats opzetten, kiezen voor materialen op basis wat lokaal 

beschikbaar is, producten ontwikkelen en studenten opleiden. En dit alles praktisch op 

hetzelfde moment. Wat goed ging is dat de meeste teamleden een eigen klus zochten 

binnen het beschikbare werk. Voor- en nabespreking hielp het werk in kaart brengen. Wat 

beter kon was het afspreken van taken en deze vervolgens ook uitvoeren, ofwel je houden 

aan je taak.  

 

Het team kon in de uitvoering van het werk worden ingedeeld in kartrekkers en volgers. 

Eénmaal hebben we in de ochtend twee oefeningen gedaan over samenwerken in 

ongewone situaties en omgaan met weerstand. Deze oefeningen maakte voelbaar dat je 

afhankelijk bent van anderen. In de evaluatie geven teamleden aan in het begin van het 

project meer tijd wilde hebben om voor te bereiden. Het goede punt is dat de Kenianen snel 

zijn meegenomen in de onderdelen van het project en ook dat we op een productieve manier 

zijn opgesplitst en daarmee het werk hebben verdeeld. Onderwijzen, instructie geven of 

coachen is ook samenwerken.  

 

De hmc studenten die deelnemen aan een project met de vliegende meubelmakers zijn 

relatief jong. Een deel van hen woont nog thuis en heeft minder verantwoordelijkheden in 

vergelijking met de Kenianen die relatief ouder zijn. Sommige van de Keniaanse studenten 

zijn in een andere levensfase, bijvoorbeeld doordat zij kinderen hebben.  

 

  
Samenwerkingen in een duo: maken tafelzaag Uitleg geven over aftekenen van materiaal 
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Technisch schetsen en instructie geven Electra van de invalzaag aanleggen 

  
Op tijd pauze met koffie In de avond kaarten en een drankje 

 

Beschrijving per dag 

 

19 juli 2022 

 

  
Verkoopstalletje langs de weg Moeder Rosa met Holland schort 

 

De eerste dag van ons verblijf brengen we door in het appartement, op en rond de werkplek 

en in de naaste omgeving. We gaan inkopen doen en zoeken direct ook naar een Keniaanse 

simkaart. Het blijkt handiger deze de volgende dag in een shopping mall te kopen. We 
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hebben ook enkele cadeaus meegebracht. Voor moeder Rosa die voor ons zal koken een 

schort met delft blauw motief, pannenlappen en een ovenwand met Holland erop gedrukt en 

ook drie paar beschilderde klompjes. We bespreken de wensen voor het verloop van de 

workshop met de aanvrager om verwachtingen af te kunnen stemmen. De plek die 

aangewezen wordt voor de werkplaats is een vochtige ruimte met een golfplaten dak die ook 

naar geit ruikt en een ongelijke vloer heeft. We besluiten dat een stevige werktafel nodig is 

en een bord om het gereedschap aan op te hangen. De volgende dag gaan we op zoek naar 

een houthandel en bezoeken we ook de twee scholen die als opdrachtgever de eisen 

kunnen formuleren voor het ontwerp van het schoolmeubilair.  

 

20 juli 2022 

 

In de ochtend gaan we in een bus gezamenlijk op pad om de scholen te bezoeken en andere 

inkopen te doen. De eerste school is de Ndiini school en dan specifiek de klas voor speciaal 

onderwijs. We zijn voor de leerlingen de verrassing van de dag. Zeven blanke mannen 

trekken direct heel veel aandacht. De school is recentelijk een paar honderd meter verplaatst 

vanwege projectontwikkelingsactiviteiten. Wat opvalt zijn de klassen met het grote aantal 

leerlingen in het reguliere onderwijs. De lokalen zijn afgeladen en er wordt lesgegeven in de 

zogenaamde busopstelling, docent voor de klas en leerlingen kijken en luisteren. Het lokaal 

voor het speciale onderwijs is iets ruimer. De leerlingen worden door de docent een voor een 

aan ons voorgesteld met vermelding van hun kwaliteiten. Door mijn ervaring in het speciale 

onderwijs loop ik vrij door het lokaal tijdens de introductie terwijl de andere teamleden 

vooraan blijven staan. De docent is zichtbaar gesteld op haar studenten. Ook zijn er vier 

stagiaires aanwezig die vanachter een bureau de introductie gadeslaan. In het kader van 

hun studie hebben zij gekozen voor een stage in dit type onderwijs, zo vertellen zij op mijn 

vragen. Het lijkt erop dat zij vooral waarnemen wat de docent doet. 

 

  
Begroeting van de leerlingen op de Ndiini school Speciale klas in Ndiini school 

  

De leerlingen zitten aan tafeltje met een stalen onderstel en een glossy afgelakt blad. De 

docent wil graag nieuwe tafeltjes van hout die fungeren als bureau. We nemen de maten van 

de tafeltjes op. De docent wil graag dertien tafeltjes, die lockers worden genoemd omdat er 

iets in opgeborgen moet kunnen worden, maar het mogen er ook dertig stuks zijn liefst met 

stoelen. We zeggen toe het te zullen bespreken en ook dat stoelen vanwege de beschikbare 

tijd dat wij in Kenia zijn, moeilijk gaat worden. In een ander klaslokaal op deze school zien 

we klassiek schoolmeubilair opgehoopt staan. Het ziet er totaal afgeleefd uit. Kennelijk kan 
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of mag het nog niet worden weggegooid. Het massieve hout zou kunnen worden gebruikt 

voor nieuwe meubelen, maar dat hebben we nu niet overwogen of aangeboden. Het is 

opmerkelijk dat een lokaal in zo’n volle school voor opslag wordt gebruikt. De aanvrager 

geeft als verklaring dat veel van de docenten vanwege het salaris de voorkeur geven aan het 

werken in een particuliere school. Daardoor ontstaat een docententekort in het door de 

overheid gefinancierde onderwijs.  

