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EEN NIEUWE LENTE, 
EEN VERTROUWD GELUID

Beste vrienden van  
Gered Gereedschap,

Ruim een jaar geleden 
leek Gered Gereedschap 
na 31 jaar door het fail-
lissement dicht bij zijn 
einde. Echter dankzij de 

inzet van alle vrijwilligers, in de werkplaat-
sen in het land en in het Dienstencentrum 
in Amsterdam, ziet de toekomst er nu 
weer rooskleurig uit. Bij dit herstel heb-
ben ook een aantal leden van het oude 
bestuur een belangrijke rol gespeeld. Het 
nieuwe Gered Gereedschap is Marcella 
Bos, Peter Schmidt en Sylvia v/d Berg en 
ook Wietske en Ron Stokvis veel dank 
verschuldigd. Zonder hun onvermoeibare 
inzet zou onze toekomst er heel anders uit 
hebben gezien.

De 9 containers die door het faillissement 
op de kade in Nederland waren achter-
gebleven zijn allen verzonden naar de 
beoogde partners en scholen in Afrika. 
Ook zijn we weer nieuwe projecten gestart 
zoals voor Babungo in Kameroen waar we 
meewerken aan een duurzaam opleidings-
traject voor jonge technici. 

Kortom, de 34 werkplaatsen, 500 
vrijwilligers en 380 inzamelpunten zijn 
allen vol op stoom om de scholen en 
startende ondernemers in Afrika van 
goed opgeknapt gereedschap te blijven 
voorzien.

Wij hopen daarbij op uw aller steun te 
kunnen blijven rekenen.

Willem van den Bos
Voorzitter Stichting Dienstencentrum 
Gered Gereedschap
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Gered Gereedschap is weer terug op de 
rit! In de zomer van 2013 stonden er nog 
9 containers op de kade in Nederland. In-
middels zijn al deze containers verscheept 
naar hun bestemmingen in Afrika.  
In Uganda, Kenia, Malawi, Benin, Zambia, 
Ghana en Kameroen hebben we zo vele 
scholen, trainingscentra en ontwikkelingsor-
ganisaties kunnen voorzien van kwalitatief 
goed gereedschap. Daarmee versterken 
we de toekomst van duizenden jongeren 
en startende ondernemers. 

Een prachtig resultaat. We willen ie-
dereen die hieraan heeft bijgedragen, 
werkplaatsen, vrijwilligers, donateurs en 
andere partners zoals o.a. De Baanderij, 
Praxis Bouwmarkten, ETC International, 

1. Uganda
2. Kenia
3. Malawi
4. Benin
5. Zambia (3 stuks) 
6. Ghana
7. Kameroen
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Turing Foundation en Wilde Ganzen, 
dan ook hartelijk danken. We hebben de 
ambitie om in 2014 acht containers te 
versturen, met jullie ondersteuning gaat 
dit zeker lukken. 

MOOI RESULTaaT: 9 cONTaINERS Op TRaNSpORT

UPdaTE

LaNDELIjK DIENSTENcENTRUM 
WEER OpERaTIONEEL

Het landelijk Dienstencentrum is weer 
operationeel. Vanuit een bescheiden 
kantoor in Amsterdam ondersteunt een 
onbezoldigd bestuur, samen met een 
kleine staf en vrijwilligers, de ruim dertig 
lokale werkplaatsen. Zij behandelen alle 
aanvragen voor gereedschap en regelen 
de landelijke logistiek en verschepingen. 
Ook wordt hier het landelijk PR beleid en 
donateur- en fondswerving geregeld. 

Nog een paar vrijwillige functies moeten 
worden ingevuld, hier en daar moet nog 
wat aan de organisatie worden gebouwd 
en dan is een vernieuwd, klein, vakkundig 
Dienstencentrum gerealiseerd. 

In het volgende GG bericht kunt u meer 
lezen over het vernieuwde Diensten-
centrum.

