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Een goede vakman of vakvrouw beschikt over voldoende kennis en kunde om zijn of 
haar vak uit te oefenen. Dat begint met een vakopleiding, dat is de basis. In Nederland 
zijn er voor iedereen kansen om zo’n opleiding te volgen. In ontwikkelingslanden is dat 
wel anders. Daar is  de toegang tot vakopleidingen geen vanzelfsprekendheid. Ook de 
kwaliteit van het (praktijk)onderwijs laat vaak te wensen over. Vele jongeren hebben 
daardoor niet de mogelijkheid om een vak te leren. Daarmee ontbreekt de basis om een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. Wat rest is een leven in armoede zonder zicht op  
verbetering. 

Voor deze jonge mensen zet Gered Gereedschap zich al 35 jaar volop in. Een kleine 2  
miljoen stuks gereedschap en 20.000 naaimachines vonden via onze 30 werkplaatsen 
hun weg naar deze doelgroep via 1.300 vakscholen, trainingscentra en ontwikkelings-
organisaties. Hiermee creëerden we meer dan 75.000 vak/leerplekken en gaven we  
vele jongeren de kans een goede vakopleiding te volgen en een zelfstandig bestaan op  
te bouwen als bijvoorbeeld timmerman, loodgieter of kleermaker. Een mooi resultaat 
dat we dankzij de steun en inzet van velen hebben mogen bereiken. 

Onze inzet blijft echter hard nodig. In Sub-Sahara-Afrika bijvoorbeeld leeft nog steeds de 
helft van de bevolking in armoede. Bovendien kent Afrika een grote jonge bevolking. Zo 
is in Oeganda bijvoorbeeld 69% jonger dan 25 jaar. Er is dan ook een hoge jeugdwerk-
loosheid. Blijvend investeren in deze jonge Afrikaanse generatie is dan ook noodzakelijk. 
Vanzelfsprekend ligt het zwaartepunt van onze steun dan ook bij deze groep. Want wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

We geloven dat het (regionaal of landelijk) versterken van het vakonderwijs en het  
stimuleren van ondernemerschap de oplossing is voor de ontwikkeling van een gebied. 
Het gaat daarbij met name om het versterken van de ambachtssector en de bouwnijver-
heid. Branches die bij uitstek kunnen bijdragen aan de zelfstandigheid van grote groepen 
mensen. Het verbeteren van het vakonderwijs en mogelijkheden voor werk, geeft  
jongeren uitzicht op een betere toekomst en daarmee ook minder reden om bijvoor-
beeld te migreren naar Europa. 

In 2016 stonden we vele projectpartners terzijde in o.a. Kameroen, Kenia, Oeganda en 
Tanzania, met gereedschappen, naaimachines en werkplaatsapparatuur. 

Gered Gereedschap kan haar werk alleen maar doen dankzij de steun van velen.  
Wij danken dan ook de vrijwilligers op kantoor in Amsterdam en in de werkplaatsen, de 
donateurs, medewerkers, bestuursleden, vermogensfondsen, bedrijfspartners en  
ambassadeurs voor hun enorme bijdrage aan ons werk in het afgelopen jaar. 

Samen blijven we er werk van maken, want wie de jeugd heeft heeft de toekomst!

Namens het bestuur, 
Bob de Koff 
Voorzitter Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap

Wie de  
jeugd heeft  

heeft de toekomst

Bob de Koff 
Voorzitter Stichting 
Dienstencentrum Gered 
Gereedschap
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Gered 
Gereedschap wint 

Jobena Prijs
Gered Gereedschap en Young in Prison ontvingen in november 2016 
de Jobena Prijs voor hun gezamenlijke project Yip Made. Het project 
biedt jonge gevangen in Malawi na hun detentie een opleiding 
tot vakbekwaam metaalbewerker en daarmee een reëel uitzicht 
op een toekomst als ambachtsman of vrouw. De prijs ad €10.000 
wordt door de Stichting Jobena tweejaarlijks toegekend aan een 
ontwikkelingsproject dat zelfontwikkeling als inzet en doel heeft.  

Cilia van Thiel van Stichting Jobena zegt over de keuze van 
Yip Made als winnend project: “Het charmeert ons dat twee 
stichtingen, die ook los van elkaar mooie dingen doen, hun 
handen ineen geslagen hebben om ieder vanuit hun eigen 
expertise, deze Malawiaanse jongeren die al zo jong in hun leven 
achterop zijn geraakt, kansen en een toekomstperspectief te 
bieden. Het is echt hulp tot zelfhulp, iets wat stichting Jobena 
voorstaat. Onze indruk is dat het project goed doordacht en ook 
zeer zeker haalbaar is.” 

Gered Gereedschap en Young in Prison werken samen aan 
zelfredzaamheid  
Project Yip Made is een gezamenlijk project van Stichting Gered 
Gereedschap en Young in Prison. Gered Gereedschap stimuleert 
en professionaliseert het vakmanschap in ontwikkelingslanden 
met als doel de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. 
Young In Prison (YIP) biedt jongeren in gevangenissen wereldwijd 
uitzicht op een toekomst in vrijheid. Dit doet de organisatie 
door jonge gevangenen creatieve projecten te bieden gericht op 
zelfontplooiing en samenwerking en hen praktische vaardigheden 
bij te brengen die van waarde zijn voor het (kunnen) leven in 
vrijheid.   

Jobena Prijs  
De Jobenaprijs is een initiatief van de Stichting Jobena. De 
Stichting is in 1995 opgericht door dhr. Vincent Brenninkmeijer 
en heeft als doel culturele projecten en ontwikkelingsprojecten 
te steunen. Jobena richt zich op emancipatie en ontwikkeling. De 
stichting steunt alleen projecten die zelfstandigheid en financiële 
onafhankelijkheid tot doel hebben. Daarom dienen de te steunen 
projecten stevig ingebed te zijn in de lokale gemeenschap.
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Waar we in 
geloven

Honderden miljoenen mensen op de wereld leven in 
armoede en moeten rondkomen van minder dan 1 
dollar per dag. Gered Gereedschap vindt dat iedereen 
recht heeft op een zelfstandig bestaan en zet zich in 
om de zelfredzaamheid van mensen en organisaties in 
ontwikkelingslanden te vergroten. 