 

  

Team in de klas Lerares stelt de leerlingen voor 

  
Schoolmeubel wordt opgemeten Oude schoolmeubilair 

  

  
Mwihoko primairy school (vlakbij de werkplek) Leerlingen zitten op een klassiek model schoolbank 

 

De tweede school is de Mwihoko primairy school die vlakbij ons appartement ligt, we kijken 

er feitelijk op uit. Ook hier is een groep voor speciaal onderwijs naast de reguliere klassen. 
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Aan de leerlingen is te zien dat zij verschillende leervragen en aandachtpunten hebben. De 

docent wijst op het oude meubilair – dat is precies gelijk aan de oude afgedankte banken die 

we op de vorige school hebben gezien. De docent wil graag tafels waar leerlingen kunnen 

aanzitten, zodat zij de leerlingen beter kan laten samenwerken. De organisator verteld ons 

dat deze school armer is dan de eerste en daarom prioriteit verdient. We meten ook hier het 

meubilair op en brengen de eisen in kaart. De wens is vijf tot zes tafels met een 

zitmogelijkheid van hout.  

 

Na het bezoek aan de school gaan we naar de lokale houthandel. We zien verschillend 

plaatmaterialen, waaronder gefineerd mdf en ook meubelplaat. Helaas geen multiplex. De 

voorkeur gaat uit naar de meubelplaat aangezien deze makkelijk te bewerken is, ook met 

een beitel. We bestellen met korting direct tien platen, waarvan vijf platen worden afgeleverd. 

Deze houthandel zal onze voornaamste leverancier blijken te worden waar we zoveel 

mogelijk bestellen. De levering gebeurt nog dezelfde middag met een motorbakfiets. De man 

die het brengt tilt met gemak twee platen zelf. Wij doen het met één plaat liever iets kalmer 

aan. Met de levering van het plaatmateriaal kunnen we beginnen met het maken van een 

werktafel en het ontwerpen van de gewenste modellen voor de schoolmeubelen.  

 

21 juli 2022 

 

  
Plaatmateriaal op maat zagen Werkbank maken  

  

Meetoefeningen Uitleg gereedschappen 

 

Het is vandaag donderdag en vanmiddag staat een samenkomst op de binnenplaats voor de 

werkruimte gepland, zo kondigt de aanvrager aan. Hij wil ook graag dat het team wordt 
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voorgesteld aan de aanwezigen. Het zal ongeveer een uur in beslag nemen. De werktafel 

wordt in de ochtend op de binnenplaats afgemaakt. Door het zaagsel dat ontstaat bij het 

zagen is de vochtigheid in de werkruimte nagenoeg geneutraliseerd en ook de sompige lucht 

heeft plaatsgemaakt voor die van vers gezaagd hout. We hebben de taken onderling 

verdeelt en door de voor- en nabespreking wordt daarbij praktisch niets over het hoofd zien. 

We besluiten de lessen aan de Keniaanse studenten te beginnen met meet-oefeningen en 

het metrieke stelsel. We gebruiken mm in plaats van inches, dit is voor onszelf het 

makkelijkst en sluit ook goed aan op het meegebrachte gereedschap. Het werk wordt om 

twee uur onderbroken doordat een grote groep mensen zich inmiddels verzameld heeft op 

het binnenterrein. In de ochtend hebben we een keukenkastje opgemeten in het huis van de 

aanvrager dat als voorbeeld gaat dienen voor afsluitbare kastjes voor de beautysalon. Ook 

hebben we kunststof stoelen opgehaald uit een opslag. Tijdens de bijeenkomst worden we 

voorgesteld als ''the Flying Carpenters'' uit Nederland.  

 

  
Team flying carpenters Maismeel wordt uitgedeeld om ugali te maken 

 

De aanwezigen krijgen een zak maismeel uitgereikt om ugali te kunnen maken. In de 

namiddag besluiten we het zwembad te bezoeken. De temperatuur van het onverwarmde 

water is echter dusdanig fris dat het beperkt blijft tot watertrappen en met een bal 

overgooien.  

 

22 juli 2022 

 

  
De schooltafel wordt uitgeprobeerd De schoolkrukjes worden uitgeprobeerd 
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De eerste resultaten van de schoolmeubelen zijn gereed. Twee tafels en twee krukjes zijn 

klaar mede door de hulp van de Keniaanse studenten. Door de ongelijke vloeren in de 

klaslokalen besluiten we om het contactpunt van de poten van de meubels zo klein mogelijk 

te maken en deze terug te zagen naar de plaatdikte van 18 mm. Dit wordt een herkenbaar 

element in het ontwerp van de meubels, net als de T-vormige poten en regels. Aan het einde 

van de middag lopen de leerlingen van de basisschool langs de werkplaats. We zitten op dat 

moment net buiten. De leerlingen zijn aanvankelijk schuw maar nadat een enkeling met de 

vuist de eerste box heeft gegeven komen zij één voor één langs en worden selfies gemaakt. 