INhOUD

Het nieuwe kantoor van Stichting 
Dienstencentrum Gered Gereedschap

Bestemming containers:

Project van 
de maand:
Babungo 

Kameroen 
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Voor het project ‘Ondernemend  
Leren’ in Benin ontving Gered 
Gereedschap financiële steun van 
de Turing Foundation, een goede 
doelenfonds in Nederland. Het fonds 
werd in 2006 opgericht door Pieter 
Geelen, één van de oprichters van 
TomTom. Turing Foundation heeft 
zich tot doel gesteld om o.a. kinderen 
en jongeren in ontwikkelingslanden 
onderwijs te laten volgen.

Gered Gereedschap is al 12 jaar actief in Benin. In al die jaren ondersteunden wij vele 
leer/werk projecten in dit Westafrikaanse land. Onlangs konden wij wederom een 
container vol gereedschap naar Benin laten vertrekken. Elk van de drie betrokken 
organisaties, APRETECTRA, JSF en AJP, ontving al eerder gereedschap uit Nederland. 
Het grote succes en de aanhoudende stroom op te leiden ambachtslieden maakten dat 
opnieuw een groot aantal kisten gereeedschap en naaimachines voor timmerlieden, 
automonteurs, elektriciens en kleermakers geleverd werd. 
De drie betrokken organisaties kunnen met het gereedschap jongeren via praktijkgerichte 
opleidingen en ‘training on the job’ in bestaande bedrijfjes een ambacht laten leren 
zodat ze zich, eventueel via zelfstandig ondernemerschap, een plekje op de arbeidsmarkt 
kunnen verwerven.

PRojECTEn

Eind februari ging de container met be-
stemming Ghana op transport. Aan boord 
een grote hoeveelheid opgeknapt gereed-
schap voor een 10-tal projecten gericht op 
het vergroten van de kansen van jongeren, 
gehandicapten en kansarmen. 

Een tweetal projecten mocht in het  
verleden al eens eerder een zending  
opgeknapt gereedschap tegemoetzien: 
de Care and Concert Action Group en de 
Ghana Young Artisans Movement (GYAM). 
Opgericht in 1993 richt de GYAM zich op 
de ontwikkeling van kansarmen in het 
rurale noorden van Ghana. De GYAM 
gaat daarbij altijd praktisch te werk: een 
onderdeel van de werkzaamheden is het 
slaan van waterputten en het verzorgen 
van sanitaire voorzieningen. Daarnaast 
biedt GYAM aan jongeren, werklozen en 
vrouwen verschillende ambachtsopleidingen 
aan zoals kleermaker, houtbewerking, las-
sen en automechanica. Dat de organisatie 
daarmee in een grote behoefte voorziet, 
mag duidelijk zijn. 

Omdat goed gereedschap in Ghana 
nauwelijks beschikbaar of onbetaalbaar 
is, is het lang niet zeker dat een 
afgestudeerde met alleen het diploma 

GEREEDSchap VOOR ‘ONDERNEMEND LEREN’ IN BENIN

www.geredgereedschap.nl/benin

ook echt aan het werk kan. Van een 
werknemer wordt namelijk verwacht dat 
hij zijn eigen gereedschappen meeneemt. 
Vandaar dat Gered Gereedschap ditmaal 
enkele tientallen individuele sets opstuurt, 
zodat de afgestudeerden een nog grotere 
kans maken zichzelf en hun gezin van een 
inkomen te voorzien. Meer achtergronden 
over dit project leest u op:
www.geredgereedschap.nl/ghana

GEREEDSchap VOOR GhaNa
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PRojECT van dE Maand

Hoge werkloosheid 
In heel Kameroen is de werkloosheid zeer 
hoog, vooral onder jongeren (60%). Er is 
een gebrek aan voldoende goede beroeps-
opleidingen. Vele jongeren trekken naar 
de overvolle steden en trachten daar een 
baan te vinden. Indien meer jongeren een 
goede kans hebben een vak te leren in 
hun eigen dorp en daarbij een eigen be-
drijf zouden kunnen beginnen dan zou dat 

niet alleen de jongeren maar ook Babungo 
als geheel helpen ontwikkelen. 

