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VOORWOORd

Gered Gereedschap: op weg naar een betere toekomst
Zoals u van ons gewend bent, zijn we de afgelopen 
maanden in onze 30 werkplaatsen weer druk bezig 
geweest om containers te vullen met opgeknapt gereed-

schap voor een aantal zorgvuldig geselecteerde projecten in Afrika. Onze 
focus ligt daarbij op ondersteuning van praktijkgerichte beroepsoplei-
dingen voor jonge mensen. Met een goede vakopleiding kunnen jonge-
ren gericht werk zoeken of voor zichzelf beginnen.

Het credo van Gered Gereedschap is zelfwerkzaamheid en zelfredzaam-
heid stimuleren. Daarom heeft GG besloten de komende periode een stap 
verder te gaan door het nog meer stimuleren van kleinschalig onderne-
merschap met ons gereedschap en onze kennis. Hierbij denken we aan het 
opzetten van verhuurcentra, het leveren van gereedschapsets voor zelf-
standig ondernemerschap, het opzetten van naaiateliers e.d. De onderne-
mers in spé moeten dit zelf gaan financieren, maar daarvoor kunnen dan 
wel microkredieten worden verstrekt. We gaan dit nog verder uitwerken, 
maar we willen u graag in ons proces betrekken. Zonder uw (financiële) 
hulp is dit namelijk niet mogelijk.

We blijven daarnaast nauwgezet volgen hoe het met onze projecten 
gaat. Eén van onze bestuursleden is recent privé naar Oeganda en Tanza-
nia geweest en heeft daar een aantal van onze projecten bezocht. In dit 
GG bericht kunt u meer lezen over haar ervaringen. 
 
Wellicht is het u opgevallen dat dit bericht door een kakelverse voorzitter 
geschreven wordt. Onze voormalige voorzitter Willem van den Bos heeft 
na 2 intensieve jaren besloten zijn tijd en energie nu weer aan andere 
zaken te besteden. GG is hem veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze 
energie en inzet voor de doelstellingen van onze organisatie.

Rest mij nog u vast prettige feestdagen en een prachtig 2016 te wensen.

Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap
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INhOud

Deze zomer vertrok een grote lading gereedschap naar 
Kameroen. In de container gereedschap en naaimachines 
voor een 7-tal projecten. Direct na aankomst in de haven van 
Douala is het gereedschap overgedragen aan vertegenwoor-
digers van de diverse projectpartners. 

Lokaal fotograaf Steve Mvondo was aanwezig bij de over-
dracht en maakte een mooie fotoreportage. Je kunt deze 
bekijken via: www.bit.ly/Aankomst_Kameroen

GEREEdSchAp AANGEKOmEN IN 
KAmEROEN



In de zuidwesthoek van Oeganda, vlakbij 
het drielandenpunt met Congo en Rwanda, 
ligt het St. George Vocational Training 
Centre. 

Deze technische hogere school is in 2011 
opgericht, omdat er in de omgeving 
weinig scholen zijn voor vervolgonderwijs. 
Jongeren in de buurt moeten vaak ver 
reizen om te studeren en dat is niet voor 
iedereen mogelijk. Deze ambachtschool 
in Mutolere geeft jongeren de mogelijk-
heid om in hun eigen buurt te studeren. 
Dankzij de inspanningen van Stichting 
Vledder Helpt. staat er een gebouw voor 
de school en zijn er sanitaire voorzieningen. 
Gered Gereedschap heeft eind 2013 tim-
mergereedschap en naaimachines aan de 
ambachtsschool gedoneerd. Hoe gaat het 
nu met de school? 

Ngabonziza Richard Bahizi (33) is het 
schoolhoofd van het St. George Vocational 
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Training Centre. “Bij de oprichting van de 
school hadden we een tekort aan 
gereedschap. Dankzij de donatie van 
Gered Gereedschap hebben we nu 
gereedschap van goede kwaliteit. We zijn 
Gered Gereedschap erg dankbaar voor 
het gedoneerde gereedschap. Nu kun-
nen de leerlingen opgeleid worden tot 
timmerman, metselaar of kleermaker.”

