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Update

twee miljoen
stuks
gereedschap

Link naar
een betere
toekomst
Skills Link Uganda heeft een goed jaar
achter de rug. Door de grotere beschikbaarheid van gereedschappen, geleverd
door Gered Gereedschap, hebben 49

2 miljoen stuks gereedschap. Kunt u zich voorstellen hoeveel dat
is? Ik vind het lastig, maar het is veel, dat kan ik wel zeggen. De
reden dat ik het benoem is dat we onlangs de magische grens van
2 miljoen opgeknapte gereedschappen zijn gepasseerd sinds we
36 jaar geleden zijn gestart met Gered Gereedschap.

studenten (van wie 40 vrouw) een op-

Gereedschappen die door honderdduizenden mensen bij elkaar gezocht en ingeleverd

kleermakers of timmerlieden is er altijd.

leidingstraject doorlopen. Jongeren die
weinig perspectief hadden, leren een
vak waarmee zij een bedrijfje kunnen
opzetten. Daardoor kan hun familie
zich basisbehoeften als voedsel en
medische zorg veroorloven. En vraag naar

zijn bij een van onze 350 inzamelpunten. Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben
het mogen ontvangen. Hamers, zagen, schroevendraaiers, naaimachines. Elektrisch,
niet elektrisch. Van net nieuw tot bijna antiek. Van schoon tot heel erg verroest. In alle
2 miljoen gevallen met liefde opgeknapt door onze vrijwilligers. Geschuurd, geslepen,
geschilderd. Tot in de puntjes opgeknapt, klaar voor een
tweede leven. Samengevoegd tot gereedschapsets voor
bijvoorbeeld houtbewerking, elektrotechniek of kleermaken.
Zonder twijfel 2 miljoen keer met vreugde ontvangen door
de vakmensen in ontwikkelingslanden. Eindelijk de mogelijk-

Farida, een alleenstaande jonge moeder,

heid om een praktijkopleiding te volgen, te werken en geld

meldde zich bij Skills Link om een

te verdienen! Van trash naar treasure. Een nieuw begin. We

opleiding tot kleermaker te volgen. School

hopen nog veel gereedschap van u te mogen ontvangen.

heeft zij niet afgemaakt, maar dankzij

Samen op weg naar de 3 miljoen!

de opleiding is verbetering in zicht. Met

Met enthousiaste groet,

de naaimachine die zij van Skills Link

Bob de Koff, Voorzitter Landelijk Bureau Gered Gereedschap.

kreeg, kan Farida tegen betaling kleding
repareren. Dat biedt perspectief. Iedere
student bij Skills Link betaalt mee aan
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contact te brengen met ondernemers,

organisatie veel om afgestudeerden op
weg te helpen, bijvoorbeeld door hen in
overheidsdiensten en microfinancieringsinstellingen. Geen wonder dat Skills

Link Uganda steeds meer gegadigden
trekt. Gered Gereedschap blijft graag een
bijdrage leveren aan dit succes.

projecten

Ghanees vakwerk
Wuni-zooya Development Programme (WUDEP) verzorgt vakopleidingen voor jongeren in de regio
Tamale, in het noorden van Ghana. Met steun van Gered Gereedschap hebben 130 jongeren in dit
plattelandsgebied inmiddels deelgenomen aan een opleiding. Na afronding zijn de meesten een eigen
onderneming begonnen, waarbij de gereedschapsset die zij van WUDEP meekregen een goede start
vormde. Training bij WUDEP kwalificeert afgestudeerden ook om door te stromen naar een vervolgtraject bij een nationale vakopleiding. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld zelf docent worden.
Een goed voorbeeld is het verhaal van

gestegen in deze regio. Huizen kunnen

Amadu. “Ik heb werk gevonden als

zo worden opgeknapt en er is geld om

vakdocent Metselen voor het Youth

voedzamer eten te kopen.

Employment Agency, een overheidsin-

Behalve een technische opleiding krijgen

stelling, aan een openbare vakschool.

de studenten ook onderwijs in taal- en

Daarnaast heb ik in mijn dorp een

rekenvaardigheid. Ze leren om als

metselaarsteam opgezet. Van WUDEP

zelfstandig ondernemer hun boekhouding

kon ik tot twee jaar na mijn afstuderen

te doen. Andere ondernemersvaardighe-

nog gereedschappen gebruiken. Ook mijn

den komen eveneens aan bod. Bedrijfs-

familie profiteert van het feit dat ik nu

planning, effectieve communicatie en

meer inkomen meebreng.” Kleermaker

leiderschap zijn vaste onderwerpen op het

Mohammed is er eveneens in geslaagd

programma. Aandacht is er ook voor de

een bedrijfje op te zetten. “Voor het ver-

persoonlijke ontwikkeling en het kunnen

vaardigen van kleding heb ik nu zelfs acht

aanpakken van de problemen waarmee

leerlingen in dienst genomen om het vak

veel Ghanese jongeren te maken krijgen.