Samen sterker 
Drie partijen hebben de handen 
ineengeslagen om gezamenlijk een groter 
resultaat te bereiken: 

CETIC (Centre d’ Excellence en Technologies 
de l’ Information et de la Communication) 
is de technische school in het dorp. Op deze 
school zitten ongeveer 250 leerlingen. 

Vengo Mbe BDE (Babungo Ontwikkeling 
en Culturele Vereniging) is de lokale 
vakvereniging opgericht in 1980. 

BIMEHC (Psychiatrisch Ziekenhuis 
Babungo), opgericht in 1989, wil haar 
opleidingsaanbod uitbreiden, zodat niet 
alleen (ex)psychiatrische patienten maar 
ook de lokale jeugd en mensen die lijden 
aan HIV/Aids aan de opleidingen deel 
kunnen nemen. Daarnaast organiseren ze 
ook inkomen genererende projecten. 

Ieder zijn eigen rol 
Door beter samen te werken ontstaat een 
duurzaam opleidingstraject voor jonge 
technici. Binnen de samenwerking heeft 
iedere partner zijn eigen rol: 

CETIC en BIMEHC: zijn verantwoordelijk 
voor het opleiden van de jongeren tot 
loodgieter, bouwvakker, timmerman,  
metaalbewerker, automonteur, kleerma-
ker, schoenmaker en elektromonteur. 

Vengo Mbe BDE: na hun opleiding te 
hebben afgerond krijgen de jongeren een 
set gereedschap zodat ze als zelfstandig 
vakman aan de slag kunnen gaan. Ze wor-
den hierbij begeleid door vakvereniging 
Vengo Mbe BDE die ze ook helpt samen te 
werken. 

BIMEHC: de leerlingen kunnen vervolgens 
aan de slag bij projecten die door BIMEHC 
worden geïnitieerd en ondersteund.
 
Tijdens dit opleidingstraject doorlopen de 
leerlingen verschillende stadia. Van theo-
rie- naar praktijkonderwijs en vervolgens 

Babungo is een dorp dat ligt in de vallei van de graslanden van de Ngoketunjia Division van 
de North West Region van Kameroen. De geschatte bevolking is tussen de 20.000 en 30.000 
inwoners. Armoede, onderontwikkeling en ziekten, zoals hiv & aids, tekenen het leven van 
de bewoners van Babungo. In dit gebied hebben drie organisaties hun krachten gebundeld 
om door middel van technisch onderwijs de lokale situatie te verbeteren.

DUURzaaM OpLEIDINGSTRajEcT VOOR jONGEREN IN KaMEROEN 

SaMENWERKING 
STIchTING BaBUNGO 

Voor de opzet en uitvoering 
van het duurzame 
opleidingstraject werkt Gered 
Gereedschap samen met 
de	Nederlandse	Stichting	
Babungo.	Deze	stichting,	
opgericht in 2008, voert 
in Babungo kleinschalige 
projecten uit om de 
bevolking te ondersteunen. 
Met projecten gericht op 
gezondheidszorg, scholing 
en microkredieten bevordert 
de	stichting	de	gezondheid,	
de	economische	positie	en	
de zelfredzaamheid van de 
mensen in Babungo. 

www.babungo.org
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BaBUnGo KaMERoEn

het opzetten van een eigen onderneming. 
Doordat ze een eigen set gereedschap 
krijgen na hun opleiding zijn ze ook echt in 
staat om hun opgedane kennis om te zet-
ten in een inkomen. Dit komt henzelf en 
de regio rond Babungo ten goede. 