De school biedt verschillende technische 
opleidingen. Leerlingen krijgen de juiste 
kennis en vaardigheden mee om aan 
de slag te gaan op de arbeidsmarkt. De 
leerlingen van St. George Vocational 
Training Centre zijn erg leergierig en 
gemotiveerd. 

SpONSOR GEREd 
GEREEdSchAp GRATIS VIA jE 
ONlINE KERST AANKOpEN!
 
U kunt Gered Gereedschap nu heel een-
voudig sponsoren zonder dat het u maar 
één cent kost!  U hoeft enkel via onze 
eigen pagina op Sponsorkliks.nl  
(www.geredgereedschap.nl/spon-
sorkliks) naar de online winkel van uw 
keuze te gaan. Daarna verloopt het 
bestellen gewoon zoals u gewend bent. 
Het deelnemende bedrijf doneert 
vervolgens een geldbedrag aan Gered 
Gereedschap. Zo kunt u eenvoudig met 
uw kerstaankopen scholen en onderne-
mers in ontwikkelingslanden steunen!
www.geredgereedschap.nl/sponsor-
kliks

Hafashimana Denis is vorig jaar begon-
nen op de school. Hij heeft twee jaar 
hard gewerkt om zijn schoolgeld te 
kunnen betalen. Hafashimana: “Ik ben 
nu extra gemotiveerd om mijn diploma 
te halen. Ik volg een opleiding tot metse-
laar en het gereedschap zorgt ervoor dat 
ik veel praktijkervaring op kan doen.” 

Akineza Agnes maakt gebruik van de 
gedoneerde naaimachines. Akineza: “Ik 
volg een opleiding in tailoring en knitting. 
Dankzij de naaimachines leer ik om ver-
schillende soorten kleding te maken. 
Ik ben weer een stapje dichterbij om 
kleermaker te worden.”

GEmOTIVEERdE lEERlINGEN 
AAN AmbAchTSchOOl IN 
OEGANdA

Begin 2014 is er – mede met de hulp van Doopsgezind Wereldwerk – begonnen met de 
bouw van een technische school in Shirati, Tanzania. Inmiddels is het Bishop Kisare Voca-
tional Training Centre grotendeels klaar en is er gestart met de lessen engels en wiskunde. 
Gered Gereedschap is gevraagd om te zorgen voor de handgereedschappen, werkplaats-
machines en ondersteunende apparatuur. Mede dankzij het werk van de werkplaatsen in 
Den Haag, Amsterdam, Wolvega en Waddinxveen vertrok onlangs een grote hoeveelheid 
gereedschap richting Tanzania. Els de Quant, vertegenwoordigster van Doopsgezind We-
reldwerk in Tanzania was aanwezig bij de aankomst van de container in Shirati: ‘Iedereen 
was sprakeloos toen ze de enorme hoeveelheid gereedschap uit de container zagen ko-
men. De bisschop die ook aanwezig was zei ‘Dit is God!’. Hoe groot de dankbaarheid is van 
de mensen hier is niet in woorden uit te drukken. Nogmaals dank!’ Nu het gereedschap is 
gearriveerd kan in februari aangevangen worden met het technisch onderwijs.

