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VOORWOORD 
Beste vrienden van Gered Gereedschap,

Het is al weer bijna twee jaar geleden dat we als Gered 
Gereedschap de doorstart zijn begonnen met veel steun van 
onze trouwe donateurs en de tomeloze inzet van onze vele 

vrijwilligers. En met succes; in 2014 zijn er uiteindelijk vijf containers verstuurd 
en in 2015 verwachten we er acht te kunnen doen. De eerste daarvan vertrekt 
al in maart naar Kameroen. 

We blijven ons met overtuiging inzetten voor onze doelgroepen in Afrika: scholen 
en in toenemende mate ook startende ondernemers. Daarnaast zijn we ook 
actief geworden in het opzetten van centrale ‘gereedschap bibliotheken’ waar 
ondernemers gereedschap kunnen lenen. Hierdoor kunnen meer personen 
afwisselend van het gereedschap gebruik maken en wordt de impact van het 
door ons beschikbaar gestelde gereedschap op de lokale economie snel groter. 

Dat onze donateurs ons ook hierbij gul ondersteunen bleek duidelijk uit de 
opbrengst van de kerstactie voor de gereedschapbank in Liberia: ruim € 9.000, 
waarvoor onze hartelijke dank. Ook ontvangen we meer steun van ondernemers 
en bedrijven in de technische sector die ons in toenemende mate als integraal 
onderdeel van hun maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beleid 
opnemen. 

Met de toenemende hoeveelheden goedgekeurde projecten en de daarvoor 
benodigde hoeveelheden gereedschap neemt de druk op de opknap-capaciteit 
van onze werkplaatsen toe. Helaas zijn door de bezuinigingen twee van onze 
GGZ-werkplaatsen noodgedwongen gesloten. Dit vormt een extra uitdaging voor 
de andere werkplaatsen die er nog een extra tandje bij zullen moeten zetten.

Samenvattend; zoals u ook in de artikelen en interviews in dit bericht zal lezen 
kan Gered Gereedschap weer vol vertrouwen voorwaarts kijken. Ik wens u veel 
leesplezier en hoop dat we op uw gewaardeerde steun kunnen blijven rekenen.

Willem van den Bos, Voorzitter Gered Gereedschap
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Onlangs vond er een leuke actie plaats t.b.v. 
Gered Gereedschap in de bouwmarkten van 
Formido. Leverde je je gereedschap in bij één 
van de 84 Formido filialen in Nederland, dan 
kreeg je 30% korting op nieuw handgereedschap 
van Stanley. 

De steun van beide organisaties ging naar 
onze partner Tikondane Community Centre in 
Zambia. Deze organisatie heeft als doel om de 
opleiding, gezondheid en het ondernemerschap 
van het personeel in de 53 omliggende dorpen 
te verbeteren. Sinds 2014 kunnen studenten 
uit de armste bevolkingsgroep daar een 
beroepsopleiding volgen. Ze worden onder 
andere opgeleid tot loodgieter, metselaar, 
metaalwerker, kleermaker en schoenmaker. 
De school en de klassen breiden steeds meer uit 
en daarom is goed gereedschap hard nodig. 

Gered Gereedschap helpt het Tikondane 
Community Centre, samen met Formido, hier 
graag mee. Wij danken Formido en Stanley 
voor hun bijdrage!

FORmIDO eN STANLey IN AcTIe VOOR  
TIKO LODGe IN ZAmbIA
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Veiliger en professioneler leren dankzij 
ontvangen gereedschap
Ten westen van Kenia ligt sinds 1962 het 
Kaiboi Technical Institute, een school 
waar jongeren een technische opleiding 
kunnen volgen in landbouw, autotechniek, 
mechanica, elektra of ICT. Door de jaren 
heen begon de school te groeien en de 

aanmeldingen stroomden binnen. Het werd voor de school steeds moeilijker om aan 
voldoende gereedschap te komen. Door het tekort aan gereedschap, stonden steeds 
vier van de vijf leerlingen op hun beurt te wachten. 