Gereedschap maakt het verschil 
Het streven is om in het opleidingstraject, 
dat 3 jaar duurt, zo’n 80 leerlingen per jaar 
af te laten studeren. Om dit te kunnen 
realiseren is Gered Gereedschap gevraagd 

 
Als u dit duurzame opleidingstraject in 
Kameroen wilt steunen en Gered Gereed-
schap een warm hart toe draagt, steun ons 
dan met een gift. Voor € 25,- doneert u al 
een volledig gevulde gereedschapskist, de 
basis van een zelfstandig bestaan. U kunt 
uw bijdrage overmaken op rekening:  
NL 93 ABNA 0401840980 t.n.v. Stichting 
Dienstencentrum Gered Gereedschap in 
Amsterdam. U kunt ook kiezen voor een 
betaling via iDeal op onze website:  
www.geredgereedschap.nl/ideal-donatie 
 
Namens de jongeren in Kameroen alvast 
bedankt voor uw hulp!

DOE OOK MEE!
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cIjfERS KaMEROEN

Hoofdstad: Yaoundé 
Officiële landstaal: Frans, Engels 
Regeringsvorm: Republiek 
Religie: Inheems (40%), Christendom 
(40%), Islam (20%) 
Oppervlakte: 475.650 km²  
(0,8% water) 
Inwoners: 17 miljoen (2005)

het gereedschap te leveren dat nodig is om 
de leerlingen op te kunnen leiden. Denk 
hierbij aan gereedschapsets geschikt voor 
groepen van 10 leerlingen in de vakrich-
tingen timmeren, metselen, kleermaken, 
schoenmaken, metaalbewerking, installatie-
techniek, autotechniek en elektrotechniek. 
 
Om daarnaast alle leerlingen te kunnen 
voorzien van een eigen set gereedschap 
na hun afstuderen is Gered Gereedschap 
verzocht 450 individuele sets gereed-
schap te leveren. Een verzoek waar we 
graag aan meewerken!



Careander	is	een	zorgorganisatie	die	zorg	biedt	aan	mensen	met	een	verstandelijke	
beperking.	Onlangs	startte	de	organisatie	met	een	nieuw	werk-	en	dagbestedings-
initiatief	in	Nijkerk	waar	ook	de	activiteit	houtbewerking	aangeboden	zou	worden.	

De GG werkplaats in Nijkerk hoorde van dit initiatief en bood spontaan aan om ondersteu-
ning te bieden in de vorm van een schenking van gereedschap. De vreugde was dan ook 
groot toen de clienten van Careander uit de handen van collega Pim van de Kraats dozen 
vol hand- en elektrisch gereedschap in ontvangst mochten nemen. Alles wat er nodig is 
om zowel handmatig als machinaal hout te bewerken was aanwezig: beitels, schroeven-
draaiers, schaven, schuur- en zaagmachines. 
 
Een prachtig initiatief dat past bij de missie van Gered Gereedschap om ook in Nederland 
mensen mee te laten doen in onze maatschappij op een manier die bij hen past en de 
samenleving ten goede komt. Daarom ook zijn een aantal van onze werkplaatsen opgezet 
als onderdeel van welzijnsinstellingen, (re)integratieprojecten en dagactiviteitencentra.

Stichting Radar ondersteunt kinderen 
en volwassenen met een verstandelijke 
beperking. Cliënten van Radar werken bij 
Kinderboerderij Schutterspark in Brunssum. 
 
In maart kwamen medewerkers er achter 
dat er was ingebroken op hun werkplek 
bij de kinderboerderij. Allerlei waardevolle 
tuinmachines en gereedschappen waren 
uit de schuur van de kinderboerderij ont-
vreemd. Een kleine ramp, zowel in 

financieel als persoonlijk opzicht voor 
de beheerder, medewerkers en cliënten 
van Radar, die iedere dag met hart en 
ziel op de kinderboerderij werken. In het 
kader van ‘durf te vragen’ plaatste het 
team van Radar Brunssum daarom een 
bericht op haar Facebookpagina over 
de inbraak, met daarin een oproep voor 
vervangende, tweedehands machines en 
gereedschappen.
 