Uit interviews onder afgestudeerden

te leren.”

Ze worden voorgelicht over seksuele

bleek dat er nog zaken te verbeteren zijn.

gezondheid (voorkomen van ongewenste

Zo hebben veel voormalige studenten nog

Voor de eigen gemeenschap is de

zwangerschap, zeker bij tieners, en

te weinig goed gereedschap beschikbaar

opleiding van jongeren uit hun midden van

seksueel overdraagbare aandoeningen),

om als zelfstandige hun werk te doen.

grote betekenis. Niet eerder hadden zij zo

druggebruik, bestrijding van kinderarbeid

Gered Gereedschap blijft zich hiervoor

veel technisch geschoolde inwoners. Dit

en het recht op een veilige werkomgeving.

inzetten.

betekent dat het gemiddelde inkomen is
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in actie voor
ugaprivi - Oeganda

Heet van de naald: hulp
gevraagd voor kleermakers in Oeganda
In Kinoni, gelegen in het Lwengo District in het zuidoosten van Oeganda, gaan veel jongeren uit kwetsbare groepen vaak niet naar school. Vooral jonge gehandicapten en tienermoeders missen zo de praktische vaardigheden om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Solace Human Integrated Development Agency (SHIDA) ontfermt zich over hen en biedt de jongeren opleidingen aan als kleermaker, ICT
of sociaal werk. Sinds de organisatie gestart is in 2015 hebben 87 leerlingen een opleiding afgerond en
zijn ze zelfstandig aan de slag. Een mooi resultaat dan naar meer smaakt!
SHIDA is een mooi voorbeeld van het

pedagogiek, management en didactiek.

aangesloten organisaties hun succesvolle

soort organisaties die vertegenwoor-

Door haar aanwezigheid in het hele land

aanpak verder uitbreiden. Daarom heeft

digd worden door Uganda Association

worden ook de armste districten in die

UGAPRIVI zich tot Gered Gereedschap

of Private Vocational Institutions

aanpak meegenomen.

gewend met de vraag om een groot

(UGAPRIVI). Deze koepelorganisatie –

Gered Gereedschap heeft al jaren een

aantal naaimachines. Met deze machines

opgericht in 1998 - verenigt met 862 leden

actieve samenwerking met UGAPRIVI

kunnen ze inspelen op het groeiende

de meerderheid van private instellingen

en in het verleden hebben al vele leden

aantal aanmeldingen. Nog meer jongeren

voor vakopleidingen in Oeganda. Doel

van de organisatie gereedschappen en

kunnen zo een opleiding volgen tot

is om de kwaliteit van de beroepsoplei-

machines van ons ontvangen. Namens

kleermaker en daarmee hun eigen werk

dingen te verbeteren. Zo maakt Ugaprivi

SHIDA en 15 andere aangesloten organi-

creëren. Gered Gereedschap wil graag

zich sterk voor eenheid in diploma’s en

saties heeft UGAPRIVI zich wederom tot

helpen met de levering van 790 trap-,

curriculum en verzorgt zij trainingen

Gered Gereedschap gewend voor hulp.

hand- en elektrische naaimachines. Doet

aan leden op gebied van bijvoorbeeld

Net zoals SHIDA willen ook 15 andere

u mee?

Equip

Cijfers OEGANDA
Hoofdstad:

Kampala

Officiele landstaal:

Engels, Swahili, Luganda

EQUIP: onze
programma’s in
Afrika.

Regeringsvorm:	Republiek
Religies:

Christendom 84%, islam 12%

Sinds enige tijd ontplooit Gered Gereedschap nieuwe initiatie-

241.550 km² (15% water)

ven om – naast het leveren van opgeknapte gereedschappen

Oppervlakte:
Aantal inwoners:

39,6 miljoen

aan vakopleidingen en startende ondernemers – de kansen
te vergroten van jonge mensen op een succesvol bestaan
als vakman. Het gaat om concrete en praktische vormen van
hulp waarmee we vakmensen bijstaan en zo vakmanschap in
de breedte ondersteunen; leren, werken en ondernemen. Zo
zetten we in op kwalitatief goed vakonderwijs, bereikbaar voor
iedereen. We steunen jonge vakmensen bij de eerste stappen
op de arbeidsmarkt en starten initiatieven om ondernemerschap in de ambachtssector te bevorderen. Denk bijvoorbeeld
aan de opknap- en verhuurwerkplaatsen die we op dit moment
aan het opzetten zijn in Oeganda.