GROTE blIjdSchAp Om AANKOmST GEREEdSchAp IN  
ShIRATI TANzANIA

http://www.geredgereedschap.nl/sponsorkliks_
http://www.geredgereedschap.nl/sponsorkliks_


In ACTIE vooR GEREEDsCHApsBAnk kIwAnGAlA

Belang van de maakindustrie
De achilleshiel van de Oegandese economie is de grote afhankelijkheid van de agrarische 
sector, met name de koffiesector. De koffieprijs laat de afgelopen jaren echter een dalende 
trend zien en is mede de oorzaak van het toenemende tekort op de handelsbalans. Diversi-
ficatie van de economie vormt dan ook één van de topprioriteiten van de Oegandese over-
heid. Om deze diversificatie te bereiken, is het van groot belang dat er een goede maakindu-
strie in Oeganda ontstaat. Geschoolde vakmensen moeten in staat gesteld worden om hun 
vak uit te oefenen en daadwerkelijk producten kunnen maken. Maar dit is niet eenvoudig. 
Om kwalitatief goede producten te kunnen maken zijn goede en efficiënte gereedschappen 
en machines nodig. Voor de gemiddelde Oegandese vakman zijn deze echter onbereikbaar, 
omdat ze of van goede kwaliteit zijn maar onbetaalbaar, of betaalbaar maar van slechte 
kwaliteit. 

De Gereedschapsbank
Met het oprichten van een gereedschapsbank wil Gered Gereedschap vakmensen in staat 

stellen om met kwalitatief goede gereed-
schappen en machines producten te maken 
voor de lokale markt. Bij de Gereedschaps-
bank kan een werkplek in een compleet 
ingerichte werkplaats of een gereedschapsset 
voor een klus op locatie gehuurd worden. Op 
deze manier kunnen vaklieden lokaal een op-
dracht uitvoeren of producten maken zonder 
dat ze grote investeringen hoeven te doen.

In de Gereedschapsbank komt ruimte voor 
een timmerwerkplaats, een naaiatelier, een 
autogarage/fietsenwerkplaats, een onder-
houdsruimte en een ruimte van waaruit indi-
viduele gereedschapssets worden verhuurd. 
De verhuur van deze sets start in de vakgebie-
den houtbewerking, automechanica, kleerma-
ker (handnaaimachines) en bouwvakker. De 
resterende ruimte zal gebruikt worden om de 
bank in de toekomst uit te breiden met een 
schoenmakerswerkplaats, een metaalbewer-
kingswerkplaats en een ruimte waar elektri-
sche systemen kunnen worden gemaakt.

TOEGANG TOT GOEd EN bETAAlbAAR GEREEdSchAp 
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Goede vakmensen zijn hard nodig in Oeganda. Voor de gemiddelde Oegandese 
vakman is goed en efficiënt gereedschap echter onbereikbaar. Gered Gereedschap 
wil hier, samen met lokale partner Children’s Sure House, verandering in brengen. 
Met het oprichten van een gereedschapsverhuur waar vaklieden een werkplek 
of gereedschapsset kunnen huren, willen beide organisaties de toegang tot goed 
en betaalbaar gereedschap mogelijk maken. Hierdoor worden vaklieden in staat 
gesteld om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en dragen zij tegelijkertijd 
bij aan de broodnodige ontwikkeling van de Oegandese maakindustrie.

In Actie voor: 

Gereedschapsbank 
Kiwangala
OEGANdA
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De Gereedschapsbank gaat dienst doen voor alle vakmensen in 
het Lwengo District en wordt gevestigd in Kiwangala. In en rond 
Kiwangala wonen ongeveer 2000 vaklieden. De Gereedschapsbank 
richt zich met name op deze groep. Daarnaast zijn er heel veel 
vrouwen die kleding kunnen maken, maar dit voornamelijk doen 
voor het eigen gezin. Ook zij kunnen terecht bij de Gereedschaps-
bank.

Samenwerking CSH
Voor het opzetten van de Gereedschapsbank in Kiwangala werkt 
Gered Gereedschap samen met lokale partner Children’s Sure 
House (CSH). CSH is in 1993 opgericht in Oeganda met als doel om 
duurzame veranderingen aan te brengen in lokale gemeenschap-
pen die bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van mensen. 
De organisatie beheert vier basisscholen waar meer dan 1250 
kinderen basisonderwijs genieten en één middelbare school waar 
meer dan 80 leerlingen jaarlijks een opleiding krijgen in verschil-
lende vakken. Naast het bieden van onderwijs is CSH sinds enkele 
jaren haar activiteiten gaan uitbreiden. Zo helpt zij ondernemers 
bij het ontwikkelen van hun bedrijf. Daarnaast heeft CSH het Vil-
lage Savings and Loan Initiative opgezet. Via dit initiatief kunnen 
deelnemende ondernemers een deel van hun opbrengsten sparen 
of een lening afsluiten voor de financiering van hun onderneming.