Via via kwam er al snel een oproep van 
Gered Gereedschap Parkstad Limburg 
(GGPL) die aanbood een groot deel van 
de gestolen gereedschappen en ma-
chines te vervangen. Een aanbod waar 
alle betrokken medewerkers van Radar 
bijzonder blij mee waren.

paRKSTaD LIMBURG hELpT 
STIchTING RaDaR ‘UIT DE BRaND’

 
GEREEDSchap VOOR  
METaaLOpLEIDING ayacUchO 
IN pERU

Vier (oud)-studenten van de TU Delft,  
Ab Streppel, Bijn Worms, Egbert Pot en  
Jasper de Lange, beginnen binnenkort 
aan de ultieme roadtrip. Met een oude 
LandRover Defender en een Yamaha 
XZT 750 Ténéré rijden ze – als team van 
de Oranje Trophy - deze zomer via Colom-
bia, Ecuador, Peru, Bolivia, Argentinië en 
Uruguay naar Rio de Janeiro in Brazilië waar 
het wereldkampioenschap voetbal bezocht 
wordt. Het is echter niet zo maar een reis, 
het is een reis met een missie. Van iedere 
deelnemer van de Oranje Trophy wordt 
verwacht dat hij avontuur met charity 
combineert en zich inzet om de wereld 
een beetje mooier te maken. 

Team Drive2Develop zet zich in voor 
Mama Alice, een hulporganisatie die zich 
in Ayacucho (Peru) bekommert om het 
lot van straatkinderen. De organisatie 
heeft drie speerpunten: onderwijs, zorg/
welzijn en vakopleidingen. In de 7 jaar 
dat Mama Alice actief is, is het aantal 
kinderen dat van hun zorg gebruik maakt 
gestegen tot 1.000.  

Eén van de vakopleidingen waarin Mama 
Alice investeert is metaalbewerking, 
toegankelijk voor zowel jongens als 
meisjes. Het doel is om de jongeren een 
vak te leren waardoor hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroot worden.  
Bijkomend voordeel is dat de kinderen door 
de opleiding hun sociale vaardigheden ver-
beteren en een positiever zelfbeeld krijgen. 
De opleiding is een succes: de 20 leerlingen 
die afgelopen jaar de opleiding afrondden 
hebben inmiddels allemaal een baan.

nIEUws

DRIVE2DEVELOp

De doelstellingen van Mama Alice passen 
perfect bij de missie van Gered Gereed-
schap: het vergroten van de economische 
zelfredzaamheid van jongeren in  
ontwikkelingslanden. Daarom reageerden 
wij uitermate positief op het verzoek van 
Team Drive2Develop om hen en daarmee 
de vakopleiding Metaal van Mama Alice 
te voorzien van een grote hoeveelheid 
gereedschap.

www.drive2develop 
www.mamaalice.nl 

hOUTGROEp caREaNDER aaN DE SLaG
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WERKpLaaTS GRONINGEN UITGELIchT

Gered Gereedschap Groningen, opgericht in 1985, is onze oudste werkplaats in het land. Hier wordt vijf dagen in de week met veel inzet  
en enthousiasme gereedschap opgeknapt; vier dagen gereedschap en één dag naaimachines. GG Groningen hanteert als enige werkplaats  
een	verenigingsstructuur	zodat	alle	vrijwilligers	meebeslissen.	Bestuursleden	werken	zelf	mee	in	de	werkplaats.	In	gesprek	met	voorzitter	
Henk	Smith,	penningmeester	Bram	Visch	en	secretaris	Kitty	Geway.