De dag wordt afgesloten op het dak van het appartementencomplex met kaarten en een 

drankje.  

 

  
Hartelijke begroetingen met de uitgaande schooljeugd   Selfie met de leerlingen 

 

23 juli 2022 

 

  
Bananenboom met bananen Vruchten plukken 

 

In de ochtend beginnen we met een potje voetbal en bekijken vervolgens in de boomgaard 

van de werkplek de speciale vruchten. Ook worden enkelen geplukt. Dit is gelijk een goed 

moment de sterkte van de tafels te testen. Enkel de kopse kant buigt door onder het gewicht 

van twee mannen. Aangezien we niet verwachten dat de studenten op de tafels zullen gaan 

staan wordt dit nu niet aangepast in het definitieve ontwerp. Mocht dit wel wenselijk zijn dan 

moeten regels worden aangebracht aan de korte zijde. Ook proberen we de suikerriet die 

rond het huis staat. Je kunt op de stengels kauwen.   
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De twee krukjes die klaar zijn worden afgelakt met een gelige vernis. We zijn gewaarschuwd 

voor vochtintreding bij de poten, doordat in Kenia veelvuldig wordt gedweild proberen we met 

een één componenten lak extra bescherming aan te brengen. In de middag komt een lerares 

langs om de producten te bekijken. Ze is tevreden over de tafel maar wil liever geen krukjes 

voor aan de tafel, omdat studenten daar vanaf kunnen vallen. Liever een bank met 

rugleuning. Het ontwerpteam kan terug naar de tekentafel om het krukje te veranderen in 

een bank die onder de tafel past. Het is zaterdagavond en tijd voor ontspanning. We spelen 

in een club in Nairobi op een pooltafel een aantal games en drinken een biertje. Op de weg 

terug wordt pizza gehaald en frisdrank.  

 

  
Lege club met harde muziek Pooltafel 

 

24 juli 2022 

 

  
Reis in de tuktuk Kopen van bedrukte stof  

  

Op zondag is een rustdag en we besluiten om naar Githurai af te reizen en daar stof te 

kopen en te kijken naar andere kleding. Het gebied is altijd druk en de luchtkwaliteit niet 

bijster goed. We worden als groep bekeken alsof we uit een ander land komen, wat feitelijk 

ook zo is. Inmiddels op ons hoede zijn we getuige van een mislukte diefstal van een mobiele 

telefoon. De dief pakte in het langslopen uit de tas van een dame die in gesprek was haar 

mobiel. Echter had zij de diefstal in de gaten en konden wij beamen dat hij het had gestolen. 

De man zag er niet bijster slim uit en kreeg klappen van omstanders, en wij waren 

gewaarschuwd.  
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25 juli 2022 

 

  
Theoretische lessen Praktische oefeningen schuren 

  
Maken van de zaagtafel Voorboren met handgereedschap 

 

Op maandag geven we in de ochtend een les technisch tekenen en schetsen. We wisselen 

in het team het geven van instructie af tussen diegene die het graag willen verzorgen. We 

hebben een reader meegenomen van een hmc opleiding. De teksten zijn in het Nederlands 

maar de afbeeldingen spreken voor zich. We werken uit deze reader en geven toelichtingen.  

 

De overige teamleden werken aan het maken van de schoolmeubelen en de zaagtafel. Het 

team heeft voldoende specialismen om alle aspecten van de uitvoering te kunnen invullen. 

Ook worden de handgereedschappen op de vloer uitgelegd. De Festool handcirkelzaag met 

de geleider is voor plaatmateriaal een fantastisch gereedschap en wordt zeer veel gebruikt. 

De tafelzaag zal een goede aanvulling zijn, we kunnen dan meer zagen. Op de tafelzaag kan 

worden langs gezaagd en afgekort. Het uitleggen en toelichten van de werking van 

gereedschappen wordt door de teamleden intensief en bij herhaling uitgevoerd. De 

studenten zijn leergierig en uitstekend gemotiveerd. Enkelen staan in de ochtend al te 

trappelen om te beginnen of moeten van ver komen. Uiteindelijk hebben we vijf studenten 

die de harde kern vormen van de groep en tenminste dertien studenten regelmatig in de 

workshop gehad. Een aantal studenten hebben zich spontaan aangemeld. De aanvrager en 

de foundation voeren hier de regie over.  
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26 juli 2022 

 

  
Lessen technisch schetsen Gereedschappen gesorteerd en kastjes 

  
Schoolbank wordt uitgeprobeerd Meubelen worden gelakt 

 

In de eerste week beginnen we de dagen met technisch schetsen. Vervolgens worden de 

studenten opgedeeld als in een carrousel. Het meegebrachte gereedschap wordt uitgespreid 

in een van de ruimten om een gereedschappenbord te kunnen maken. De naam en functie 

wordt ook toegelicht. Dit gereedschappenbord komt in de werkplaats te hangen. Tot dit 

moment lagen de gereedschappen nog onder de werktafel door elkaar. Het is zeer stoffig in 

de werkruimte doordat we zagen met de invalzaag zonder afzuiging. Een aantal van ons 

krijgt last van de luchtwegen en moet de zaagruimte mijden. Een proefmodel van de 

schoolbank is bijna klaar en lijkt goed te functioneren. We hebben deze met Kenianen 

uitgebreid getest. Ook de vormgeving is functioneel en niet onaantrekkelijk. De definitieve 

tekening wordt gemaakt en de zaaglijst wordt opgesteld.  