 
Helpt u mee om samen met ons de Gereedschapsbank in Ki-
wangala op te richten? Met uw bijdrage kunnen we heel veel 
Oegandese vakmensen de mogelijkheid bieden om zelfstandig 
een inkomen te genereren en daarmee uit de armoede te ko-
men. Om het gehele project te realiseren is een bedrag van  
€ 35.000,= benodigd. Steun ons met een gift, iedere bijdrage is 
welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening  
NL 93 ABNA 0401840980 t.n.v. Stichting Gered Gereedschap in 
Amsterdam. U kunt ook kiezen voor een betaling via IDEAL op 
onze website: www.geredgereedschap.nl/ideal-donatie. 

CSH en Gered Gereedschap danken u voor uw hulp!

dOET u mEE?

Het internationale karakter van Gered Gereedschap krijgt op dit mo-
ment wel heel bijzonder vorm in Amsterdam-Noord. Via een speciaal 
project werken tot eind dit jaar elf asielzoekers van het AZC Alkmaar 
een half jaar mee om een serie gereedschapswagens gevuld met au-
tomonteursgereedschap klaar te krijgen voor verzending naar Kenia.

 
De Gereedschapsbank wordt gesteund  
door Stichting Wilde Ganzen, wat  
betekent dat zij voor iedere euro die u  
doneert € 0,50 bijlegt.  

Uw euro is dus maar liefst € 1,50 waard!

ERITREA (X) IRAK (+) NEdERlANd (=) KENIA

Aanvullende diensten
Bij de Gereedschapsbank gaan vijf mensen werken die de gereed-
schappen onderhouden en verhuren. Tevens gaan deze mensen

de vaklieden adviseren, begeleiden en trainen. Gered Gereed-
schap levert de kennis aan de medewerkers die nodig is voor het 
goed onderhouden van het gereedschap. Verder wordt het vanuit 
de bank mogelijk om zich aan te sluiten bij het Village Savings 
and Loan Initiative waarmee aan de vakmensen die de huur van 
de gereedschappen niet kunnen betalen een krediet kan worden 
verstrekt.

Een van hen is Mustafa. Hij is nu een half jaar in Nederland, maar komt 
oorspronkelijk uit Falluja, een stad op een uurtje rijden van Bagdad, de 
hoofdstad van Irak. Hij is 31, getrouwd en vader van een zoon. Nadat 
hij is afgestudeerd als Telecom Engineer aan de Technische Universiteit 

van Bagdad werkte hij een paar jaar voor een grote telecom  
organisatie in Irak. Omdat de situatie in zijn land steeds verder  
verslechterde nam hij het besluit om te vertrekken en om in een  
veilig land aan zijn toekomst te werken. Na een aanvullende oplei-
ding bij de universiteit van Maastricht vroeg hij asiel aan. 

Een ander is Nahom. Ook hij is nu een paar maanden in Nederland, 
22 jaar oud en getrouwd. Hij komt oorspronkelijk uit Eritrea, een 
dictatoriaal land waar het al tientallen jaren zeer onrustig is, in het 
Noord-Oosten van Afrika. Nahom is universitair afgestudeerd in 
Informatie Management en ging daarna aan het werk, onder zeer 
slechte werkomstandigheden. Hij vluchtte via Sudan en kwam dit 

voorjaar aan op Schiphol.