Voor de makers 
In haar aanpak gaat Gered Gereedschap uit van de 
kracht en de mogelijkheden van mensen. We werken 
daarbij vanuit een praktische instelling en geloven dat 
concrete oplossingen grote veranderingen teweeg kunnen 
brengen. Met toegang tot een goede vakopleiding, 
begeleiding bij en naar werk en ondersteuning met goede 
gereedschappen stellen we mensen zelf in staat een 
bestaan op te bouwen als vakman of vakvrouw. Degene 
die daar de capaciteiten en ambitie voor heeft stimuleren 
we om als zelfstandige aan de slag te gaan. Voorzien van 
de juiste kennis, ervaring én tools kunnen mensen zo een 
goed inkomen verdienen. Dat is volgens ons de sleutel tot 
succes.  

Versterken secundaire sector 
Met ons doel - het bevorderen van de zelfredzaamheid 
van mensen in ontwikkelingslanden in Afrika- als 
uitgangspunt bekijken we onze aanpak ook in een groter 
perspectief. We geloven dat het (regionaal of landelijk) 
versterken van het vakonderwijs en ondernemerschap 
de oplossing is voor de ontwikkeling van een gebied. 
Het gaat daarbij met name om het versterken van de 
ambachtssector en de bouwnijverheid. Branches die 
bij uitstek kunnen bijdragen aan de zelfstandigheid van 
grote groepen mensen. Vaak zijn in ontwikkelingslanden 
de grondstoffen wel aanwezig om een bloeiende 
maakindustrie te creëren. Het ontbreekt echter veelal 
aan voldoende vakmensen, kennis, financiën en middelen 
zoals gereedschappen en machines. 
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Onze programma’s 
Gered Gereedschap richt zich met haar programma’s op de hele keten: leren, werken 
en ondernemen. We zetten in op meer en beter opgeleide vakmensen voor de 
verdere ontwikkeling van de Afrikaanse maakindustrie. We werken daarbij samen 
met lokale (particuliere) partners voor uitbreiding en versterking van excellent 
vakonderwijs en het starten van ondernemingen. Naast het vakinhoudelijke bieden we 
ook kennis en begeleiding op het gebied van financiën, life-skills en ondernemerschap. 

 
Omdat kwalitatief gereedschap voor een gemiddelde Afrikaan onbetaalbaar is 
verlagen we met onze initiatieven de drempel tot goede gereedschappen en 
machines. Waar mogelijk via toegang tot microfinanciering. Hiermee kunnen 
vakmensen een stap vooruit maken in hun ontwikkeling. Immers, eenmaal met 
goed gereedschap in handen kunnen ze in kortere tijd betere en mooiere producten 
maken om te verkopen op de lokale markt. Daarmee kunnen ze beter in hun 
levensonderhoud voorzien en verhogen ze bovendien de levensstandaard van zichzelf, 
hun gezin en de community. 

 
Om onze impact te vergroten zullen de activiteiten van Gered Gereedschap steeds 
vaker in regio’s gecentreerd worden. Met de kennis, contacten en ervaringen van onze 
lokale (regionale) partners zullen daar onze verschillende programma’s – op basis van 
lokale behoefte en kansen – ingezet worden in de hele keten van leren, werken en 
ondernemen.

Leren, werken  
en ondernemen
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Zelfredzaamheid voor dove jongens in Lilongwe 
 
Naast grote projecten waar tienduizenden stuks 
gereedschap naar toe worden verscheept, steunt 
Gered Gereedschap ook kleinere projecten. Zo leverde 
Gered Gereedschap al een aantal keer gereedschap 

aan een kleine meubelmakerij in Lilongwe, de hoofdstad 
van Malawi. Hier worden dove jongeren opgeleid tot 

timmerman en meubelmaker. De meubelmakerij is door een 
groep dove jongens zelf opgezet, Stichting MiM  

(Mirjam in Malawi) begeleidt hen.

David Kalirani (leerkracht in speciaal onderwijs voor doven): ”Het 
gereedschap heeft het leven van de jongens echt veranderd. Ze 
hoeven niet meer de straat op om te stelen, maar zijn in staat om 
meubelen van goede kwaliteit te maken en te verkopen en kunnen 
zo zelf hun dagelijkse boterham verdienen”

40 straatkinderen in Tamale runnen nu een 
eigen bedrijf 
 
In Tamale, de grootste stad van Ghana, 
werken  Gered Gereedschap en het Youth 

Development Research Centre (YDRC) samen aan 
het verbeteren van de leefsituatie van ghanese 

jongeren. Veel jongeren vanuit het platteland 
naar de stad gekomen, stranden dakloos op straat 

waar zij te maken krijgen met gezondheidsproblemen 
en (sexueel) geweld. YDRC biedt een succesvol 
onderwijsprogramma om het aantal straatkinderen in 
Tamale te doen dalen. In 2016 zijn 40 getrainde jongeren, 
voormalig straatkinderen, een eigen bedrijf gestart waar 
zij op hun beurt trainingen geven. 
 
Victoria Safura Iddi, coördinator bij YDRC: “Met het 
gereedschap van Gered Gereedschap krijgen de jongeren 
les in het maken van allerlei producten, zoals handtassen, 
kleding, deurmatten en portemonnees. Na afstuderen 
ontvangen ze een gereedschapspakket waarmee zij 
hun eigen bedrijf op kunnen zetten in verschillende 
gemeenschappen. Donateurs van Gered Gereedschap, 
hartelijk bedankt!”

Een toekomst voor kwetsbare jongeren in Kenia 
 
In de Keniaanse regio Kisumu verzorgt het Fabian 
Life Care Vocational Skills Training Center (FLC) 
praktijkgerichte beroepsopleidingen. Met hulp  van 
Gered Gereedschap heeft FLC steeds meer jongeren 
een opleidingsplaats kunnen bieden; de organisatie is 
gegroeid van 14 studenten bij de start in 2011 naar 136 
studenten eind 2016. Daarnaast heeft FLC met steun van 
Gered Gereedschap 4 extra leraren kunnen aannemen en zijn  
de studiekosten naar beneden gesteld. Dat stelt ook iemand als Steve, 
al vroeg wees geworden, in staat om een vak te leren:

Steve: ”Ik kon mijn opleiding niet betalen. Vooral de kosten voor 
het huren van gereedschap tijdens de praktijklessen braken mij op. 
Hierdoor miste ik bijna alle praktische trainingen. Ik kan nu, dankzij 
Gered Gereedschap kosteloos gebruikmaken van gereedschap dat 
ik nodig heb. Ik hoop straks mijn eigen metaalbewerkingsbedrijf te 
starten!”