Dankzij een donatie van Gered Gereedschap is dit nu verleden tijd. Het Kaiboi 
Technical Institute heeft gereedschap ontvangen voor de opleidingen in autotechniek, 
metaalbewerking en elektra. De leerlingen kunnen nu de opgedane theorie direct in 
de praktijk brengen. Volgens de leerlingen is het werken met het nieuwe gereedschap 
veiliger en professioneler, en tegelijkertijd ook sneller en gemakkelijker. 

De directeur van de school, Charles Koech, is zeer tevreden over de samenwerking 
met Gered Gereedschap: “Studenten worden dankzij het gereedschap veel beter 
voorbereid op het echte werk na de opleiding. Dankzij het extra gereedschap kan er 
efficiënter les worden gegeven én kan het lesgeld verlaagd worden. Hierdoor krijgen 
meer leerlingen de mogelijkheid om onze opleidingen te volgen.”

PRojECTEn

Dit keer een kijkje op de Vakschool  
Mikolongwe in Malawi. Deze vakschool is in 
1977 opgericht. Op de Mikolongwe Vak-
school worden praktijkgerichte opleidingen 
aangeboden in onder andere metselen,  
administratie, agricultuur, timmerman, 
kapster, elektricien, naaister en loodgieter. 
De school biedt ruimte voor ongeveer 180 
studenten per jaar.

Begin vorig jaar heeft Gered Gereedschap 
via Stichting Sympany gereedschap naar 
de vakschool gestuurd. De directeur van de 
school, de heer Augustus Simeon Kaliyati, 
vertelt dat dit precies het goede moment 
was. Het gereedschap kwam aan tijdens de 

KAIbOI TechNIcAL INSTITuTe
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Leerlingen aan het woord
“Ik ben Rashid Kipkorir en 
ik volg een opleiding om 
mijn diploma in Electrical 
Engineering te halen. Het 
gereedschap gebruik ik in 
de praktijklessen. Ik ben 
Gered Gereedschap erg dankbaar dat 
ik elke dag gereedschap kan gebruiken. 
Hierdoor verbeter ik mijn praktische 
vaardigheden en ben ik beter voorbereid 
op mijn toekomstige werk.” 

“Ik ben Milka Jepkosgei 
en mijn droom is om 
autotechnisch ingenieur 
te worden. Sommige 
gereedschappen hebben 

we pas sinds we het hebben ontvangen 
van Gered Gereedschap. Eerst waren de 
lessen vooral theoretisch, maar nu zijn ze 
een stuk praktischer.”

implementatie van een nieuw praktisch 
onderwijssysteem. Hierdoor leren 
leerlingen het gereedschap maximaal te 
gebruiken. Bij de Mikolongwe Vakschool 
gaat men ervan uit dat de praktijk de 
beste leerschool is om vakvaardigheden te 
ontwikkelen.

Het doel van de opleidingen is om de 
afgestudeerde studenten een bijdrage te 
laten leveren aan het verbeteren van de 
economische leefomstandigheden van de 
gemeenschap en van henzelf. Zowel de 
leerlingen als de leerkrachten zijn erg en-
thousiast over het gereedschap.  Zo vertelt 
één van de studenten: “Wanneer ik klaar 

ben met de opleiding Duurzame energie 
en Elektriciteit, wil ik een eigen werkplaats 
openen. De studente, Regina Nadolo, laat 
weten dat zij droomt van een werkplaats 
vol met gereedschap om elektrische instal-
laties en onderdelen te onderhouden.

Desiré Kutanga (22 jaar) volgt de opleiding 
tot Naaister. Zij kan de naaimachines van 
Gered Gereedschap heel goed gebruiken 
om haar vaardigheden in de praktijk te 
ontwikkelen. 
Daniel Kaputeni, een twintigjarige student, 
laat weten dat de gereedschappen van 
goede kwaliteit zijn. Hier heeft hij veel aan 
in zijn loodgietersopleiding.

Directeur Kaliyati vertelt dat het motto van 
de Mikolongwe Vakschool luidt: ‘Vaar-
digheden en kennis vormen de sleutel 
tot ontwikkeling’. Aan dit doel helpt het 
gereedschap een goed handje mee. Een 
mooi project, waarvan wij nog veel hopen 
te horen.