> Lees verder op pagina 6
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Jaarverslag
Wilt u meer weten over het werk van Gered Gereedschap, download dan ons 
Jaarverslag 2014 via www.geredgereedschap.nl/jaarverslag

Samen met nog 9 andere collega’s komen ze 
twee of drie keer per week naar Amsterdam-
Noord, Mustafa met het openbaar vervoer, Na-
hom op de fiets. Hij is namelijk een getalenteerd 
tijdrijder die het in Eritrea in zijn leeftijdscate-
gorie regelmatig tot podiumplaatsen schopte 
tijdens wedstrijden en kampioenschappen. Nu 
hoopt hij opgenomen te worden in het Marco 
Polo Cycling Team voor 2016.

Mustafa: ‘Een van de eerste zaken die ik kocht 
in Nederland was een laptop via Marktplaats. 
Zo kan ik skypen met mijn vrouw en zoontje, die 
achtergebleven zijn. Bovendien kan ik zo sneller 
Nederlands leren. Er zijn lessen in het AZC en 
bij Gered Gereedschap beginnen we iedere 
werkdag ook met Nederlandse les. Peter geeft 
les, heel erg praktisch en gericht op werken in 
Nederland’. Mustafa leert dus iedere dag een 
flink aantal uren onze taal en is in staat om, net 
als Nahom,  een niet te moeilijk gesprek volledig 
in het Nederlands te voeren.

Naast taalles wordt er niets georganiseerd in 
het AZC en beiden vroegen al snel of er meer 
activiteiten waren. Zo kwamen ze na een selec-
tieronde bij dit project van Gered Gereedschap 
terecht. Iedere dag anderhalf uur reistijd, vanaf 
half tien een uur Nederlandse les en dan aan het 
werk, tot 3 uur. En dan weer anderhalf uur terug.  
Nahom:  ‘Gereedschap schoonmaken, schilde-
ren, sorteren, zagen en kisten maken, splitsen 
van materialen: ijzer-alu-hout. Peter helpt en legt 
uit, ook over veiligheid.  Erg goed want zo leer je 
erg snel’.

Als ze terug zijn in het AZC doen ze zelf hun 
boodschappen ( Mustafa: ‘Bij de Aldi, Lidl en zo, 
want we moeten goedkoop eten en zelf koken’) 
en de was. Ze hebben gedeelde slaapruimte 
en een gezamenlijke keuken en douche met 6 
andere huisgenoten, allemaal jonge mannen. 

’s Avonds leren ze zelf Nederlands, kijken een film en Nahom gaat veel trainen, ook op 
de wielerbaan in Spaarndam en Sloten.

Toekomstplannen hebben ze, net als veel onzekerheid. De asielprocedure duurt zeker 
zes maanden, loopt uit en dat motiveert niet.  Waarom zou je dan zo je best blijven 
doen om snel en goed Nederlands te leren? 
Mustafa hoopt erg dat hij hier kan blijven en wil heel graag aan het werk als engineer bij 
een Nederlandse organisatie. Hij heeft diverse CV’s verstuurd maar zonder asielstatus 
mag hij niet aan het werk. Nahom zet vol in op een loopbaan als professioneel wielren-
ner.’ Met God’s hulp is alles is mogelijk’, zegt hij, en is overtuigd dat het gaat lukken. En 
mocht het toch anders gaan, dan wil hij omscholen naar een beroep waarin zeker werk 
te vinden is,’zodat je voor jezelf kan zorgen’. Natuurlijk hopen beide dat ze snel met 
vrouw en kind kunnen herenigd worden. Een eventuele terugkeer naar hun vaderland  
lijkt op dit moment onwaarschijnlijk.

Nahom en Mustafa zijn erg blij en dankbaar dat ze kunnen deelnemen aan dit project 
van Gered Gereedschap. Het leert ze op een hele praktische manier hoe leven en (sa-
men-)werken in Nederland gaat. Groot respect hebben ze voor de organisatoren Peter, 
Stefan en Hamish, die echt helpen, met veel geduld, uitleg en individuele hulp, ‘en dat 
zonder dat we ze hoeven te betalen’!

