
bevlogen met 

hart en handen
336 schoolbanken, 239 bedden, 158 stoelen, 98 banken, 101 tafels, 90 kasten, 77 speelgoed, 

60 krukjes, 16 opbergkisten, 11 speeltoestellen, 5 werkbanken, 61 opgeleide jongeren en 

2.360 kg gereedschap… in de eerste tien jaar van ons bestaan. 



Even voorstellen
Wij zijn praktisch en bevlogen, jong  én 

ervaren, maar vooral: handig met hout en 

onze handen. 

Wij maken meubels en leren anderen om 

meubels te maken, wereldwijd. Op ver-

zoek helpen wij mensen die leven in ar-

moede bij de (her)inrichting van hun scho-

len, opvanghuizen of werkplaatsen. Wij 

zijn de Vliegende Meubelmakers….en wij 

vragen uw hulp!

Onze werkwijze
Onze kortlopende zomerprojecten zijn 

gericht op kennisoverdracht, culturele 

uitwisseling en het maken van meubels. 

Daarnaast worden langlopende opleidin-

gen ontwikkeld met een op het vak ge-

richt onderwijsprogramma. Zo ontstaan er 

nieuwe perspectieven op werk en nemen 

de vaardigheden, zelfredzaamheid en het 

ondernemerschap toe. De Stichting Gered 

Gereedschap levert het gereedschap dat 

na ons vertrek achterblijft, waardoor de 

lokale bevolking nieuwe meubels kan blij-

ven maken en restauraties kan uitvoeren.



Uw hulp draagt bij
Wij vliegen ieder jaar uit. Per project wordt 

in overleg met de lokale bevolking de 

doelstelling bepaald en melden meubel-

makers zich aan. Dit zijn leerlingen van 

vakopleidingen of ervaren houtbewer-

kers en meubelmakers. Onze vrijwilligers 

halen zelf het geld op voor hun reis. Door 

het aanbieden van creatieve workshops, 

de verkoop van fraaie, ambachtelijk  

gemaakte meubels, crowdfunding en  

ludieke sponsoracties. Uw hulp kunnen 

wij goed gebruiken.    

Voor 5,- per maand bent u al donateur!  

Andere bijdragen zijn ook van harte wel-

kom. Dus doe mee en help ons! Op de 

website vindt u ons actuele aanbod en de 

mogelijkheden voor deelname. 

www.vliegendemeubelmakers.nl



Stichting Vliegende Meubelmakers is 

voortgekomen uit een initiatief van Wilma 

Dierx en Gerco Buis om met vierdejaars 

leerlingen van de HMC mbo vakschool 

voor hout, meubel en interieur hulp te bie-

den aan de slachtoffers van de tsunami 

in Sri Lanka in 2004. Donaties komen o.a. 

ten goede aan de aanschaf van hout, de huur 

van machines en het vervoer van meubels. 

Donaties kunnen worden overgemaakt 

op rekening NL92ABNA0593730763 t.n.v.  

Stichting Vliegende Meubelmakers te 

Amsterdam. Onze stichting is zelfstandig 

en ANBI gecertificeerd. Uw gift is aftrek-

baar van de belasting.

www.vliegendemeubelmakers.nl
devliegendemeubelmakers.stichting

Onze partners: 
HMC mbo vakschool, de Stichting Gered Gereedschap 
en de Centrale Bond van Meubelfabrikanten