VAARDIGheDeN eN KeNNIS ALS SLeuTeL TOT SucceS



In aCTIE vooR KEnIa

Situatie Kenia
De Hoorn van Afrika, waaronder Kenia werd in 2011 getroffen door de ergste droogte 
in 60 jaar. De steeds weerkerende perioden van grote droogte zijn een groot probleem 
voor de landbouwsector.
Ook de grote bevolkingsgroei is in Kenia problematisch, deze groei veroorzaakt tekor-
ten aan water en land. Maar liefst 75% van de beroepsbevolking werkt in de weinig 
renderende sector landbouw. Van de plattelandsbevolking leeft zelfs de helft onder 
het bestaansminimum. Door de slechte situatie op het platteland in Kenia trekken veel 
mensen, vooral jongeren naar de steden. Gemiddeld wonen in deze steden 1 op de 4 
mensen in sloppenwijken. Zij kunnen zichzelf hier nauwelijks voorzien van eten, water 
en huisvesting omdat dit hier duur is. Deze sloppenwijkbewoners, waaronder veel jon-
geren, hebben weinig toekomstperspectief, omdat zij formeel gezien geen recht hebben 
op grond. Daarnaast is gezondheidszorg en onderwijs bijna niet beschikbaar en zijn de 
werkloosheidscijfers zeer hoog. 
Kenia wordt vaak door de westerse wereld als modern land gezien in Afrika, maar de 
feiten wijzen anders uit.

Onderwijs Kenia
Het is daarom van groot belang dat minder mensen afhankelijk zijn van een inkomen uit 
de landbouw.. De Keniaanse overheid ziet dit ook in en zet in op het ontwikkelen van niet- 
agrarische inkomensbronnen. Het stimuleren van technisch onderwijs is één van de acties 
die daarbij moet helpen. Echter: middelbaar- en beroepsonderwijs zijn niet gesubsidieerd 
in Kenia, wat betekent dat het schoolgeld sterk verschilt van school tot school. Helaas 
vertaalt dit zich ook in de kwaliteit van het onderwijs. Goedkope technische scholen trek-
ken wel veel leerlingen aan, maar door de weinige inkomsten van deze scholen gaat het 
meestal om gebrekkig praktisch onderwijs. Deze scholen hebben niet de middelen om 
goede materialen en gereedschappen aan te schaffen.

In Kenia is hulp dus hard nodig. Gered Ge-
reedschap wil graag 8 onderwijsprojecten 
ondersteunen. 
Eén van de doelen van Gered Gereedschap 
in Kenia is het bevorderen van zelfredzaam-
heid en zelfstandigheid van de bevolking. 
Gered Gereedschap steunt vanuit deze 
doelstelling bij voorkeur scholen die onder-
nemerschap stimuleren en jongeren na hun 
opleiding begeleiden. Daarnaast projecten 
die inkomen genererend zijn. Wij vragen uw 
hulp bij 1 van deze projecten:

Shitoli Youth Polytechnic in Kakamega
In Kenia bestaat het opleidingsinstituut 
Shitoli Youth Polytechnic al sinds 1971. Het 
instituut ligt in het westen van Kenia in de 
plaats Kakamega, bekend door het natio-
nale park Kakamega. Omdat Kakamega niet 
de focus is van veel ontwikkelingshulporga-
nisaties zijn er hier weinig NGO’s  aanwezig. 
Terwijl veel mensen in dit gebied onder de 
armoede grens leven en geen geld  genoeg 
hebben voor onderwijs.  
Veel van de leerlingen van het opleidings-
instituut zijn kinderen uit de armste wijken 
of zijn wees. Kinderen die op de basisschool 
al hun ouder of beide ouders hebben 
verloren bijvoorbeeld door de gevolgen van 
AIDS. Kinderen die opeens samen met vaak 
veel broertjes en zusjes ook niet bij hun 
oom en tante, oma of opa kunnen blijven, 
omdat deze al veel kinderen onder hun 
hoede hebben. 

