
 
 

BMB Techniek BV en Stichting Vraag en Aanbod Internationaal slaan de handen ineen. 

 

Vijfhuizen, December 2019 

 

Richard Brouwer, eigenaar van BMB Techniek, is in 2012 met een groep vrienden uit Vijfhuizen vertrokken om, voor 
Stichting Rombo vertegenwoordigd door Agnes Walraven, een kookschool te bouwen in Nairobi, Kenia.  

     

In die periode en zeker ook daarna is het BMB Techniek duidelijk geworden dat wij ons steentje vanuit Nederland 
kunnen bijdragen om onze medemens in Afrika die in een achterstandspositie verkeren te helpen met 
maatschappelijke ontwikkeling. 

 

In 2019 is BMB Techniek in contact gekomen met Stichting Vraag en Aanbod Internationaal en hebben zij de handen 
ineen geslagen. Vanuit de professie van BMB Techniek kunnen we de stichting  voorzien van door ons ingeruilde 
gereedschappen die een 2e bestemming krijgen om (jonge) mensen uit ontwikkelingslanden te ondersteunen met de 
inrichting van hun toekomst.  

 

Stichting Vraag en Aanbod Internationaal, een AMBI gecertificeerde organisatie, vertegenwoordigd door Daan van 
Ee, is in gesprek gekomen met Richard Brouwer en de gedachten van beide partijen sloten naadloos aaneen om tot 
een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen overeenkomst te komen.  

Stichting VAI werkt met een 30-tal vrijwilligers en zet zich  geheel belangeloos in om hulp te 
bieden aan een duurzame samenleving. Via een aantal inzamelpunten ontvangt de stichting 
geselecteerde goederen die, indien nodig, hersteld worden en vervolgens via diverse 
gecoördineerde trajecten begeleid naar projecten waar mensen een ruggensteun verdienen. 
Stichting VAI, opgericht in 1985, heeft jarenlange expertise en onderhoudt goed overleg met 
intermediaire organisaties, waardoor de projecten goed worden begeleid en hulp daar terecht 
komt waar noodzakelijk is.  
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BMB techniek is inzamelpunt geworden voor onder 
andere:  

-gereedschappen 

-kleine en grotere machines  

-computers 

-rollators 

-fietsen 

-naaimachines  

 

 

Indien u thuis en/of op uw werk goederen heeft die voor u niet meer bruikbaar zijn, of overbodig, lever dan deze in 
bij BMB Techniek. De goederen worden, indien noodzakelijk, hersteld en/of gereviseerd in de werkplaats van 
Stichting VAI, waarna deze in speciaal samengestelde beroepspakketten worden verzonden richting de landen waar 
Vraag en Aanbod Internationaal projecten en samenwerkingen heeft met intermediaire coördinatoren. 

Wilt u meewerken aan een circulaire economie en wilt u overbruggend werken door mensen een zelfstandige 
toekomst te bieden? Lever dan uw gereedschappen in bij BMB Techniek. Samen werken aan een wereld waar vraag 
en aanbod samenkomen.  

 

Bedankt alvast voor uw bijdrage. 

 

Met gereedschappelijke groet,  

 

Richard Brouwer. 
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