Een blije schoenmaker 
 
SHUMAS is een niet- gouvernementele 
ontwikkelingsorganisatie in Kameroen die  
arme plattelandsgemeenschappen helpt zich 
te ontwikkelen. Gered Gereedschap leverde 
de partnerorganisatie een grote hoeveelheid 
gereedschappen. De gereedschappen zijn verspreid  
over technische scholen in heel Kameroen. Jongeren uit 
arme gezinnen krijgen zo de kans om een vakopleiding 
te volgen. Johnson Nsungnying is één van hen. Als 
gehandicapte jongen zag hij zichzelf niet als iemand 
die iets kon bereiken. Hij verhuisde van zijn dorp naar 
Bemenda nadat hij op de radio van SHUMAS had 
gehoord. 
 
Johnson: ”Ik zei tegen mezelf: Nu of Nooit, ik kan 
deze kans niet laten liggen.” Johnson begon aan een 
opleiding als schoenmaker en haalt dit jaar zijn diploma. 
“Woorden kunnen niet omschrijven hoe dankbaar ik 
ben voor wie ik ben geworden dankzij SHUMAS en de 
schoenen die ik heb leren maken met het gereedschap 
van Gered Gereedschap.”

Berichten uit  
het veld
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Duurzaam hergebruik

Al sinds haar oprichting zet Gered 
Gereedschap zich in voor de 

bevordering van het hergebruik van 
gereedschappen ter vermindering 

van de belasting van het milieu. 
Hiermee wil Gered Gereedschap 

bijdragen aan een duurzame 
samenleving in Nederland.

Gereedschappen

De nadruk bij het inzamelen 
ligt op handgereedschap, 

naaimachines en klein 
elektrisch gereedschap zoals 
boor- of  slijpmachines. Voor 

het inrichten van werkplaatsen 
op scholen of verhuurlocaties is 
Gered Gereedschap daarnaast 

steeds vaker op zoek naar 
grotere machines zoals 

houtdraaibanken of  
aggregaten. 

Inzamelpunten 
 

Gered Gereedschap heeft op dit 
moment een netwerk van zo’n 370 
inzamelpunten in Nederland. 141 

daarvan bevinden zich in de winkels 
van Praxis Bouwmarkten. De overige 

punten bestaat uit een mix van 
particulieren, wereldwinkels en lokale 

ijzerwarenzaken. Het beheer van 
dit inzamelnetwerk is grotendeels 

in handen van de afzonderlijke 
werkplaatsen. 

Aantallen ingezameld 
 

Het aanbod van gebruikte 
gereedschappen via particulieren 

groeit nog steeds. Gered 
Gereedschap ontvangt daarnaast 

doorlopend aanbiedingen van 
bedrijven die de stichting door 

middel van tijdelijke (inruil)acties 
willen ondersteunen. Jaarlijks 
krijgt Gered Gereedschap zo’n 

300.000 stuks gereedschap 
aangeboden.

Recycling  
 

De kwaliteit van de ingeleverde 
gereedschappen verschilt sterk; 

gemiddeld 1 op de 3 is goed genoeg 
voor een 2e leven.  

Wat niet kan worden opgeknapt 
wordt ontmanteld en zo 

optimaal mogelijk gerecycled. 
De opbrengsten daarvan 

komen ten goede aan de lokale 
werkplaatsen voor aanschaf van 

onderhoudsmaterialen, hout voor 
verscheping, etc. 

Duurzaam 
hergebruik
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Maatschappelijke  
participatie en actief  

vrijwilligerswerk

Algemeen 
Gered Gereedschap zet zich in om de maatschappelijke participatie van 
vrijwilligers, jong en oud, ervaren en onervaren te bevorderen. Ook draagt Gered 
Gereedschap bij aan de (re)ïntegratie en arbeidsparticipatie van mensen met een 
sociale, psychische of lichamelijke achterstand. 

Meer dan de helft van alle Gered Gereedschap werkplaatsen is geheel voor 
en door vrijwilligers georganiseerd. De vrijwilligers die hier gereedschap 
opknappen zijn veelal gepensioneerden of mensen die naast hun werk iets 
nuttigs willen doen. De overige werkplaatsen maken deel uit van Reclassering 
Nederland, welzijnsinstellingen, (re)ïntegratieprojecten of dagactiviteitencentra in 
bijvoorbeeld psychiatrie of verslaafdenzorg.

 
Maatschappelijke instellingen 
Een aantal van onze werkplaatsen is opgezet als onderdeel van 
welzijnsinstellingen, (re)ïntegratieprojecten of dagactiviteitencentra. De 
laagdrempeligheid van Gered Gereedschap is bij uitstek geschikt als dagbesteding 
of een goede eerste stap in een arbeidsrehabilitatietraject. Met name het 
herstellen of nieuw leren van vaardigheden, het wennen aan een arbeidsritme en 
het omgaan met anderen in een werksituatie zijn belangrijke elementen. 

Gered Gereedschap werkte in 2016 o.a. samen met De SamenwerkingsUnie, 
Emergis GGZ, Wij 3.0 (Altrecht Talent), Primsa Dagbesteding, Esdégé-Reigersdaal 
(De Stern) en Reinaerde (Optrack). Door bezuinigingen en verandering in 
subsidiestromen is de toekomst van deze werkplaatsen de komende jaren niet 
altijd even zeker.

 
Reclassering Nederland 
In Nederland zorgt Reclassering Nederland ervoor dat de werkstraf die iemand 
opgelegd krijgt op de juiste manier wordt uitgevoerd. Eén van de projecten 
waar werkgestraften terecht kunnen is ontstaan uit  samenwerking tussen 
Gered Gereedschap en de Reclassering. In de werkplaatsen van de reclassering 
in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Enschede en Rotterdam zorgen werkgestraften 
ervoor dat oud gereedschap weer bruikbaar wordt. Deze werkplaatsen leveren 
daarnaast kant-en-klare 1 persoons gereedschapkistjes. De taakgestraften ervaren 
het zelf als nuttig werk omdat ze een bijdrage leveren aan het verbeteren van 
leefomstandigheden in ontwikkelingslanden.  

http://www.reclassering.nl/
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René Rutte: stuurman van het team Projecten en Fondsenwerving

René Rutte werkt sinds 2011 bij Gered Gereedschap en is sinds 2014 algemeen 
coördinator en teamleider Projecten en Fondsenwerving. Vanuit het kantoor 
van het Dienstencentrum van Gered Gereedschap in Amsterdam stuurt hij een 
team van 5 projectvrijwilligers aan die alle aanvragen beoordeelt die vanuit 
de ontwikkelingslanden binnen komen. De projectvrijwilligers hebben ieder 
een eigen land onder hun hoede en beoordelen kritisch elke aanvraag middels 
een criterialijst. René: “Vanuit de 500 aanvragen die per jaar binnenkomen, 
beoordelen de projectvrijwilligers samen met mij welke 250 aanvragen het 
meest kansrijk zijn. Uiteindelijk hebben wij capaciteit om 80 projecten per jaar te 
realiseren. Daar schrijf ik dan een projectplan voor met een uitleg over het project, 
een schets van het land en een bijbehorend kostenplaatje. Met dit projectplan 
gaan we langs vermogensfondsen om geld te werven voor het project.” 
 