Dit keer zet Gered Gereedschap zich in voor Kenia. Samen in actie voor technische 
onderwijsprojecten die jongeren opleiden tot zelfstandige vakmensen, zodat zij kunnen 
bouwen aan een betere toekomst.

ShITOLI yOuTh POLyTechNIc 
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SHITolI youTH PolyTECHnIC

 
Met uw gift helpt u de Polytechnische school in Kakamega om de aan-
was van leerlingen op te vangen en meer leerlingen een vakopleiding te 
kunnen bieden. En u geeft leerlingen gereedschap van goede kwaliteit 
in handen zodat ze volwaardige praktijklessen kunnen volgen. Steun ons 
met een gift, iedere bijdrage is welkom. U kunt uw bijdrage overmaken 
op rekening: NL 93ABNA 0401840980 t.n.v. Stichting Gered Gereed-
schap in Amsterdam. U kunt ook kiezen voor een betaling via iDEAL op 
onze website:www.geredgereedschap.nl/ideal-donatie

Shitoli Youth Polytechnic en Gered Gereedschap danken u voor uw hulp!

DOeT u mee?
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Deze kinderen gaan zwerven door de straten van Kakamega. Het oplei-
dingsinstituut probeert dit te voorkomen.
Doordat het opleidingsinstituut de status ‘’uitstekend’’ heeft verkregen, 
wordt er een grote toename van nieuwe leerlingen verwacht. Wat op zich 
positief nieuws is, maar om deze groei te realiseren, zijn  gebouwen en 
nieuwe materialen noodzakelijk. Echter, doordat de leerlingen het school-
geld niet kunnen betalen en de rente op leningen in Kenia te hoog is, heeft 
de school hier geen middelen voor. Om deze redenen is Gered Gereed-
schap om hulp gevraagd. Hulp die Gered Gereedschap graag geeft om de 
leerlingen de mogelijkheid te bieden om een zelfstandig vak te leren.

Gered Gereedschap wil het instituut graag helpen aan kwalitatief  gereed-
schap. Ook wil GG een container leveren die kan worden gebruikt als 
klaslokaal waarmee de opleidingscapaciteit snel uitgebreid wordt. Zodat 
kinderen in Kakamega niet gaan zwerven, maar een leven op kunnen 
bouwen door het leren van een technisch vak. Gered Gereedschap zet zich 
hier vol voor in!

cIjFeRS KeNIA 
Hoofdstad: Nairobi 
Officiële landstaal: Engels, Swahili 
Regeringsvorm: Republiek 
Religie: Protestant (45%), Katholiek (33%), 
Moslim (10%) 
Oppervlakte: 581.313 km² (2,3% water) 
Inwoners: 38 miljoen (2009)

Vorig jaar ontving CADFIN in Kameroen van Gered Gereed-
schap een grote hoeveelheid gereedschap om vakopleidingen 
voor meer jongeren mogelijk te maken. 

De organisatie CADFIN is sinds 2009 actief in ziekte- en 
armoedebestrijding in landelijke gebieden van Kameroen. Zij 
bereikt dit door zich te focussen op HIV/AIDS-bestrijding, op 
voedselverbouwing en op vaktechnische scholing. Voor die 
laatste doelstelling heeft CADFIN in samenwerking met lokale 
bedrijven kleermaker- en timmermanopleidingen ontwikkeld 
speciaal gericht op weesjongeren, schoolverlaters en alleen-
staande moeders. Doelgroepen die een opleiding normaal 
niet kunnen betalen. 

Onlangs bezocht op verzoek van Gered Gereedschap de  
Kameroense fotograaf Steve Mvondo één van de gesteunde 
scholen en maakte daarbij een prachtige fotoreportage van 
de leerlingen in actie met het door Gered Gereedschap ge-
schonken gereedschap. U kunt deze foto’s bekijken op de Fa-
cebook pagina van Gered Gereedschap: http://bit.ly/CADFIN

FOTORePORTAGe VAN cADFIN, 
KAmeROeN



nIEuwS uIT HET land

heNK KNAPT AFGeDANKT GeReeDSchAP OP  

Henk Kuipers (55) is als enthousiast  vrijwilliger betrokken bij 
de Werkplaats in Eibergen. Het tijdschrift Bouwpensioen inter-
viewde Henk over zijn werk bij GG. Hieronder een deel uit het 
interview met Henk.

