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Het is alweer September,  
nu de vakantie weer voorbij is 
realiseren we ons dat de 1e helft 
van het jaar er inmiddels op zit. 
Met een licht aantrekkende 
economie hebben we als 
gezamenlijke houtbranche de weg 
naar boven langzaam weer 
beklommen.   

Voor mij persoonlijk hebben de 
afgelopen maanden zich 
grotendeels in Azië afgespeeld. 
Een min of meer  
“gedwongen verblijf “ 
in Indonesië. Tijdens het tweede 
kwartaal van dit jaar, doordat een  
overactieve immigratiedienst 
medewerker (volgens de 
geruchten op zoek naar de 
“Ramadan-Bonus”) mijn 
werkvergunning en paspoort 
ongegrond confiskeerde, was ik 
genoodzaakt dit voorjaar al te 
genieten van de tropenzon en 
moest ik de Maartse Hollandse  
buien missen.  

Natuurlijk kan ik me een mindere 
plek op aarde bedenken om van je 
vrijheid beroofd te worden, maar 
toch was dit een ervaring die me 
niet in de “koude kleren” is gaan 
zitten.  Met behulp van een 
rechtvaardige Ombudsman, een 
advocaat en locale vrienden zijn 
uiteindelijk mijn documenten 
weer vrij gegeven.  
Het positieve aan dit  
verplichte verblijf in Indonesië is 
echter wel geweest, dat ik mij nog 
nooit zo lang en zo intensief met 
mijn eigen MOC productie ter 
plaatse heb bezig kunnen houden! 
Er is dus wel degelijk aan elk 
nadeel een voordeel! 
Bij het schrijven van deze 
nieuwsbrief is inmiddels mijn 
volgende MOC/QC ronde naar 
Indonesië, met toch wel enig 
angstzweet in de bilnaad, 
probleemloos verlopen. Indonesië 
blijft voor mij een heel mooi en 
bijzonder, maar zeer 
‘onvoorspelbaar’ land.  

Nu zowel de regentijd, de vasten 
maand en de vakantieperiode 
achter de rug zijn, de fabrieken 
zowel in Indonesië als Malaysia 
op volle toeren draaien, hopen we 
dat de Europese 
orderportefeuille aantrekt 
zodat Aziatische fabrieken 
Nederlandse productie orders 
interessant blijven vinden en zich 
niet alleen op de Amerikaanse en 
eigen groeimarkt storten.  

MOC houdt zich aanbevolen om 
haar kennis en productie 
capaciteit in Azië voor uw 
specifieke orders aan te wenden. 
Dit voor zowel Solid, FJ/ FJL 
ongegrond of gegronde, FSC, 
PEFC of V-LEGAL 
gecertificeerde producten. 
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