Bij het merendeel van de projecten waar geld voor wordt ingezameld, worden 
technische studenten aan gereedschap geholpen. Het zijn veelal particuliere 
scholen met meer dan 100 leerlingen, waar erkende leraren werken en waar de 
leerlingen geregistreerde diploma’s ontvangen. “We kijken onder andere naar 
het soort vakken dat wordt aangeboden en de kwaliteit van de opleiding.  
Ook kijken we of er genoeg leraren zijn voor het aantal leerlingen. Daarnaast is 
de financiële situatie van de school belangrijk en we checken de referenties van 
de school.” zegt René. 
 
“Het leveren van opgeknapt gereedschap blijft een belangrijke bezigheid van 
Gered Gereedschap, maar daarnaast willen we het kennisniveau onder leraren 
verbeteren, de toegang tot technisch onderwijs vergroten en technische 
ondernemers en startende vakmensen begeleiden. Daarom zijn we de ‘leren, 
werken en ondernemen’ aanpak aan het ontwikkelen om met deze aanpak 
nog meer werkgelegenheid te creëren in Afrika. We zijn bezig om te kijken 
hoe we kansarme jongeren kunnen ondersteunen met beurzen zodat zij een 
vakopleiding kunnen volgen en leermaterialen zoals gereedschap kunnen 
aanschaffen. Bij het werktraject willen we een leermeester aan de student 
koppelen, zodat de student na zijn studie begeleid wordt door een ervaren 
vakman. De leermeester kan de startende techneut het ondernemerschap 
bijbrengen.” 
 
René:  “We hebben ideeën genoeg om de zelfredzaamheid in Afrika te 
bevorderen, al kost het veel tijd om deze nieuwe plannen op te zetten en 
betrouwbare partners te vinden. Maar ik ben blij dat ik bij Gered Gereedschap 
een verschil kan maken.”

Blik achter de 
schermen

Dory van der Meent zorgt ervoor dat alles op de plaats van bestemming komt. 
 
Dory van der Meent werkt als vrijwilliger één dag per week voor Gered Gereedschap. Als 
Operational Coördinator Logistics binnen het Team Operationeel zorgt ze ervoor dat al die 
duizenden gereedschappen in tientallen kisten uiteindelijk terecht komen bij de partners van 
Gered Gereedschap in de projectlanden. 
“Als alle gereedschappen bij de containervervoerder in Gouda zijn afgeleverd en de 
containerdeur dicht gaat, dan gaat mijn werk pas echt beginnen” zegt Dory.  Ze is 
verantwoordelijk voor de export van de containers, een zeer bewerkelijke taak die zich 
voornamelijk digitaal afspeelt.

Dory: “In een container kunnen zo maar acht á tien deelprojecten zitten. Ieder land heeft 
eigen eisen, die nogal eens wijzigen, denk aan een Import Declaration Form, een Self-use 
Declaration en altijd een Gift Certificate, de final Bill of Lading en zo meer. Tijdens een 
gemiddeld transport zijn er dus zo maar 50 verschillende mailtjes de wereld overgegaan. 
Vanaf het moment van verscheping in Gouda, het transport, de douane controle met alle 
specifieke verklaringen, vergunningen en stempels tot de ontvangst bij de hoofdontvanger zijn 
we al snel negen weken verder.”

Natuurlijk is er zoveel als kan gestandaardiseerd. Zo is er een compleet stroomschema en 
stappenplan om te zien in welke fase het transport zit, samen met de bijbehorende standaard 
documenten, die allemaal bij elkaar in het interne Gered Gereedschap CRM systeem zitten.

Veel gaat in een keer goed, soms is er een spontane uitdaging tussendoor. Dory: “Wat doe 
je als een douanemedewerker opeens vindt dat de GG kisten van geïmpregneerd hout 
moeten zijn om de verspreiding van ongedierte tegen te gaan? Of dat een instantie spontaan 
alle inhoud van alle kisten wil controleren? Bijna altijd vinden we hiervoor, samen met ons 
vervoersbedrijf, de Baanderij, wel een praktische oplossing”.

Dory heeft een klik met techniek en een klik met Afrika. Ze bezocht zo’n dertig jaar geleden 
Burkino Faso en is toen gevallen voor de pracht van dit continent. In 2014 was ze in Kenia, 
waar ze de cultuur proefde en een aantal projecten van Undugu, de projectpartner van 
GG,bezocht. ‘Daar zag ik dus letterlijk de naaimachines en gereedschapskisten in actie die ik 
eerder mee heb helpen verschepen. Dat is toch geweldig?”

1
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Onze partners  
In 2016 heeft Gered Gereedschap weer vele aanvragen voor gereedschap van de partners 
ontvangen. De hoeveelheid aanvragen is echter vele malen groter dan de hoeveelheid 
gereedschap die we kunnen leveren. Daarom hebben we ons in 2016 gefocust op een viertal 
landen; Kameroen, Kenia, Oeganda en Tanzania. Onze projectmedewerkers maken een 
selectie uit de aanvragen vanuit deze landen. Dat doen ze op basis van betrouwbaarheid, 
financiële duurzaamheid en onderwijskwaliteit van de organisatie. Maar bovenal op de 
impact die het te leveren gereedschap kan hebben op het leven van mensen, op de lokale 
samenleving en op de lokale economie.

Aantal aanvragen - goede projecten - toezeggingen 
In 2016 hebben we 52 projecten ondersteund. Verder stond er in december 1 container 
gereedschap voor Kenia klaar. Door nieuwe importwetgeving van Kenia laat het transport 
van deze gereedschappen nog enkele maanden op zich wachten. Twee projecten die 
in 2016 ondersteund zijn betreffen het opzetten van verhuur werkplaatsen. Met deze 
werkplaatsen wordt een eerste aanzet gegeven aan de nieuwe strategie “leren, werken 
en ondernemen”. In samenwerking met Childrens Sure House zetten we een autogarage, 
houtbewerkingswerkplaats en naaiatelier op. HIer kunnen lokale vakmensen tegen betaling 
gebruik van maken. Ook worden er sets bouwvakkersgereedschap verhuurd waarmee op 
locatie kan worden gewerkt.    