‘En dit is mijn domein.’ Met een brede armzwaai opent Henk 
Kuipers de schuurdeur. Netjes opgeborgen in sinaasappeldozen 
ligt allerlei gereedschap, van hamers en schroevendraaiers tot 
houtschaven en boormachines. Het is vooral handgereedschap. 
Henk pakt een beitel uit een schap. ‘Kijk, roestvrij en weer he-
lemaal scherp. Hij is weer als nieuw. Daar kan iemand nog lang 
plezier van hebben.’ Henk is meewerkend voorman bij Gered 
Gereedschap in Eibergen. Hij inspecteert en sorteert het binnen-
gekomen gereedschap. Daarna repareert hij het samen met tien 
andere  vrijwilligers van de werkplaats.

Koffie
‘Wij zijn afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. 
Misschien weet niet iedereen het, maar al het gereedschap is 
welkom. Ook al is het helemaal versleten, er zitten altijd onder-
delen aan die we kunnen hergebruiken of demonteren. Oud ijzer, 
aluminium en koper verkopen we.’ Lachend: ‘Daar betalen we 
de koffie van.’ Dan serieus:’We moeten er onze vaste lasten en 
materialen van betalen.’ Als we iets niet kunnen hergebruiken 
of verkopen, wordt het gerecycled. Henk wijst op een container 
waarvan de inhoud bestemd is voor recycling. Er steekt iets uit 
wat ooit een grasmaaier is geweest.

Nuttig
Henk werkt sinds 2012 als vrijwilliger bij Gered Gereedschap.  
‘Ik kwam in de WW en had eerst een vakantiegevoel. Ik ben toen 
allerlei dingen in huis gaan opknappen, maar al snel miste ik col-
lega’s om me heen.Ik wilde me nuttig maken en iets doen waar 
anderen baat bij hebben.’ Het contact met de andere vrijwilligers 
vindt hij het leukst. ‘Twee ochtenden in de week komen we bij 
elkaar. Dat is heel gezellig. De meesten zijn echt enthousiast. In 
de zomer zijn we twee maanden dicht, maar daarna is iedereen 
blij dat we weer aan de slag gaan.’

Henk Kuipers is vrijwilliger omdat hij graag iets voor een ander doet

Betaalde baan
Toen hij vorig jaar een baan kreeg als bedrijfsleider in een 
timmerfabriek,zette hij zijn vrijwilligerswerk bij GG  even op een 
laag pitje. Dat veranderde toen de timmerfabriek failliet ging. ‘Ik 
ben weer ijverig op zoek naar een betaalde baan; bijvoorbeeld 
als werkvoorbereider bij een bouwbedrijf’, zegt Henk. ‘Maar tot 
die tijd blijf ik bij Gered Gereedschap.’

Vrijwilliger worden bij Gered Gereedschap? 
Gered Gereedschap is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilli-
gers. Handige klussers die het leuk vinden om te helpen gereed-
schap op te knappen in één van onze werkplaatsen. Of goede 
schrijvers en fondsenwervers om een bijdrage te leveren in de 
teams communicatie en projecten op het Dienstencentrum in 
Amsterdam. De vacatures staan op www.geredgereedschap.nl 
en op de websites van de werkplaatsen.
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GeReD GeReeDSchAP OP De bOuWbeuRS 2015

Goed gereedschap is het halve werk, juist ook in de bouw. In 
Nederland én in ontwikkelingslanden. Gered Gereedschap 
stond dan ook niet voor niets op de Bouwbeurs die van 9 t/m 
13 februari jl. in de Jaarbeurs in Utrecht gehouden werd. Voor 
Gered Gereedschap de ideale omgeving om in contact te komen 
met technici die als individu, als team of als bedrijf steun wil-
len bieden aan een goed doel om zo invulling te geven aan hun 
maatschappelijke betrokkenheid. 
Zo’n 72.000 mensen bezochten de beurs: velen daarvan vonden 
hun weg naar de stand van Gered Gereedschap. We hebben vele 
contacten opgedaan voor mogelijke samenwerking. Steun die we 
goed kunnen gebruiken! Wij danken de Jaarbeurs voor het gratis 
ter beschikking stellen van de standruimte.