Kom in actie voor
UGAPRIVI
Helpt u mee om jaarlijks duizend jongeren aan het werk te
helpen als kleermaker? Steun dan het transport van naaimachines naar Oeganda.
Zestien organisaties kunnen deze machines goed gebruiken.

Ons programma heeft nu ook een naam gekregen: EQUIP.

Daarvoor is in totaal € 47.556 nodig. Met uw bijdrage kunnen

Een naam die in Afrika beter uit te spreken is dan ‘Gered

wij de naaimachines opknappen en verschepen naar Oeganda.

Gereedschap’ en die beter past bij onze doelstellingen. De

Iedere gift is zeer welkom.

naam – vertaald vanuit het Engels betekent het uit- of toerusten
– geeft goed weer wat we met onze inzet willen bereiken:

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL 34 TRIO 021 21

het uitrusten van vakmensen in ontwikkelingslanden met de

12 430 t.n.v. Stichting Gered Gereedschap, Amsterdam. U kunt

juiste gereedschappen en machines, theoretische kennis en

ook kiezen voor een betaling via IDEAL op onze website: www.

praktische vaardigheden zodat zij als vakman een boterham

geredgereedschap.nl/doneer

kunnen verdienen.

UGAPRIVI en Gered Gereedschap danken u voor uw hulp!

De naam EQUIP zullen we alleen lokaal gebruiken in de
regio’s en landen in Afrika waar we actief zijn zoals Oeganda,
Tanzania en Kameroen. En altijd nog in combinatie met onze
eigen naam Gered Gereedschap. Dat blijft onveranderd. U zult
het logo EQUIP dus wat vaker voorbij zien komen op foto’s van
projecten.
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nieuws uit het
land

Nieuwe locatie voor GG Loon
op Zand
De vrijwilligers van Gered Gereedschap in Loon op Zand hebben na een zoektocht van
ruim een jaar een nieuw onderkomen gevonden in het Vrijwilligershuis in Kaatsheuvel.
Op zaterdag 14 april jl. is deze nieuwe werkplaats aan de Schotsestraat 4c feestelijk
geopend. Een verhuizing was ook wel noodzakelijk. GG Loon op Zand was aan de
Koningin Emmastraat compleet uit haar jasje gegroeid. Op de nieuwe locatie hebben
de vrijwilligers nu alle ruimte. Bovendien is er nu de kruisbestuiving met de andere
onderdelen van de Klussen en Diensten Centrale die in het Vrijwilligershuis zijn gevestigd
zoals de Klussendienst, de Spullenbank, de Fietsenbank, het Repair Café en het Milieuhok.
En dat past bij het doel van de locatie: mensen een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden,
gebruikte spullen repareren en een tweede leven geven, én klussen aan huis uitvoeren in
de hele gemeente Loon op Zand.

Taart voor
succesvol
inzamelpunt
GG Nijkerk
Al weer een jaar lang werken de
medewerkers van GBI Gerritsen mee
om oude gereedschappen in te zamelen
ten behoeve van Gered Gereedschap in
Nijkerk. In een jaar tijd werden met de
inleverbox in de winkel 6 volle kisten met
oude gereedschappen ingeleverd. Een
indrukwekkende hoeveelheid! Reden
voor de werkplaats in Nijkerk om de
medewerkers met een slagroomtaart te
bedanken voor hun inzet.
Ook gereedschap inleveren? Dat kan op
350 plekken in Nederland. Kijk voor het
dichtstbijzijnde inzamelpunt op www.
geredgereedschap.nl/inzamelpunten.

Professionele houtbewerkingsmachines van
GVB Amsterdam
Onlangs mocht de werkplaats in Amsterdam een aantal professionele houtbewerkings-

Deze afdeling is verantwoordelijk voor het

machines in ontvangst nemen van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf afdeling Veren.

onderhoud van de veerponten die gebruikt
worden in Amsterdam. De houtbewerkingsmachines werden steeds minder
gebruikt omdat houten onderdelen in
de loop der tijd steeds meer vervangen
zijn door metaal. Daarom werd een
andere bestemming gezocht voor de
machines. En die werd gevonden bij Gered
Gereedschap. Een deel van de machines
zal gebruikt worden voor de inrichting van
een houtwerkplaats bij partner COWA in
Kampala Oeganda.