Het tweede project is opgezet in samenwerking met BRAC Tanzania. Samen met BRAC zet 
Gered Gereedschap een aantal naaiateliers op waar jonge vrouwen een werkplek kunnen 
huren. Ze sluiten hiervoor een abonnement af. Het gaat om meisjes die deelnemen aan het 
Empowerment and Livelihood for Adolescents programma van BRAC. 

Partners en 
projecten
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De projecten

Project Naam Plaats Land

12-118 Fabian Life Care Kisumu Kisumu Kenya
13-640 St Teresa Musoli Youth polytechnic Bukura Kenya
14-163 Panacea Self Help Group, Sondu Sondu Kenya
14-296 Soy Youth Polytechnic - SOY Soy Kenya
14-295 Shitoli Youth Polytechnic - Khayega Khayega Kenya
14-172 Tanzania Agricultural Modernization Association (TAMA) Bukoba Tanzania
10-270 YES Tz - Youth Education through Sport, Mbeya Tanzania
14-108 Tanzania Albino Society Geita (TAS Geita) Geita Tanzania
11-203 St. Maria Magdalena Ifakara Women Group Morogoro Tanzania
12-068 SEECO Njombe Tanzania
13-621 Foundation of Hope for Underprivileged Kasempa Zambia
13-630 New Life Giving Lusaka Zambia
14-283 Prison Fellowship Zambia (PFZ) Ndola Zambia
14-175 Tikondane Community Centre Mulenga Zambia
13-583 Mountain View College Kasese Uganda
14-257 Riverside Model School Kasese Uganda
14-319 Mubale Umoja Womens Trust Mubale Uganda
14-214 Kisoro International Vocational Institute (KIVI) Kisoro Uganda
15-023 Agape of Hope Kasese Uganda
15-036 Mub home Foundation Kasese Uganda
14-275 Rwenzori integrated tourists information centre (RITIC) Kasese Uganda
15-097 Rwenzururu Nyabaghole Foundation for Development Kasese Uganda
14-066 St. Annet Vocational Masaka Uganda
15-051 Cord South Sudan Diverse Uganda
14-317 BRAC Tanzania Diverse Tanzania
14-188 Chipole Vocational Training Center Songea Tanzania
14-165 Day Love Children’s Project Dagoretti Kenya
14-125 Aid the Needy Sondu Kenya
14-301 SAVIC Kakuma Refugee Camp Kenya
14-252 Faith of Good Hope Eldoret Kenya
14-181 Blessed Sacrament Oriang Catholic Parish Kadongo Kenya
14-162 Maliki Youth Organization Kitale Kenya
14-068 Universal Ministry of Africa Trust (UMOA) Dar-es-Salaam Tanzania
14-227 Tanzania Pro Environment (TPE) Morogoro Tanzania
14-121 Upendo Women Evangelistic & Revival Mission (UWERM) Kigoma Tanzania
14-142 Bethania Vocational Training Centre Mbeya Tanzania
14-096 Mambwe Vocation Training Centre Sumbawanga Tanzania
15-129 Human Rural and Urban Multisectoral Advancement (Huruma) Muleba Tanzania
16-005 Chipole Vocational Training Centre Songea Songea Tanzania
15-083 Perspectief 3000 Antananarivo Madagascar
14-345 Childrens Sure House Masaka Uganda
15-077 Childrens Sure House Masaka Uganda
14-036 Sustainable Development and Livelihood Foundation Kasese Uganda
15-046 Villa Maria Hospital (ism St. Ponsiano technical school). Masaka Uganda
14-195 ARCOS African Rural Community of Shepherds Kyotera Uganda
14-307 Kakunyu Parents Support Association For Children with Special 

Needs
Masaka Uganda

13-591 Bugembe Women’s Group, Bugembe Bugembe Uganda
14-012 Butenga Orphanage Care & Development Organization Kampala Uganda
14-369 Youth Support Group Mbarara Uganda
15-098 HUPGEN Wakiso Uganda
15-127 TADET Kampala Uganda
15-232 Safeplan Uganda Masindi Uganda

Projecten GG 2016

Projecten 2016

Uganda

Tanzania

Kenya

Zambia

Madagascar

Projecten GG 2016

Projecten 2016
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Zambia
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Alles is mogelijk…en 
nog veel meer!

St. Theresa Polytechnic Kakagema, Kenia 
Ergens achteraf op een klein stuk grond in het dorp Musoli in de 
Keniaanse provincie Kakamega staat de St. Theresa Youth Polytechnic 
School. Je zou er zo voorbij lopen als de stilte niet zou worden 
doorbroken door het geluid van diverse apparaten. 

‘Sinds de laatste paar jaar is dit de reddingsboei voor honderden 
jonge mensen die gestopt zijn met school’ zegt Caroline Khamete, de 
directeur. ‘We hebben onze deuren opengezet voor zowel jongens als 
meisjes die weinig toekomstkansen hebben, omdat ze om welke reden 
dan ook zijn gestopt met hun opleiding.

Na een bescheiden begin biedt St. Theresa nu plaats aan meer dan 
300 leerlingen. Het Keniaanse ministerie van Onderwijs schat dat ruim 
38.000 leerlingen die in 2011 met hun middelbare schoolopleiding zijn 
begonnen geen eindexamen hebben gedaan. Van 16.800 studenten die 
in 2015 werden toegelaten tot een school van de overheid kwam de 
helft niet opdagen.

‘Voortijdig schoolverlaten komt erg veel voor in Kakamega. Ons soort 
opleidingen zijn de laatste kans voor de duizenden kinderen die uit het 
formele opleidingssysteem vallen.’ St. Theresa biedt praktijkonderwijs 
in onder andere Techniek, Naaldvakken & Kledingmaken, Timmeren en 
ICT zodat jongeren hun eigen inkomen kunnen verdienen. 