 

Het tafelblad voor de eettafel wordt opgemeten. Het formica is beschadigd en moet worden 

vervangen. Een van de studenten meet het op. Het is een goede toets of het meten juist is 

aangeleerd.  

 

27 juli 2022 

 

De kastjes voor de beautysalon zijn gereed en worden met een haakverbinding opgehangen 

aan de wand. De constructie en het ophangsysteem worden toegelicht aan de Keniaanse  

studenten. Deze hebben in de ochtend een les gereedschapsleer gekregen.  
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Gereedschapsleer Toelichting op het hangsysteem kastjes 

  
Lakken van de schoolmeubels Les in zagen met de tafelzaag 

 

Ook is de zaagtafel gereed en de elektra aangelegd en kan deze in gebruik worden 

genomen. De zaag wordt voor het huis buiten de binnenplaats getild en trekt in de buurt veel 

bekijks. Het veilig werken met gereedschap wordt voortdurend onder de aandacht gebracht. 

Een aantal maal wordt het zagen met de tafelzaagmachine en de invalzaag toegelicht en 

geoefend, zie ook het filmpje. De studenten kijken eerst goed naar het zagen en proberen na 

elkaar de zaagtechniek uit en geven elkaar feedback. We constateren een tekort aan 

beschermingsmiddelen zoals oorkappen en veiligheidsbrillen. Dit is een punt van aandacht. 

Deze zijn in Nairobi moeilijk verkrijgbaar en kan bij nader inzien beter vanuit Nederland 

meegenomen worden. We lenen vanwege de veiligheid hoofdtelefoons uit en sporen de 

studenten aan deze middelen ook daadwerkelijk te gebruiken, en niet als Mickey Mouse rond 

te lopen (wel oordoppen maar niet op). Er is een proefmodel gemaakt van een 

schoolbureautje met opbergruimte voor de Ndiini school. We maken een afspraak voor de 

volgende dag om met de docent en één van de leerlingen het product te komen bekijken en 

testen.  

 

Voor een slaapkamer van moeder Rosa wordt een kledingkast ontworpen. Moeder wil deze 

graag hebben en heeft ook wat geld gespaard voor materiaal. In de slaapkamer is nu slechts 

een nis met kleding waarvan een deel op de grond ligt. De ruimte wordt opgemeten en er 

wordt een kast met twee grote openslaande deuren uitgetekend met hangrek en ligplanken.  

Door de wijk lopen regelmatig kuddes koeien of geiten. En ook de hond Maxi en de magere 

huiskat hebben we geadopteerd als deel van de vliegende meubelmakers Nairobifamilie.  

https://photos.app.goo.gl/orahLeVNy3p1gJJ39
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Maxi de hond Koeien door de wijk Hongerige kat 

 

28 juli 2022 

 

  
Maken van een slisverbinding in massief hout Proefmodel schoolbureautje 

 

Het ontwerp voor de schooltafel en schoolbank wordt in productie genomen. De onderdelen 

worden door de studenten gezaagd en vervolgens geassembleerd. De zaaglijsten worden 

kritisch nagelopen en waar nodig aangepast. Ook is de werkplaats aangevuld met een 

gereedschappenbord, een lijmklemmenhouder en een beitelslijpmachine. Waar mogelijk 

worden studenten bij het maken betrokken. Ook bij de uitvoering van de kledingkast wordt 

een Keniaanse student geplaatst.  

 

De docent komt in de ochtend langs met een student. Ze is onder de indruk van het ontwerp. 

We zullen de bergruimte van het meubel nog vergroten en de scherpe hoeken afronden. Ook 

wil zij graag een randje om het blad om te voorkomen dat potloden van het tafelblad rollen. 

De beste oplossing lijkt een massief houten herlijst te monteren aan de zijkanten van het 

blad. Als breder zijn dan de dikte van het plaatmateriaal vormt dat opstaande rand. Een 

goede gelegenheid om de studenten naast plaatmateriaal ook met massief hout te leren 

werken. Bij het technische schetsen hebben we onder andere een halfhout-verbinding 
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geconstrueerd. Met deze verbinding maken we een raamwerk. We kunnen diverse 

bewerkingen oefenen, zoals aftekenen, op maat zagen, afkorten, inzagen en wegbeitelen.  

 

De meubels worden na het opschuren afgelakt waardoor de houttekening mooi wordt 

opgewerkt en het hout ook beschermd is tegen vocht en vuil. Na een tweede laklaag ontstaat 

een mooi glossy glans op het blad.  

 

De kledingnaaiers beginnen vandaag aan het maken van een broek met shirt van de 

aangeschafte stof. Drie leden van het team geven opdracht en worden uitbreid opgemeten. 

De naaimachines worden buiten op de veranda geplaatst. De antieke machines worden met 

de voet aangedreven. 