wERKPlaaTs

Met hoeveel vrijwilligers werken jullie  
momenteel? 
Henk: “Er werken bij ons 38 vrijwilligers. Het 
is een erg stabiele groep mensen; jaarlijks 
zijn er maar 5 of 6 wisselingen, de meerder-
heid werkt hier al heel lang. Veel vrijwilligers 
zijn AOW-ers. De meesten hebben een 
technische achtergrond, vier komen bijvoor-
beeld  van een energiebedrijf, drie uit het 
onderwijs, drie hebben naast GGG een eigen 
bedrijfje en er werken een aantal WAO-ers 
bij ons. Met z’n allen produceren we jaarlijks 
ca.12.000 stuks gereedschap en 200 naaima-
chines, een zeecontainer vol.” 
 
Wat maakt GGG een leuke plek om voor  
te werken? 
Bram: “De mensen die hier werken viden het 
leuk om dingen op te knappen en tegelijker-
tijd iets relevants te doen. Als je hier werkt 
moet je het belangrijk vinden dat je dingen 
niet weggooit, je moet de duurzaamheids-
gedachte hebben. De manier waarop we 
in het leven staan, waarop we denken, dat 
maakt dat we hier een sterke saamhorigheid 
hebben.”
 
Henk: “We hebben een vrij strikt aanname-
beleid. Een nieuwe vrijwilliger  moet de per-
soneelscommissie kunnen uitleggen waarom 
hij graag bij ons wil werken. Het is niet zo dat 
wij graag iedereen binnen willen halen. Het 
gaat erom dat de club mensen die het hier 
goed heeft in stand blijft.”  
 
Kitty: “We hebben liever mensen met twee 
linkerhanden die achter de doelstelling staan 
dan mensen die heel veel kunnen en niets 
met ontwikkelingslanden hebben.”
 

Waar komen de gereedschappen vandaan? 
Henk: “Grotendeels van de bronnen die iedere werkplaats heeft: de Praxis, de 
wereldwinkels die voor ons inzamelen, en particulieren. We hebben contact met regionale 
bedrijven als Nedtrain, Enexis en Gemeentelijke diensten als brandweer en milieudienst. 
Recentelijk hebben we veel materiaal gekregen van de NUON centrale die gebouwd is in 
de Eemshaven. De aanvoer van gereedschap is voor ons altijd meer dan voldoende.”

Vorig	jaar	werden	jullie	door	het	tijdelijk	wegvallen	van	de	activiteiten	van	het	landelijk	
dienstencentrum	plotseling	geconfronteerd	met	een	nieuwe	situatie:	geen	nieuwe	
projecten,	de	verzending	van	gereedschap	lag	stil.	De	mensen	moesten	toch	aan	het	werk	
blijven; hoe is jullie dat gelukt?
Henk: “Toevalligerwijs meldden in die periode een flink aantal organisaties zich bij ons met 
de vraag naar gereedschap. De organisaties zorgden zelf voor transport en verscheping en 
dat was precies wat we nodig hadden. Het eerste project dat we zelf hebben uitgevoerd 
was voor  ‘de Vliegende Meubelmakers’. En we zijn zelf ook op zoek gegaan. We hebben 
uit de organisaties in onze omgeving één project geselecteerd dat goed paste binnen onze 
doelstelling.”
 
Kitty: “Eén van onze leukste projecten is dat van Jaap en Joke Man. Zij wonen een deel van 
het jaar in Tanzania naast een technische school. Deze school was op sterven na dood. Ze 
hadden alleen nog grote machines, een zaag en een winkelhaak, de rest van het gereed-
schap was weggeraakt. Jaap en Joke zijn een aantal keren bij ons in de werkplaats geweest 
en dienden een aanvraag in om de  school nieuw leven in te  blazen en wij hebben een 
grote hoeveelheid, zo’n 2,5 kuub, aan timmer- en autogereedschap naar Tanzania ver-
stuurd. De school start hiermee een nieuwe opleiding in motorvoertuigentechniek. We 
hebben gemerkt dat het leuk is om vragers te ontmoeten, te horen over hun passie en de 
levenssituaties van de gereedschapgebruikers.”