De plotselinge toename in het aantal nieuwe studenten is toe te 
schrijven aan de komst van nieuwe gereedschappen, waardoor de 
studenten hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

‘Vorig jaar rond deze tijd hadden we slechts een handjevol studenten 
omdat we domweg te capaciteit niet hadden om er meer tegelijk te 
helpen. We hadden zo weinig gereedschap! Maar dat is nu veranderd,’ 
aldus Musa Lusiola, hoofd Timmeropleiding. De machines en het 
gereedschap geven de studenten veel meer mogelijkheden om hun 
kennis te vergroten. ‘Een student van St. Theresa heeft nu betere 
kansen op een baan bij een al bestaand bedrijf dan iemand van een 
andere opleiding.’

De schoolleiding is ervan overtuigd dat de door Gered Gereedschap 
aangeleverde nieuwe gereedschappen de kosten voor de opleiding 
voor studenten uit een gezin met een laag inkomen drastisch 
hebben verlaagd. Studenten moesten eerst zelf gereedschappen 
en hulpmiddelen kopen, zoals naalden, garen, een meetlint en een 
tornmesje. ‘Nu hebben we er genoeg en dat is een zeer grote verlichting 
voor de studenten’, zegt Benedine Muhati, hoofd van de afdeling 
Naaldvakken & Kledingmaken.

St. Theresa is opgericht door de gemeenschap om juist de 
schoolverlaters op te vangen binnen de regio. Carolina: ‘We hebben 
een snelle toename gezien in het aantal leerlingen sinds we nieuwe 
gereedschappen en machines kregen.  De kwaliteit van de opleiding is 
verbeterd omdat, in tegenstelling tot vroeger, nu iedere leerling zijn of 
haar eigen machine kan gebruiken.’ 

Examinering van de opleidingen is nog een probleem. Studenten 
zijn verplicht te reizen naar geaccrediteerde instituten om daar hun 
periodieke examens te doen. Caroline: ‘Als je weet dat de meeste 
studenten uit gezinnen komen die minder dan 1$ per dag inkomen 
hebben, is  een examen met bijkomende kosten een enorme opgave.’ 
De schoolleiding werkt nu aan plannen die het mogelijk moeten maken 
dat de examens op de eigen school gehouden kunnen worden.  
 
Ondanks alle uitdagingen wordt St. Theresa zo langzamerhand echt een 
factor om rekening mee te houden. 

‘Voor ons is niet alles mogelijk. Er is méér dan alles mogelijk!’ grapt de 
twintigjarige leerling Isaac Robin, die de beste automonteur belooft te 
worden in de provincie.

Project 13640 St Theresa Musoli Youth Polytechnic, Kenia
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Vrijwilligers  
Werkplaatsen

Binnen het netwerk van de 
werkplaatsen zijn zo’n 500 mensen 
actief. Zij zijn de ruggengraat van 

Gered Gereedschap en werken actief 
mee, op een manier die past bij eigen 

behoefte, kwaliteiten en wensen, 
als opknapper van gereedschap, 

technisch specialist,  
PR-medewerker of  

bestuurslid.

Donateurs

Gered Gereedschap kan bogen op 
een - ook in 2016 verder groeiende - 
stabiele groep, zeer loyale donateurs. 

Zij vormen onze achterban en zijn 
essentieel voor het voortbestaan van 

Gered Gereedschap. Dankzij de  
steun en het vertrouwen van  

hen kunnen we ons werk blijven  
doen en heeft de organisatie  

een stabiele basis.

Vrijwilligers DCGG 
 

Vrijwilligers vormen het hart van 
Gered Gereedschap. In 2016 werkten 
op het landelijk bureau van Stichting 

Dienstencentrum Gered Gereedschap zo’n 
dertigtal vrijwilligers, ondersteund door 
een zeer kleine staf en een onbezoldigd 

bestuur. Het dienstencentrum ondersteunt 
de 30 werkplaatsen. De vrijwilligers op 

kantoor behandelen alle projectaanvragen 
voor gereedschap, regelen de landelijke 

logistiek en verschepingen en zijn 
verantwoordelijk voor het landelijk  

PR beleid en donateur- en  
fondswerving.

Bedrijven 
 

Ook bedrijven zien in GG een goede 
partner om invulling te geven aan 
hun doelstellingen op het gebied 

van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). De manier waarop 

bedrijven en organisaties hieraan invulling 
geven verschilt. In 2016 is GG er in 

geslaagd om naast de al langer lopende 
samenwerking met o.a. Praxis ook nieuwe 

samenwerkingsverbanden aan te gaan 
o.a. TechSharks, Stolwijk Kelderman 
Accountants/Fiscalisten, Werkspot, 

Drukkerij SNEP en Würth.

Fondsen en overheid

Vermogensfondsen zijn een belangrijke  
bron van inkomsten voor Gered Gereedschap.  

Bij het samenwerken met vermogensfondsen gaat het 
om het vinden van gedeelde belangen en hier concreet 

invulling aan geven. Gered Gereedschap onderhoudt 
nauwe contacten met diverse vermogensfondsen. 
In 2016 kon Gered Gereedschap op ondersteuning 

rekenen van o.a.: Stichting Hofstee, Stichting 
De Recycling Westland, Stichting Rommelmarkt 

Haren, Emmaus Haarzuilens, W.M. de Hoop 
Stichting, Jobenaprijs, Healla Stichting en Stichting 

Casterenhoeve. Daarnaast mocht Gered Gereedschap 
in 2016 ook steun ontvangen van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken voor het uitvoeren, over een 
periode van 2 jaar, van diverse projecten uit o.a. de 

nieuwe strategie (zoals het opzetten van  
opknap- en verhuurwerkplaatsen)  

in Oeganda en Ghana.

Samen

Gered Gereedschap kan haar werk doen dankzij 
de inzet van vele mensen en organisaties. Samen 
zetten zij zich in voor het  gemeenschappelijk 
doel: het realiseren van een zelfredzaam 
bestaan voor mensen die in armoede leven in 
ontwikkelingslanden. 

De geboden hulp is afhankelijk van eigen 
achtergrond, belangstelling en mogelijkheden: 
door gereedschap in te leveren, mee te werken 
als vrijwilliger, financieel te ondersteunen als 
particulier of vermogensfonds, of door als bedrijf 
(in natura) te helpen door mensen of middelen ter 
beschikking te stellen.
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Reineke Commandeur:  logistieke spil van Gered Gereedschap 
 
Achter het opknappen van gereedschappen en de materialen naar 
ontwikkelingslanden versturen zit een enorm logistiek proces. Dat is waar Reineke 
Commandeur sinds augustus 2015 zorg voor draagt bij Gered Gereedschap als 
teamleider Operationeel.