 

 
Trotse studenten met hun werkstuk 

 

 

30 juli 2022, zaterdag 

 

We hebben besloten deze zaterdag vrijaf te nemen om buiten Nairobi dichtbij de grens met 

Tanzania te gaan hiken in de bergen. We kunnen aansluiten bij een groep Keniaanse 

wandelaars met reisleidster. We worden vroeg opgehaald met een taxibusje en afgezet in 

het centrum naast het Hilton Hotel. Daar stappen we over op een touringcar die ons in 

zuidelijke richting naar de grens met Tanzania brengt. Het laatste stuk is een hobbelige 

zandweg naar een kleine nederzetting met waterput.  
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Maasai gidsen Tocht in de bergen 

  
Kuddes geiten gaan de berg op Lunch na de hike 

  
Huwelijk op de grens met Tanzania  restaurant Carnivore 

 

Al het leven in deze streek lijkt zich rond de watervoorziening af te spelen. Wassen, water 

halen, vee en spelende kinderen. Er is in dit gebied al geruime tijd geen noemenswaardige 

hoeveelheid regen gevallen en de begroeiing is droog en dor. Het is een grijze dag met mist 

rond de top van de kleine bergen. Door de mist kunnen we de Kilimanjaro in Tanzania 

vandaag helaas niet zien. De groep reizigers begint met een stretchoefening op aanwijzing 

van de reisleidster en loopt vervolgens in een rij achter drie Maasai gidsen aan. De gidsen 

zijn vertrouwd met dit gebied en gaan ons voor. Hoogtepunt van de tocht is een stop bij een 

kleine waterval hoog in de bergen. Bij terugkeer van de tocht krijgen we een lunch 

aangeboden die de cateraar in de ochtend heeft klaargemaakt. Na de lunch vertrekken voor 
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een bezoek aan de grens met Tanzania. Voor de Kenianen een hoogtepunt, voor ons een 

minder geslaagde actie. Ruim twee uur stilstaan in een tussengebied op de grens van Kenia 

en Tanzania. We hadden gehoopt en gerekend op tijd terug te zijn in Nairobi. We willen 

graag het beroemde restaurant Carnivore te bezoeken om met name krokodil te eten. 

Uiteindelijk komen we in de avond net op tijd aan in het restaurant. Verschillende soorten 

vlees wordt op zwaarden gespietst en geroosterd. Vervolgens wordt het in plakken gesneden 

oven je bord. De krokodil wordt in stukken vanuit een bak geserveerd. Het lijkt en smaakt 

een beetje als kalkoenvlees. Het restaurant is een belevenis. We hebben het all-you-can eat 

menu en als je zat bent hoef je slechts het vlaggetje dat op de tafelstaat in de houder te 

prikken. Wat ons ook opvalt is dat niemand van de gasten Keniaan is. We zien veel blanken 

en ook een Aziatische groep. Enkel het personeel is Keniaans. We zijn inmiddels vertrouwd 

geraakt met Kenianen te werken en door hen te worden omringt. De bevolking van Kenia 

bestaat uit verschillende stammen die niet als één groep kan worden gezien. Dit zal bij de 

verkiezingen op dinsdag 9 augustus ook een rol spelen is de verwachting.  

Het was een interessante maar ook vermoeiende dag, die al vroeg begon en laat eindigt 

aangezien de taxichauffeur schandalig op zich laat wachten. 

 

31 juli 2022 

 

Op zondag wordt door het team gerelaxt en bezoekt een deel van de groep Nairobi. We 

gaan met de tuktuk naar Githurai en vervolgens nemen we de bus die, kort voor de eindstop, 

motorproblemen krijgt en blijft stilstaan. Door de verkiezingen zien we tijdens het wandelen 

religieuze en politieke bijeenkomsten. Van een van de teamleden wordt razendsnel een 

zonnebril van het hoofd gegrist die vervolgens in de menigte verdwijnt. We zijn regelmatig 

gewaarschuwd om op onze hoede te zijn en dit voorval geeft betekenis aan de 

waarschuwing.  

 

 
Nairobi met verkiezingsborden en bijeenkomsten 
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Na een bezoek aan een warenhuis en tussenstop in een fastfood restaurant, lopen we over 

een souvenirmarkt waar diverse producten worden aangekocht. In de avond gaan enkele 

teamleden op pad om een club te bezoeken. De Keniaanse student Paul wordt gevraagd of 

hij de groep wil begeleiden. De teamleden zijn zeer laat weer terug in het appartement 

hetgeen leidt tot grote zorg over de focus op het project en of wij deze kunnen vasthouden. 

We voeren in de ochtend individuele gesprekken over het doel van ons bezoek en wat dan 

wel en niet helpend is. De aanvrager is bij de gesprekken aanwezig. Het team zegt toe geen 

drank te drinken doordeweeks, en in geen geval voor het oog van de community, en weet 

zich daardoor te herpakken.  

 

1 aug 2022, maandag 

 

  
Opstellen zaaglijst Uitrekenen materiaal 

 

De Keniaanse studenten krijgen de opdracht een zaaglijst op te stellen en het materiaal uit te 

rekenen van de schooltafel en de schoolbank. Zij kunnen de ontwerpschetsen bekijken en de 

reeds gemaakte meubelen opmeten. In subgroepen wordt door de studenten vol overgave 

en zeer nauwgezet aan deze opdracht gewerkt. We leggen aan hen uit dat de 

werkvoorbereiding bestaande uit begroten en calculeren en het opstellen van een zaaglijst 

belangrijke stappen zijn in een succesvolle productie, en ook dat een fout snel gemaakt is en 

dat je elkaar daarop liefst controleert.  