Uitgelicht

Vliegende Meubelmaker:
Wilma Dierx
Vliegende Meubelmakers is ontstaan uit een initiatief van Wilma Dierx en Gerco Buis. In 2004 werd Shri Lanka getroffen door een
verwoestende tsnunami. 4e jaars leerlingen van het Hout en Meubileringscollege reisden onder leiding van Wilma en Gerco naar
Shri Lanka om daar hulp te bieden aan de slachtoffers.

Deze succesvolle hulpactie inspireerde

We gaan geen kasten, tafel of stoel voor

dat de Vliegende Meubelmakers weer op

veel leerlingen om ook hun vakkennis in

een directeur maken. We maken iets

pad gaan. En ik ondersteun bij de voorbe-

te zetten op plaatsen waar daar behoefte

waardoor kinderen niet meer op de grond

reiding van de zomerprojecten.

aan is en zo werd in 2007 de stichting

hoeven te slapen of niet meer op de grond

Vliegende Meubelmakers opgericht.

hoeven te zitten.

Bezoek je zelf de projecten?

Vliegende Meubelmakers heeft iedere

Ik ben 10 jaar lang elk jaar meegevlogen,

zomer een aantal kortlopende projecten

nu ga ik om het jaar mee. Ik werk dan ook

in Afrika en Azië waaraan leerlingen maar

mee, maar niet de hele periode, want ik wil

ook ervaren klussers deelnemen. Deze

het graag combineren met het bezoeken

zomerprojecten, die 3 maanden duren, zijn

van andere projecten.

gericht op kennisoverdracht, culturele uitwisseling en het maken van meubels met

Je hebt je ook nog op een andere manier

een lokaal doel. Daarnaast zijn er in een

ingezet voor het goede doel.. hardlopend..

aantal landen langlopende vakopleidingen

Ik heb een paar jaar geleden de Tour de

Meubelmaken. Wilma Dierx vertelt meer:

France gelopen, ik heb toen gezegd dat
mensen mij voor een cent per kilometer

De kortlopende zomerprojecten gaan in juli

Er moeten lokale jongeren zijn die

konden sponsoren. Mensen dachten:

weer van start. Waar gaan jullie naar toe?

behoefte hebben om het vak te leren. En

O, dat is ook niet veel geld, maar ik liep

We vliegen komende zomer naar Liberia,

er moet een mogelijkheid zijn dat als wij

2800 kilometer (in 43 dagen achterelkaar-

Nepal en Kenia. Liberia en Kenia zijn

weggaan het werk voortgezet wordt.

red) dus dat was uiteindelijk best wel

reguliere projecten waarbij we kennis

een bedragje dat ze moesten betalen!.

overdragen aan lokale mensen en

GG en Vliegende Meubelmakers werken al

Af en toe loop ik nog wel een wedstrijd

meubels gaan maken. Nepal wijkt af, in

lang samen, waar bestaat de samenwer-

waarvoor ik me laat sponsoren.

plaats van dat we naar een project toe

king uit?

gaan, laten we nu iedereen die interesse

Gered Gereedschap zorgt voor meubel-

Wat maakt de Vliegende Meubelmakers

heeft om het vak te leren naar ons toe

makerssetjes gereedschap van 10 kilo.

uniek?

komen. We hebben een oproep gedaan

waar we mee werken. De deelnemers

Wat we vaak terugkrijgen vanuit de

en er komen nu al een aantal mensen

nemen die zelf mee als ze naar een

projecten: we zijn op de projecten heel

uit de bergen naar Katmandu, waar we

project afreizen. Het gereedschap blijft

zelfstandig. Wij spreken vooraf af wat

een werkplaats huren. Daar gaan we de

nadat de klus klaar is, daar. Ik ben erg blij

we gaan doen. De lokale organisatie

mensen leren hoe je houtverbindingen

dat de samenwerking er is.

wil bijvoorbeeld dat er schoolbanken

moet maken, en met die kennis én met

gemaakt gaan worden. Zij moet slaap-

hout en gereedschap, gaan ze terug naar

Je bent oprichtster van de Vliegende Meu-

plaatsen regelen en drie lokale jongeren

hun dorp. De werkplaats willen we laten

belmakers ,al vanaf het begin intensief

die meehelpen. Onze meubelmakers gaan

runnen door een lokale meubelmaker,

betrokken, wat is je rol nu?