Zodra er een projectaanvraag vanuit een ontwikkelingsland is goedgekeurd zet 
Reineke de aanvraag uit bij de 30 werkplaatsen van Gered Gereedschap, om 
de aangevraagde gereedschappen bij elkaar te krijgen. Reineke: “Wij hanteren 
8 beroepsgroepen, zoals timmerman, metselaar, automonteur. Voor iedere 
beroepsgroep hebben wij een lijst met gereedschappen die leerlingen nodig 
hebben om het betreffende beroep te kunnen leren. Eén set bevat gereedschap 
voor 10 leerlingen. De projecten geven aan ons door hoeveel sets zij waarvan 
nodig hebben. Zodra een aanvraag is goedgekeurd, gaan de werkplaatsen aan 
de slag om het gereedschap op te knappen wat nodig is om een set compleet te 
maken. 

Reinekes werk is behoorlijk pittig. “Mensen staan er niet bij stil dat er meer bij 
komt kijken dan het gereedschap inzamelen en opknappen. Het moet ook nog 
‘even’ naar Afrika worden verstuurd. Het is alleen al een hele onderneming 
om alle sets vol met opgeknapt gereedschap vanuit alle werkplaatsen naar ons 
centrale punt De Baanderij in Gouda te brengen. Eén gereedschapsset voor 10 
leerlingen weegt soms 300 kilo en kan dus niet zomaar in een autootje naar 
Gouda worden vervoerd. Het is een enorm logistiek proces. 

Reineke: “Mijn taak is om alle werkplaatsen zo goed mogelijk te begeleiden 
en ervoor te zorgen dat de logistieke procedure zo efficiënt mogelijk verloopt. 
Geen werkplaats is hetzelfde en het is soms een uitdaging om processen zo in 
te richten dat het voor iedereen optimaal werkt. Dat vind ik ontzettend leuk. De 
werkplaatsen zijn Gered Gereedschap. Het is een cruciaal punt, want daar wordt 
al het werk gedaan. Zonder onze 500 vrijwilligers bij de 30 werkplaatsen bestaat 
er geen Gered Gereedschap! Bovendien zijn de werkplaatsen een plek waar veel 
gepensioneerden en werklozen actief en sociaal betrokken blijven. Wat ik zo mooi 
vind aan Gered Gereedschap is dat iedereen met hart en ziel werkt voor het doel.  
 
Voor mij persoonlijk wil ik dat het zin heeft wat ik doe. Mijn werk moet meer 
opleveren dan een goed product of goede dienst – ik wil een bijdrage leveren 
aan een betere wereld. Bij Gered Gereedschap werkt dat op alle vlakken. Door 
1 persoon in een ontwikkelingsland een opleiding en een gereedschapskist te 
geven, kan hij een heel gezin onderhouden. Als veel mensen dat kunnen, dan kun 
je een heel land uit het slop trekken.  
Ik geloof er heilig in dat wij op deze manier een motortje onder een economie 
aan kunnen zetten. Verduurzaming is ook een belangrijk aspect, want wat voor 
jou grof vuil is, betekent voor iemand anders een heel nieuw leven.”

Blik achter de 
schermen

2

Henk Mekenkamp: ”Het mooie aan Gered 
Gereedschap is dat je nuttig aan de slag bent.”

Henk Mekenkamp staat geconcentreerd een 
beitel te demonteren. Stofjas aan, brilletje voor 
dichtbij kijken om zijn nek. Sinds een jaar of zeven 
is hij een vaste kracht in de werkplaats Gered 
Gereedschap Waddinxveen voor vier ochtenden 
in de week. Soms minder, “ want in een koor 
zingen en op vakantie gaan is ook leuk”.

Henk is niet echt een stilzitter en vind het heerlijk 
om te knutselen, te rommelen en bezig te zijn. En 
net zo belangrijk: contacten houden. 
“Het mooie van Gered Gereedschap is dat je 
nuttig aan de slag bent. Werken aan een project is 
leuk en zeker als we bericht terug krijgen van dat 
project uit Afrika is dat echt leuk. Ik zou er zelf wel 
eens willen kijken en zien wat er gebeurt met de 
spullen die we hier hebben opgeknapt.” “Weet je: 
Geld geven aan een collecte is prima. Mijn vrouw 
liep ook collectes en er werd een groot feest 
gegeven van de opbrengst. Maar daar geef je toch 
niet voor? Nee, dan liever Gered Gereedschap, dit 
is echte hulp”.
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Financiën
Gereedschap: opgeknapt, 
verscheept en gearriveerd!

Soort gereedschap Aantal

Klaslokaalset 10 pers houtbewerking 51

Klaslokaalset 10 pers metselaar 29

Klaslokaalset 10 pers metaalbewerking 30

Klaslokaalset 10 pers elektricien 25

Klaslokaalset 10 pers Schoenmaker 1

Klaslokaalset 10 pers automechanica 29

Klaslokaalset 10 pers Loodgieter 11

Individuele set houtbewerking 143

Individuele set metselaar 19

Individuele set metaalbewerking 28

Individuele set elektricien 9

Individuele set Schoenmaker 4

Individuele set automechanica 83

Individuele set Loodgieter 5

Handnaaimachine 476

Elektrische naaimachine 268

Trapnaaimachine 130

Industriële naaimachine 9

Overlockmachine 1

Lockmachine 9

Zigzagmachine 1

Borduurmachine 10

Zoommachine 1

Schoenmakersnaaimachine 4

Compressor 2

Elektrische boormachine 1

Zaagtafel 2

Kolomboor 4

20.000   40.000    60.000    80.000     -140.000 -120.000 -100.000  -80.000 -60.000 -40.000  -20.000

58.478

 (11.605)

 (9.361)

 (2.468)

 (3.794)

 (46.216)

 (5.845)

 (128.017)

 Resultaat

 Schenkingen en Nalatenschappen

Sponsoring ideële instellingen

Sponsoring bedrijven

 Subsidies van overheden

Vermogensfondsen

Donaties

Algemeen

Transportkosten

Kantoorkosten

Huisvestingskosten

PR en Communicatie

Verkoopkosten

Personeelskosten

  4.945

  39.326

  19.772

  40.095

  93.750

  67.896

Resultatenrekening

Balans

Vorderingen

Liquide middelen 

Continuiteitsreserve

Bestemmingsfonds 

Kortlopende schulden 

Typemachine mechanisch 47

Breimachine 7

Cirkelzaag 4

Figuurzaag elektrisch 1

Figuurzaag hand 4

Haspel elektra 4

Lasmachine 21

Schuurmachine 6

Haakse slijper 3

Soldeerbout 15

Tegelknipper 4

Garagekrik 2

Strijkijzer 35

Generator 6

Compressor 3

Zeis 10

Pikhouweel 10

Scheppen 41

Afkortzaag 6

Hydrolyse pijpbuiger 1

Waterpomp 1

Hout draaibank 1

Elektroden droogkast 1

Metaal draaibank 1

Kledingpers 1

Cementkuip 1

Lijmklem 1

Soort gereedschap Aantal

121.927

45.800

22.325

183.812

6.240

Activa   Passiva
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Organisatie