WeRKPLAATS RecLASSeRING AmSTeRDAm

Reclassering Nederland en Gered Gereedschap hebben een bijzonder samenwerkingsverband. In de vijf werkplaatsen 
van Reclassering wordt door  taakgestraften hard gewerkt aan de productie van de GG starterskistjes: gereedschapskisten 
bestemd voor één scholier of een startende ondernemer. Reclassering Den Haag timmert de kisten in elkaar, in 
Amsterdam worden ze vervolgens  gevuld en vervoerd. Gered Gereedschap bezocht de werkplaats in Amsterdam en 
sprak met twee energieke en betrokken werkmeesters: Reinder Veldman en Ruud Blok.

wERKPlaaTS

Hoe is de samenwerking tussen Reclassering en Gered Gereedschap ontstaan? 
Reinder: We hebben 5 jaar geleden zelf  contact gezocht met GG. Reclassering had een 
probleem; we hadden taakgestraften die niet in de buitendienst konden werken vanwege 
lichamelijk of geestelijke beperkingen. Wij hebben toen de werkplaats opgericht en zijn op 
zoek gegaan naar werkzaamheden die de mensen konden gaan doen. Schuren en schilde-
ren is voor mensen die een handicap hebben goed te doen.  
Ruud: Gered Gereedschap sluit heel goed aan bij onze wens om werkverschaffing te  
bieden dat gelijktijdig een maatschappelijk doel dient. Het voordeel is dat je dit ook veel 
beter kan verkopen aan je klanten. Bij commercieel werk hebben ze toch het idee dat ze 
in een productiefabriek zitten. De motivatie is veel groter als we aangeven dat we dit werk 
doen voor mensen in Afrika die het nog veel minder hebben dan wij.

Wanneer wordt iemand hier tewerkgesteld? 
RV: De delicten waarvoor mensen hier terecht komen zijn kleine diefstallen, alcoholmis-
bruik, fraude en minder zware geweldsdelicten. Een gemiddelde taakstraf hier is 80 uur. 
Het gedwongen aantal uren werk ligt tussen 18 en 240 uur. Een taakgestrafte woont  
gewoon thuis. Overdag zijn ze verplicht 6 uur onder toezicht te werken. Mannen en  
vrouwen doorelkaar. Dat is een bewuste keuze.
RB: Het beeld van de mannen naar vrouwen is vaak heel erg negatief, seksistisch. Doordat 
ze hier samen moeten werken kunnen we dat een beetje bijstellen.  
Het leeraspect is niet zozeer dat stukje ijzer schuren. De gestraften krijgen soms door de 
gesprekken die ze hier onderling voeren een ander beeld en dat werkt mee aan de vermin-
dering van recidive. 
Vrijwel alle mensen hier hebben ernstige tekortkomingen in hun jeugd ondervonden, heb-
ben zowel maatschappelijke als lichamelijke of geestelijke problemen. De media schetsten 
vaak een eenzijdig  beeld van mensen die crimineel zijn. Als je, zoals wij, tussen hen in 
werkt hoor je pas wat de eigenlijke oorzaken van de vergrijpen zijn; misbruik vroeger,  
lichamelijke en geestelijke problemen, geen opleiding, gescheiden ouders: dat geeft een 
heel andere kijk op de zaak.

Hoe is het om in een werkplaats te werken 
vol met gereedschap, is dat niet risicovol? 
RV: De gereedschappen zijn natuurlijk  
allemaal potentiële wapens, maar gevaarlijk 
is het niet, dat wordt bepaald hoe wij met de 
mensen omgaan. Iemand heeft wel eens een 
hamer naar mijn hoofd gegooid, maar het 
loopt nooit uit de hand. We leren de mensen 
wat voor soort gereedschap het is, we geven 
niet alleen opdrachten, we vertellen wat met 
het gereedschap gedaan wordt in Afrika.  
De sfeer is eigenlijk altijd goed.