Bijzonder: mannen uit Irak, Eritrea en Nederland helpen gezamenlijk Kenia!

http://www.geredgereedschap.nl/jaarverslag


bEzOEK AAN GEREd GEREEdSchAp pROjEcTEN IN OEGANdA EN TANzANIA dOOR cAROlINA bEIlSmA

sAMEnwERkInG

Voor het tweede bezoek ging ik naar Mbarara Institute for Social Development 
waar ik kennis maakte met de directeur dhr. John Tuwangye. Een zeer bevlogen 
man die na zijn studie sociologie geen werk kon vinden en 20 jaar geleden van-
uit huis begonnen is met avondlessen. Nu zijn er twee scholen met 500 en 250 
studenten. Het is zijn wens om de scholen uit te breiden met technische vak-
ken via Industrial Training gebaseerd op competenties. Dit opent vele wegen 
voor studenten met weinig vooropleiding om alsnog een diploma te halen.

Als voorzitter van UGRAPIVI (Ugandan Association of Private Vocational 
Institutions) in regio West is hij verantwoordelijk voor de inklaring van de 
gereedschappen voor de diverse scholen. Het merendeel van de inhoud van 
de container (60%) is naar Pefo gegaan. Nog 3 scholen kregen gereedschap-
pen waarvan ik er twee heb bezocht in het zuidwesten van Oeganda. Het was 
een lange autorit door een prachtig groen en heuvelachtig landschap maar het 
was zeer de moeite waard om deze scholen te bekijken en te spreken met de 
leerkrachten en verschillende studenten.  Iedereen was erg blij met de gereed-
schappen. Er is een sterke focus op het creëren van productie mogelijkheden 
na de training. 

Weer terug op de school in Jinja zijn alle naaimachines uit de container voor-
zien van een Pefo stempel en is het klaslokaal ingericht met, ongelooflijk,  50 
naaimachines door mij aangevuld met scharen, centimeters, naalden, spelden 
etc. Omdat de meeste leerlingen pas in september kwamen heb ik een klein 
aantal vast wegwijs gemaakt in het nieuwe vakgebied.
Heel leuk aan dit bezoek was dat het samenviel met de stageperiode van een 
aantal leerlingen van het Hout en Meubileringscollege uit Amsterdam. Zij 
waren voor 3 weken op het project om er een werkplaats op te zetten en jon-
geren  het vak te leren. De opdracht was het maken van een bed, kruk en tafel 
voor een aantal grootmoeders in de omliggende dorpen. Pefo doet veel voor 
deze grannies die voor hun kleinkinderen moeten zorgen omdat de ouders zijn 
overleden aan HIV/Aids. Na het inrichten van de werkplaats zijn de Vliegende 
Meubelmakers begonnen met de training van twee Oegandese jongeren die 
beiden zeer talentvol bleken en daarna zelf de training van 4 nieuwelingen 
enthousiast ter hand namen. Aan het eind van de 3 weken zijn de meubels bij 
de grannies bezorgd. 
> Lees verder op pagina 8
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Juli en augustus 2015

Voor mijn eerste bezoek ging ik op 23 juli op weg 
naar Pefo, de NGO in Jinja / Oeganda waar op 28 
juli de gereedschappen arriveerden. Ik was toen al 
ter plekke. Natuurlijk had ik erop gehoopt, toen op 
17 juni de container op weg ging vanaf de Baanderij 
in Gouda, maar het was een ware happening om 
samen met de medewerkers van Pefo de kisten te 
openen en hun jubelkreten te horen. Het kostte een 
week om alles te inventariseren. Wel heel belangrijk 
omdat Pefo bezig is een gereedschapsbank op te 
zetten met de recente zending gereedschappen. 
Een ambitieus plan dat prima past bij de nieuwe GG 
strategie van meer aandacht voor inkomen genere-
rende activiteiten.