Gered Gereedschap is een netwerkorganisatie waarin 
vele mensen en verschillende organisaties met elkaar 
zijn verbonden. Dienstencentrum, werkplaatsen, 
inzamelpunten,  partnerorganisaties uit ontwikkelings-
landen en in Nederland, bedrijven, vrijwilligers en 
donateurs, allen werken we samen aan het realiseren van 
de doelstelling van Gered Gereedschap, het vergroten van 
de zelfredzaamheid van mensen in ontwikkelingslanden. 
De basisstructuur van de organisatie Gered Gereedschap 
bestaat uit 30 werkplaatsen en een landelijk 
dienstencentrum. Het landelijk diensten centrum en de 
werkplaatsen zijn elk juridisch zelfstandige entiteiten.  

De landelijk opererende Stichting Dienstencentrum Gered 
Gereedschap ondersteunt de lokale werkplaatsen en 
inzamelpunten. Het bureau behandelt de aanvragen voor 
gereedschap, zet de aanvragen uit bij de werkplaatsen, 
regelt de landelijke logistiek en de internationale 
verschepingen per container. Verder draagt het 
dienstencentrum verantwoordelijkheid voor het landelijk 
PR beleid, en de donateurs, sponsor en fondsenwerving. 
Vanuit Amsterdam wordt hier met een enthousiaste groep 
medewerkers aan gewerkt.

 
Bestuur 
Het bestuur van Stichting Gered Gereedschap bestaat 
januari 2016 uit zeven leden, Peter van den Berg is 
toegetreden als penningmeester. In juni trekken 3 leden, 
te weten Carolina Beilsma, Daan van Alten en Patrick van 
der Ploeg, zich terug uit het bestuur. Na een analyse van 
taken en rollen is besloten dat GG beter functioneert met 
een klein, slagvaardig bestuur. De drie terugtredende 
leden blijven actief voor Gered Gereedschap. Het bestuur 
is meewerkend, dat wil zeggen dat naast het uitzetten 
van beleid en het stellen van kaders waarbinnen de 
verschillende teams opereren, de bestuursleden ook 
meewerken in de uitvoering.

Het bestuur bestaat vanaf juni 2016 uit de volgende leden: 
B. (Bob)  de Koff – Voorzitter 
A. (Arend) Stemerding – Secretaris 
P.J. ( Peter) van den Berg - Penningmeester 
E.C.E. ( Evelien) van der Voorde - Marketing en Communicatie

Team Projecten &  
Fondsenwerving 

 
Onderhoudt de contacten met  

projectpartners in de focuslanden. De  
aanvragen vanuit deze landen worden getoetst 

aan de criteria van Gered Gereedschap. Ook 
wordt de effectiviteit en betrouwbaarheid van 

de organisatie getoetst. Uit alle aanvragen 
maakt het team een selectie van projecten die 

worden ondersteund. Voor deze projecten werft 
het team fondsen. Ook na goedkeuring van 

een aanvraag houdt GG contact met de lokale 
partner. De voortgang van het project 
 wordt  regelmatig besproken en na  

afronding vindt er een gedegen 
 evaluatie plaats.

Team Financieel
 

Verzorgt de financiële 
administratie en de 

projectadministratie. Het 
team staat onder leiding van 

de penningmeester.

Betaalde krachten 
Drie projectmanagers sturen de teams Projecten en 
Fondsenwerving, Marketing en Communicatie en 
Operationeel aan. De projectmanagers worden voor 
één of meerdere dagen betaald en hebben elk  hun 
eigen afgebakende projectdoelstelling. Zij zijn als zzp’er 
aan de organisatie verbonden door middel van een 
opdrachtovereenkomst. Voor de ZZP constructie is 
gekozen om de  organisatie flexibel te kunnen laten zijn en 
om risico’s zoveel als mogelijk uit te sluiten.

Aantal medewerkers 
Afdeling

Vrijwilligers Betaalde 
krachten

Bestuur 4 -

Bureau coördinatie - 0,2

Projecten en 
fondsenwerving 7 0,4

Operationeel 2 0,2

Marketing 
Communicatie 12 0,6

Financieel 2 -

In december zijn voor een half jaar twee extra 
projectmanagers aangetrokken voor een halve en 
anderhalve dag per week. Zij verrichten taken voor team 
Marketing Communicatie en Projecten. Reden voor dit 
besluit is om de huidige projectmanagers ruimte te geven 
een aantal bouwstenen van de nieuwe strategie (leren, 
werken, ondernemen) en het regioplan goed uit te werken. 

Team Operationeel 
 

Draagt zorgt voor het inzamelen en 
opknappen van gereedschap en het 
versturen van gereedschapsets naar 
de projecten. Na goedkeuring van de 

projectaanvraag door het Team Projecten 
worden de gevraagde gereedschapsets 
geproduceerd door de werkplaatsen.  

Het team zorgt voor transport in 
Nederland en de internationale 

verscheping, inclusief het  
bijbehorende papierwerk voor 

 import en douane. 

Team Marketing en 
 Communicatie 

 
Verantwoordelijk voor de communicatie met 
de publieksgroepen over het werk van Gered 

Gereedschap. Belangrijk communicatiemiddel is het 
GG bericht dat 4 x per jaar verschijnt. In 2016 is Gered 

Gereedschap nog veel sterker zichtbaar op social 
media. De inspanningen van het team online leiden 

tot 30.000 volgers op Twitter, 7500 op Facebook.  
Het team zet zich sterk in op de werving van 

particuliere donateurs via de website, welke rond de 
8.000 bezoekers per maand trekt, e-mailmarketing  

en zoekwoordenmarketing via Adwords.  
Op het gebied van sponsoring zijn er een  
aantal bedrijven, zoals Würth, TecLine en  

GriDD, die inzamelacties of ludieke  
sponsoracties opzetten.
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