Bram: “We hebben daarnaast een bijdrage geleverd aan de doorstart van het landelijk 
Dienstencentrum, omdat een goed servicecentrum essentieel is voor ons voortbestaan. 

Gered Gereedschap Groningen: van links naar 
rechts: Henk Smith, Kitty Geway en Bram Visch
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cOLOfON

Stichting Dienstencentrum Gered  
Gereedschap. Adres: M. van Bouwdijk  
Bastiaansestraat 60-A, 1054 SP Amsterdam.  
T: 06-14230518. 
E-mail: info@geredgereedschap.nl 
Website: www.geredgereedschap.nl 
Redactie: Evelien van der Voorde en  
Peter Schmidt 
Vormgeving & DTP:  www.lijnc.nl 
Fotografie: Stichting Babungo en  
fotoarchief Gered Gereedschap. 
Rekeningnummer:  
NL 93 ABNA 0401840980 
Stichting Dienstencentrum Gered  
Gereedschap is aangemerkt als  
algemeen nut beogende instelling.

Het was voor ons lastig veel projecten door 
elkaar heen te doen, onze  organisatie is 
hier niet op ingericht. Dus hoe eerder het 
Dienstencentrum Amsterdam weer goed 
draait hoe beter het is voor ons.”

Hoe zien jullie de toekomst van GG-
Groningen, wat zijn de plannen? 
Henk: “Wij hebben geen grote ambities, 
onze voornaamste ambitie is een gezellige 
goede club te blijven waar iedereen zich 
prettig voelt.” Kitty: “We willen zoveel mo-
gelijk gereedschap in een zo kort mogelijke 
tijd ter plekke hebben. We zeggen altijd: we 
zijn afhankelijk van drie stromen: Mensen, 
Gereedschap en Geld. Mensen hebben we 
genoeg, gereedschap ook; we hoeven hier-
voor eigenlijk geen reclame te maken....”

Bram: “En geld loopt momenteel ook goed, 
de subsidies lopen af, maar we krijgen wat 
meer donateurs. En uit de verkoop van 
oude metalen en spullen die niet gevraagd 
worden voor projecten halen we ook nog 
wat inkomsten. We willen graag blijven wie 
we zijn, en ons bezighouden met onze  
corebusiness en dat is gereedschap  
opknappen voor mooie projecten!”

www.geredgereedschapgroningen.nl

ONzE paRTNERS  
We doen het niet alleen. Gered Gereedschap ontvangt geen subsidie. Alle activiteiten  
betalen we van particuliere donaties, bedrijfssponsoring en bijdragen van fondsen.  
Steun in de vorm van kennis, menskracht en middelen ontvingen wij van onderstaande  
bedrijven en organisaties:

Zoekt u een kado voor iemand die alles al 
heeft? Voor een verjaardag, een bruiloft, 
jublieum of geboorte? Of wellicht voor 
vaderdag? Denk dan eens aan een 
gereedschapskist, een bankschroef of 
een naaimachine. Met de artikelen uit de 
webshop van Gered Gereedschap geeft u 

WEBShOp

een kado dat bijdraagt aan een zelfstandig 
bestaan voor jongeren en startende 
ondernemers in de 3e wereld. Een gift  
dus van onschatbare waarde!
U vindt de webshop via onze website: 
 
www.geredgereedschap.nl/webshop

En vERdER

NIEUW REKENINGNUMMER

Heeft u een automatische incasso afgegeven in het verleden of maakt u periodiek een 
bedrag over? Let dan op dat u het juiste rekeningnummer gebruikt: Stichting Diensten-
centrum Gered Gereedschap IBAN: NL 93 ABNA 0401840980