Jullie rol daarin is heel bepalend 
RB: We zijn duidelijk autoriteit maar ook 
sociaal ingesteld in die zin van dat we een 
klimaat creëren waarin de cliënten zichzelf 
kunnen zijn. En waarin ze zelf verantwoor-
delijk zijn. We zeggen altijd: Júllie hebben 
een werkstraf, híer moet je het doen, we 
verwachten dat je inzet toont, dat je niet  
negatief bent maar hier goedgemutst 
naar toe komt. Dat is bevorderlijk voor de 
werksfeer en voor jezelf. Als je hier met een 
sikkeneurig gezicht zit wordt de dag erg lang. 
Wanneer er toch iemand loopt te zeuren, 
wordt diegene door de groep gecorrigeerd.  
Wij handelen vanuit respect en vertrouwen 
en dat krijgen we ook terug.  
 
Wat is je motivatie om voor Reclassering  
in de werkplaats te werken? 
RV: Met mensen omgaan, en ervoor te zor-
gen dat ze hier niet meer terugkomen. Maar 
helaas, we zien toch met regelmaat mensen 
terugkomen...  > lees verder op pagina 8

Reinder Veldman en Ruud Blok
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ONZe PARTNeRS  
Gered Gereedschap ontvangt steun in de vorm van kennis, menskracht en middelen 
van onderstaande bedrijven en organisaties:

En vERdER

eN De WINNAAR IS... 
Oplossing kerstpuzzel
Onder onze lezers bevinden zich veel 
geoefende puzzelaars. Heel leuk dat we 
zoveel goede oplossingen binnen hebben 
gekregen!  
De enige juiste oplossing was:  
GOED GEREEDSCHAP IS HET HALVE WERK. 
De Praxis bon gaat naar:
Emmy Mathies-Klazes uit Amsterdam
Van harte gefeliciteerd! Op vrijdag 6 februari overhandigde Würth 

Nederland B.V. diverse handmachines aan 
Gered Gereedschap. De gebruikte machines 
zijn de afgelopen maanden ingeleverd bij de 
Würth-shops, waarvoor de klant een nieuwe 
Würth-machine met korting kon kopen.
De klanten reageerden zeer enthousiast 
op de inruilactie. Er werden de helft meer 
machines ingeruild en nieuw aangekocht 
dan voorheen werd ingeschat. 

Naast de machines heeft Würth Nederland 
B.V. ook een financiële bijdrage aan  
Gered Gereedschap geschonken, waarmee 
we een schoolklas uit kunnen rusten met 
gereedschap. Gered Gereedschap dankt  
alle medewerkers en klanten van Würth 
voor hun steun!

SAmeN IN AcTIe meT 
WuRTh NeDeRLAND

Hoe groot is jullie productie aan gereedschap? 
RV: Wij leveren zo’n 80 tot 100 starterskist-
jes per jaar. Kistjes Metselen, Timmeren en 
Autotechniek. Hier in Amsterdam worden 
de kistjes gelakt, gevuld en voorzien van een  
brandmerk.  
Daarnaast verzorgt Reclassering het trans-
port van opgeknapt gereedschap vanuit veel 
werkplaatsen. Samen met één van de men-
sen hier rij ik 1 dag in de week in de Volks-
wagen Pick- up van de Reclassering langs de 
werkplaatsen en breng het gereedschap naar 
de Baanderij in Gouda.

Tevreden met de samenwerking met Gered 
Gereedschap? 
RV: Ja, we willen graag  nog een tijd door-
gaan, er is net een nieuw convenant geslo-
ten. Naast gereedschap willen we wel wat 
ander werk erbij. Sommige mensen  
hebben weinig met gereedschap en dan is 
het resultaat slecht. Dan is het beter dat er 
wat keuze is. De meeste gestraften hebben er 
zeker geen hekel aan om gereedschap op te 
knappen. Omdat het voor het goede doel is, 
dat geeft hen motivatie.