 Carolina op bezoek bij PEFO
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ONzE pARTNERS  
Gered Gereedschap ontvangt steun van onderstaande bedrijven en organisaties: 

En vERDER

pERIOdIEK SchENKEN mET bElASTINGVOORdEEl

Wanneer u uw donatie omzet naar een periodieke gift dan is dat voordelig voor u en 
u helpt nog meer jonge vaklieden op weg naar een goede toekomst! Bij periodieke 
schenking zijn nl  uw giften voor 100% aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen 
betaalt de Belastingdienst 37% tot  52% van uw gift terug. 
 
Wilt u meer informatie hierover? U kunt het formulier Periodieke gift opvragen bij 
Gered Gereedschap, of bellen met  tel.: 06 14230518 of een mail sturen naar Pablo 
van Klinken via pr@geredgereedschap.nl

Dat was een geweldig feest met zang, dans en 
veel toespraken. Voor de studenten uit Amster-
dam een ware ontdekking van “Afrika” waar ze 
voor het eerst op bezoek waren.
Aansluitend door naar Tanzania, naar een 
project in Umbwe, waar ik vorig jaar een work-
shop heb gegeven. Ik ontdekte toen dat er 
GG-gereedschappen (naaimachines!) en indivi-
duele kistjes met gereedschappen ongebruikt 
in de opslag stonden. Een aantal naaimachines 
heb ik verplaatst naar het project waar ik 
daarna ging werken, een scholenproject ten 
zuiden van Arusha, waar ze heel hard nodig 
waren. Daar heb ik een workshop Textiel 
georganiseerd. Hieruit blijkt dat soms niet 
alle gereedschappen goed in gebruik worden 
genomen en dat GG nog beter het toezicht 
moet organiseren via vertegenwoordigers ter 
plaatse.  
 
Een laatste bezoek betrof Kasanga Technical 
College in Moshi, een modelschool zoals we 
het zouden willen voor al onze scholen pro-
jecten. Een theorie afdeling + 3 werkplaatsen: 
hout, metaal en textiel. Studenten lopen er 
stage, vinden er werk en er wordt geld ver-
diend aan de verkoop van de producten. Een 
schoolvoorbeeld van het ideale type project.  

KERSTpuzzEl
N A L Z L F E E N N N T N T G 
E K A M E R O E N A A E A H J 
P E E R S L R N A N I C M C N 
P E I L E A F I D T L H R I I 
A E R B L S S R A S P N E R J 
N M A K E T S N E R A I M E P 
K R N S E R O A O D A E M B T 
P I M R E D G J L L Z K I G A 
O G N I L R E E L I A A T G N 
S C H I P C N K N N D I A O G 
M J E V T C A D F I N W M M N 
B A B U N G O E R A A A E B E 
R O S N O P S Z A A G L I E T 
T S R O O V D E R L E A R S E 
S T A A L P K R E W O M P T M

Wanneer u alle woorden 
gevonden heeft, vormen de 
overgebleven letters een  
Afrikaans gezegde. 

Stuur uw oplossing op een 
briefje voor 15 januari naar 
Gered Gereedschap en u 
maakt kans op een bon van de 
Praxis. U kunt de oplossing ook 
mailen naar: pr@geredgereed-
schap.nl Vermeld duidelijk uw 
naam en adres.
Gered Gereedschap: M. van 
Bouw-dijk Bastiaansestraat  
60-A, 1054 SP Amsterdam 

METEN
BEST
DONATIE
EIBERGEN
FONDS
NIJPTANG

GGBERICHT
INKLAREN
TECHNIEK
KAMEROEN
PROJECT
VOORST

LASSER
WERKPLAATS
BABUNGO
LEERLING
ZELFREDZAAM
MALAWI

CADFIN
NAAISTER
OEGANDA
OPKNAPPEN
PRIEM
SCHIP

SPONSOR
TIMMERMAN
LINIAAL
ZAAG
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