 

  
Terugzagen van de poten Uitproberen van een eigen gemaakte kruk 
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We laten de studenten zoveel mogelijk het werk zelf met samenwerkpartners uitvoeren en 

beperken ons tot een korte toelichting indien nodig of complimenten over wat goed gaat. In 

de avond zijn we voor de maaltijd bij de aanvrager en zijn vrouw uitgenodigd. We eten 

victoriabaars in kokossaus met ugali en sukuma wiki. Voorafgaand aan het eten bespreken 

we de mogelijkheden voor een safari na afloop van het project en tijdens de verkiezingen op 

9 augustus. We besluiten dat we een 3-daagse tour boeken met twee overnachtingen in een 

semi permanente tent. We hebben getwijfeld over een luxer onderkomen met zwembad. 

Helaas bleek deze al volgeboekt. Voor toegang tot het park betalen we honderdtachtig euro. 

We huren ook een auto voor één gezelschap.  

 

2 aug 2022 

 

  
Schooltafel en bank Schoolbureau met opstaande rand 

 

Het ontwerp en proefmodel voor een schoolbureautje voor de Ndiini school is gereed. De 

rand van het blad is afgewerkt met een massief houten strip die aan de voorzijde mooi is 

afgerond. Het is een overtuigend en stevig functioneel product geworden die aan alle 

gestelde eisen kan voldoen. De Keniaanse studenten zijn in het uitvoeren van het werk 

scherp op het maken van vergissingen en corrigeren elkaar en het team wanneer nodig. Niet 

zelden weten zij tijdig aan te geven dat iets niet correct is uitgevoerd of leren van gemaakte 

fouten. Deze betrokkenheid in het werk geeft het team het gevoel dat we samen met elkaar 

in het leerproces zitten.  

 

  
Studenten zagen zelfstandig onderdelen Bakmotor brengt materiaal van de houthandel 
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3 aug 2022 

 

Vandaag wordt wederom plaatmateriaal aangevoerd waardoor de productie verder kan 

worden opgevoerd. Het plaatmateriaal is bij de houthandel in de breedte gehalveerd tot een 

halve plaat. De teamleden hebben bij de houthandel geassisteerd bij het zagen. De halve 

plaat is beter te hanteren en bespaard een zaagsnede op onze eigen machines. De kast van 

moeder Rosa is ingebouwd en door de grote deuren van gefineerd mdf ziet deze er 

indrukwekkend uit. Enkel het binnenwerk moet nog worden afgemaakt. Voor de beschikbare 

zaagmachines is een wachtrij ontstaan door de veelzijdige productie. Ook neemt het 

instrueren en begeleiden van studenten, wat ons hoofddoel is, veel tijd. We hebben via 

internet een stofzuiger aangeschaft in de hoop het ronddwarrelend stof te kunnen inperken. 

Deze is echter (nog) niet te verbinden aan de machines, waardoor de werkplaats stoffig blijft, 

met een ongunstig effect op de luchtwegen. Veilig werken is een punt van aandacht. We 

ontberen ook voldoende oor- en oogbescherming waar niet makkelijk aan te komen is in 

Nairobi.  

 

Leuk dat de eerste kledingstukken gereed komen en kunnen worden bekeken.  

 

  
Plaatmateriaal wordt geleverd Afwerken van schoolmeubelen 

  

Kleding op maat Passen  

 

4 aug 2022 

 

Op donderdag is een druilerige ochtend en heel anders dan de temperaturen in Nederland 

waar het aanhoudend warm blijft, zo valt te lezen op Instagram. We beginnen met het 
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opruimen en schoonmaken van de werkplaats. Ook het appartement wordt opgeruimd. De 

stofzuiger is daarbij een grote hulp.  

 

De kledingkast wordt afgemaakt met oplegplanken en een hangstok. De kast maakt enorme 

indruk op de familie, vrienden en vooral moeder die dolgelukkig is en met name opmerkt dat 

het zo snel is gemaakt. De Keniaanse studenten hebben op eigen initiatief een kleine stoel 

gemaakt die gebaseerd is op de constructie van de bank. Een van hen heeft ook een 

speelgoedauto van reststukken gemaakt. We hebben uit Nederland een boekje met het werk  

 

   
Lege nis Kast met deuren Binnenwerk 

  
Kinderstoel en een speelgoedauto  Verkiezingslijsten voor dinsdag 9 aug 

  
Een pic met de kids voor het opmeten Kampvuur op de binnenplaats 
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van Floris Hovers (http://www.florishovers.nl) meegenomen - tractoren - om de studenten te 

inspireren zelf iets te maken van afvalstukken. Het is leuk te zien dat studenten producten 

durven te ontwikkelen en het geeft ook voldoende gespreksstof over hoe je deze in de markt 

kunt zetten. De studenten willen met name weten wat een product waard is en hoe je dit 

bepaald. Ook voor de aanvrager wordt een kledingkast ontworpen en getekend die de 

volgende dag kan worden gemaakt. De avond wordt afgesloten met een kampvuur op de 

binnenplaats. 