vervolgens die lokale jongeren les geven

onze wens is dat we daar straks elke twee

Nu ben ik bestuurslid. Binnen het bestuur

in houtverbindingen en drie weken later

maanden een cursus van drie weken gaan

ben ik verantwoordelijk voor voorlichting

staan er schoolbanken: de organisatie

aanbieden.

over de zomerprojecten, ik zorg ervoor

heeft er verder geen omkijken naar. We

dat we binnen het Hout en Meubilerings-

laten gereedschap en onze kennis achter,

Wanneer is een project geschikt ?

college goede naamsbekendheid hebben,

de lokale jongeren gaan verder met het

Het project moet gericht zijn op kinderen.

dat ook mensen buiten het HMC weten

maken van meubels.
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En VERDER

Algemeen

Dat is wat organisaties erg prettig vinden.

Mensen uit de werkplaatsen, lezers!

Wat ik ook mooi vind is dat we ieder jaar

Kom eens luisteren naar onze verhalen,

dekerstPuZZel
AGV

andere deelnemers hebben. Iemand zet

neem familieleden en vrienden mee die

zich een jaar vol in, is enthousiast, doet er

handig zijn met hout. Wie weet word je

PerUw
25 mei
is deHier
algemene
pen2018
paraat?
is voor u de jaarlijkse Kerst

van alles aan om geld in te zamelen, gaat

enthousiast en krijg je een mooie

(AVG)
vanweggestreept
toepassing. Om
die reden
heeft
vormen
deheeft
overgebleven

er enthousiast heen en komt enthousiast

onvergetelijke ervaring door deelname

de stichting
Gered
Gereedschap
(GG)
haar van een
letters een
uitspraak
van een
leerling

terug.

aan een project aan de Vliegende Meu-

privacy
beleid opnieuw
doorgenomen
technische
school in
Kenia na hetenontvangen van

belmakers!

vastgelegd
in het privacy
statement.voor zijn school.
goed kwalitatief
gereedschap

uw
op een briefje voor 15 janua
Wij Stuur
hebben
uwoplossing
persoonsgegevens

Hoe zie je de toekomst voor de Vliegende
Meubelmakers?

verordening
gegevensbescherming
puzzel van
Gered Gereedschap. Als u alle woord

www.vliegendemeubelmakers.nl

De komende jaren zijn geënt op de
zomerprojecten. Dat loopt heel goed. Er

naar Gered
Gereedschap en u maakt kans op ee
verwerkt
in de donateursadministratie,
geschenkbon.
kunt
oplossing
voor
de verzendingU
van
hetde
GG-bericht
enook per mail
naar: over onze activiteiten.
omsturen
u te informeren

komen 10 aanvragen binnen; we nemen

pr@geredgereedschap.nl
Deze
gegevens staan in een omgeving die

er 5 aan. Daar houden we het bij. Veertig

voldoet aan alle AVG privacy- en beveili-

deelnemers laten vertrekken is meer dan

Graag duidelijk
uw naam
adres vermelden.
gingsvereisten.
Wanneer
u nieten
akkoord

genoeg. Voor het komend jaar willen

gaat met bovenstaande, dan verzoeken

we heel graag meer ervaren klussers
meehebben, niet voornamelijk leerlingen

Gered Gereedschap:
M.van Bouwdijk Bastiaansestraat 58
wij u dit aan te geven door een mailtje te
1054 SP Amsterdam
sturen naar info@geredgereedschap.nl of

van het Hout en Meubileringcollege.

door een briefje te sturen naar St. Gered

Iédereen die handig is met hout. Dus bij

Gereedschap, M. van Bouwdijk Bastiaan-

deze graag een oproep in het jullie GG

sestraat 58, 1054 SP Amsterdam. Wij

bericht!

zullen dan uw gegevens verwijderen.

Samen in actie met Würth
Nederland
Onlangs overhandigde Würth Nederland diverse gebruikte handgereedschappen en
machines aan Gered Gereedschap. Deze waren ingeleverd bij de Würth-shops, waarmee
de klant een nieuwe Würth machine met korting kon kopen. De klanten reageerden zeer
enthousiast op de inruilactie.
Naast de machines heeft Würth ook een financiële bijdrage geschonken waarmee
we een schoolklas uit kunnen rusten met gereedschap. Gered Gereedschap dank alle
medewerkers en klanten van Würth voor hun steun!

cOlOFOn
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OnZe
Gered Gereedschap ontvangt steun in de vorm

Gered
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