Nieuw Project

Eindhovense timmerwerkplaats maakt wereldreis.
Edwin van Kessel stopt na 90 jaar met
het interieurbouwbedrijf wat zijn
vader in Eindhoven ooit is begonnen.
Nu kun je alles van de hand doen EN je
kunt ook zorgen dat de deels
gedateerde machines op een
vruchtbare manier worden ingezet om
de gemeenschap bij de Kilimanjaro,
hoogste berg van Afrika, een stap
verder te brengen.
Edwin wil de machines wel
beschikbaar stellen maar hoe krijgen
we die in Tanzania?
Van links naar rechts Edwin van Kessel en Jan Postma

Via Jan Postma en stichting Multimodus kwam hij uit bij het dorp Sanya Juu. Door het veranderende
klimaat is daar steeds minder werk in de landbouw en is er behoefte om de jeugd een technische
opleiding te geven op het gebied van autotechniek, metaal- en houtbewerking. De bedoeling is om in
deze regio een VTC (Vocational Training Center), zeg maar een soort ambachtsschool, op te zetten. De
Sanya Juu gemeenschap zorgt voor de gebouwen en infrastructuur en Edwin voor de houtbewerkingsmachines.
In 2020 hebben Rients Hoekstra, Jan Postma en Jan Dros (Stichting Multimodus) in de stad Moshi een
timmerwerkplaats voor Hans Yambazi ingericht met gebruikte machines uit Nederland. Deze mannen
hebben dus ervaring met het opzetten en uitvoeren van zo’n project. De Friezen regelen alles in
Nederland en Hans Yambazi is de contactpersoon en hulp ter plaatse.
Voor een technische school met meerdere vakdisciplines heb je meer dan alleen houtgereedschap
nodig. Via Stichting Gered Gereedschap hopen we de nodige overige gereedschappen en apparatuur
te verkrijgen.
Al dat moois gaat binnenkort in een zeecontainer die kant op. Om het transport van de goederen te
kunnen bekostigen is geld nodig.

Help mee de kilo’s ijzer naar de Kilimanjaro te brengen.
Doneer op bankrekening NL 35INGB 0004737646 t.n.v. Stichting Multimodus*, onder vermelding
van “Werkplaats voor Sanya Juu”.

Alvast heel erg bedankt!
* Stichting Multimodus is ANBI geregistreerd. Giften aan deze stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