 

5 aug 2022 

 

  
Onderdelen langszagen en afkorten Schuren en afwerken 

  
Werkplekken op de binnenplaats Werkplek in de beauty salon 

  
Lockers die af zijn Schooltafels en banken 
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Dit is de laatste officiële werkdag van het project voor ons als team. We hebben  vijftien 

dagen onbaatzuchtig voor de organisatie die ons heeft uitgenodigd gewerkt. Op zaterdag 6 

augustus worden de resultaten gepresenteerd aan de community. Voor deze dag is een flyer 

gemaakt als een aankondiging. De aanvrager wil graag een feestelijke bijeenkomst met een 

grootse uitstraling. We krijgen groen licht van de stichting vliegende meubelmakers om een 

tent en stoelen te huren en voor catering te zorgen. We schieten het geld voor. 

 

De studenten en teamleden lijken extra gemotiveerd om vandaag nog zoveel mogelijk 

producten (af) te maken. We filmen de verschillende werkplekken en het resultaat geeft een 

goed beeld van de productie. Ook komen tussen alle bedrijvigheid door enkele 

campagnevoerders aan de poort kloppen en delen petjes en flyers uit van de kandidaten die 

kunnen worden gekozen. We gaan graag met een enkeling op de foto. De schoolmeubelen 

die af zijn worden tijdelijk opgeslagen in een leegstaand appartement. De kledingkasten voor 

in het huis van de aanvrager die gereed zijn kunnen worden geplaatst. Helaas krijgen we de 

haaklatten niet aan de wand bevestigd met een metaalboor en moet de definitieve plaatsing 

worden uitgesteld tot na de terugkomst van de safari op 11 augustus.  

 

  
Op campagne voor verkiezingen Kastjes voor de aanvrager 

Presentatie en certificering op 6 aug 2022 

 
De dag van de certificering van de studenten, het opbouwen van de tent 
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Dit is de dag waarop alles samenkomt, de dag van de certificering van onze studenten en de 

presentatie van de resultaten van de workshop en de werkplaats. We bespreken in het team 

hoe we een en ander kunnen presenteren. Er wordt geopperd om naast een praatje een 

kleine performance te doen met gitaar.  

 

De teamleden helpen bij het opzetten van de tent op het veldje voor het 

appartementsgebouw naast de werkplaats. De aanvrager verwacht buiten onszelf de familie 

en de studenten, rond de vijf en dertig personen. Op de flyer staat het evenement 

aangekondigd van 10.00 en 13.00 uur. Uiteindelijk blijken dit slechts richttijden. Na een 

bewolkte ochtend is de middag stralend. Alle meubelen die zijn gemaakt worden uit de 

opslag gehaald en naast de tent op het veld geplaatst. We verwachten de docenten en de 

leerlingen van de scholen, die laatste kunnen de meubelen direct uitproberen. We hebben 

ook enige schetsboeken aangeschaft om de leerlingen te laten tekenen.  

 

  
Aantrekken van speciale diploma kleding Teamleden en hun studenten 

 

Om tien voor twaalf staat de aanvrager en de studenten op de binnenplaats. De studenten 

krijgen een gewaad met een tassel - een soort hoedje - uitgereikt. We maken enkele foto's 

en een filmpje van de groep Keniaanse studenten. Om twaalf uur gaan we naar het veld 

waar de studenten op de gereedstaande stoelen voor de tent kunnen plaatsnemen. De 

leerlingen van de scholen zijn ook gearriveerd samen met een groot aantal belangstellenden. 

Enkele van de aanwezigen zijn al eerder op de werkplek gesignaleerd voor diverse 

bijeenkomsten. De aanvrager opent de ceremonie met een speech en verteld dat een 

vertegenwoordiger van de Vliegende Meubelmakers in 2018 de scholen en de Foundation 

heeft bezocht en positief heeft geadviseerd over het maken van schoolmeubelen. Door 

COVID is dit uiteindelijk pas vier jaar later in 2022 gerealiseerd. Vervolgens wordt het team 

van de Vliegende Meubelmakers voorgesteld aan het publiek. Tijdens de speech komt een 

groep Kenianen al zingend en dansend aanlopen, waaronder de community leader en een 

aantal politici. Deze laatsten zagen hun kans schoon om in het kader van de verkiezingen 

campagne te voeren op deze bijeenkomst, op de laatste dag dat dit officieel is toegestaan. 

Er wordt vervolgens veel gesproken door mensen die wij niet eerder hebben gezien, maar 

die wel een belangrijke rol hebben gespeeld in de foundation. De studenten van de 

workshop en ook de leerlingen van het speciale onderwijs staan helaas niet meer centraal 

tijdens deze bijeenkomst. De politiek en de macht hebben het overgenomen. Het aanwezige 

publiek wordt aangemoedigd om te gaan stemmen op 9 augustus en krijgt per tweetal een 

https://photos.app.goo.gl/zofvjZGY6sXbppVY7
https://photos.app.goo.gl/5VXoNe8Mh5AGxRsZ7
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financiële aanmoediging van 200 schilling, dat is ongeveer één euro zeventig. Dit wordt 

betaald vanuit de campagnekas. Het is plotseling heel druk op het veldje.  

  
Studenten, team en afgevaardigden Leerlingen op de schoolmeubelen 

  
Docenten van Mwihoko primairy school (links) en de Ndiini school (rechts) 

  
Uitdelen van certificaten Het team met een lokale politica 

 

Er is ook een filmploeg die een campagnefilmpje kom samenstellen voor de politica, Zij is 

groot voorstander van de Keniaanse maakindustrie en onderkent dat beroepsonderwijs 

daarbij heel erg belangrijk is. Er wordt ook gefilmd in de werkplaats waarbij we een instructie 

geven. Alle beelden zijn versneden naar een promotiefilmpje van de politica rond zaken die 

zij belangrijk vindt voor haar campagne. Ze vergeet het project van de vliegende 

meubelmakers te benoemen, maar het Kiserem fonds komt wel in beeld.  

 

https://photos.app.goo.gl/XNPx6XujdoVpKHGj7
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Oploopje doordat kiezers 200 schilling per twee personen ontvangen i.v.m. verkiezingen 

  
Vandaag veel publiciteit voor de foundation De avond wordt afgesloten met chips 

Na de safari  

We hebben tijdens de voorbereidingen en bespreking ingepland om naast het 

vrijwilligerswerk ook een safari te boeken als driedaagse reis. We kiezen voor Spurfowl safari 

en gaan naar de Maasai Mara en meer specifiek naar Ol Moran resorts. De reis is een 

welkome afwisseling met het harde werken van de dagen voorafgaand aan de reis. We 

hebben meer slaapruimte en het resort is heerlijk stil. We zijn praktisch de enige gasten op 

een Indiaas gezin na. Tijdens de safari valt veel te zien. Op de Rhino na hebben we alle 

dieren van de Big Five kunnen spotten en fotograferen. 

  
Four wheel drive wagen Chauffeur Whycliff  
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Afrikaanse landschap Resort met semi permanente tenten 

  
Leeuw met dode zebra gespot op rechts In de safariwagen 

 

Bij terugkeer op de werkplek na de safari moest het team behoorlijk wennen aan het idee om 

weer met zeven man in het kleine appartement te bivakkeren. Bovendien hadden de 

Kenianen niet stilgezeten en hadden zij onze steun feitelijk niet langer nodig. Aangezien 

twee teamleden op zaterdag naar Nederland terug zouden vliegen hebben we besloten om 

per donderdagavond een hotel te boeken in het Indiase deel van Nairobi. Het hotel heeft 

diverse faciliteiten waaronder een zwembad, een gym, een massageservice en een prachtig 

uitzicht vanuit het restaurant over de stad.  

  
Kenianen zijn hard aan het werk Korte gesprekken over de voortgang 
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Groepsfoto van het team met studenten Groepsfoto met moeder Rosa 

  
Foto met de meiden en Ties Zwembad in het hotel met de gym rechts boven 

 

Toekomst 

Het beroepsonderwijs in Kenia wordt zowel door de staat als particulier gegeven. Dat laatste 

is voor de meeste gezinnen vaak te duur. Het gevolg is dat Kenia een tekort heeft aan goed 

opgeleide vakmensen én veel schaars opgeleide en daardoor werkeloze jongeren. Tijdens 

de workshop is het ons opgevallen dat de Keniaanse studenten open staan voor nieuwe 

informatie en deze informatie ook snel oppikken en kunnen verwerken. Daarmee vastgesteld 

dat capaciteiten het probleem niet is. In de beperkte tijd hebben we hen veel kunnen leren 

door handelingen voor te doen, informatie gericht over te dragen en te coachen op de 

uitvoering. Van de gehele groep studenten is er een loyale kern van vier studenten die 

voldoende tijd kunnen vrijmaken en investeren in hun ontwikkeling. Zij maken ook 

alternatieve producten naast het schoolmeubilair die een waarde kunnen 

vertegenwoordigen.  

Wat de werkplaats behoeft is een coördinator die zorgt voor de continuïteit, ook in het geven 

van cursussen. Tevens moeten fondsen worden geworven om de continuïteit te waarborgen 

en commercieel volgens een businessmodel produceren. De producten die wij als team 

hebben ontwikkelt en achterlaten kunnen ook op de particuliere markt worden verkocht. 

Belangrijkste is dat er een begin is gemaakt.  

Een andere relevante vraag is of de werkplaats, die nu ook een woonhuis is, blijvend kan 

worden ingezet voor de activiteiten van de foundation. Een grote meubelproductie kan 

uiteindelijk veel overlast veroorzaken en dan kan de werkplek (of enkel de productie) beter 

worden verplaatst. 
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Nieuwe producten: een kinderbedje Nieuwe producten: keukenrekje 

  

De (af)makers van de schoolmeubelen Vertegenwoordigers van de scholen 

  
De oude situatie Het nieuwe schoolmeubilair (foto’s aanvrager) 
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De donateurs van de VMM zomerprojecten 2022 

Hout- en Meubileringscollege Amsterdam, Centrale Bond voor Meubelfabrikanten, 

Beste-EHBO-Doos.nl, Bioscoop Het Ketelhuis Amsterdam, Stoomtram Museum 

Hoorn, Pointer Services B.V. Houten, Royal Van Lent Shipyard Kaag, Meubelmakerij 

Het Woud Weesp, Meubelmakerij Koolhoven Voorburg, Borghhave BV 

Lisse, Financial Projects, EIC te Groningen, BuroZinnig en de Openbare Werkplaats 

Amsterdam Oost. 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

https://www.hmcollege.nl/
http://www.financial-projects.nl/
https://www.burozinnig.nl/

