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De voldoening van ons werk
Gered Gereedschap is een organisatie die voornamelijk
draait op vrijwilligers. Samen met meer dan 500 andere
mensen zet ook ik mij belangeloos in voor onze stichting.
Samen delen we de wens en de motivatie om de wereld
een beetje mooier te maken door kansen te creëren voor
mensen in armoede in ontwikkelingslanden. Door hen te
ondersteunen met kennis, kunde en gereedschappen
krijgen ze de mogelijkheid om als vakman een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Het aansturen op zelfredzaamheid staat daarbij voorop.
Ik ben altijd weer onder de indruk van de persoonlijke verhalen over de impact van
ons werk. Mooie voorbeelden daarvan zijn de berichten die we ontvingen van St.
Theresa Youth Polytechnic in Kenia. In dit magazine vertelt Sebastian Shikuyu, hoofd
van de sectie autotechniek, hoe hij met onze steun nu in staat is om zijn leerlingen
daadwerkelijk de praktijkervaring op te laten doen die zo noodzakelijk is. De school
staat nu in de regio bekend als dé plek waar je moet zijn voor een goede vakopleiding. En dat wordt ook gezien door de werkgevers in de regio: het aantal leerlingen
dat een stageplek aangeboden kreeg steeg maar liefst van 30% naar 90%. Dat vergroot de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.
Het zijn die verhalen die mij – en ik denk ook de andere 500 vrijwilligers in Nederland - de voldoening en de motivatie geven om me blijvend in te zetten voor Gered
Gereedschap.
Doet u met ons mee?
Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap
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De prijs ad €10.000 wordt door de Stichting Jobena tweejaarlijks toegekend aan
een ontwikkelingsproject dat zelfontwikkeling als inzet en doel heeft.

Gered Gereedschap wint Jobena Prijs
Gered Gereedschap en Young in Prison hebben op 11 november de Jobena Prijs
uitgereikt gekregen voor hun gezamenlijk project Yip Made. Het project biedt jonge
gevangenen in Malawi na hun detentie een opleiding tot vakbekwaam metaalbewerker en daarmee een reëel uitzicht op een toekomst als ambachtsman of vrouw.

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.”
Bekijk de video van de uitreiking via
www.geredgereedschap.nl/Jobena

Projecten

3 containers op transport naar Tanzania, Oeganda en Kenia
Het is donderdag 13 oktober 2016 en
meer dan 30 belangstellenden zorgen
ervoor dat de kantine van onze logistieke
partner De Baanderij bomvol is. Vrijwilligers van de werkplaatsen Nijkerk, Waddinxveen en Loon op Zand, sponsors als
Drukkerij Snep en Werkspot, donateurs
en ondersteuners van het DienstenCentrum Gered Gereedschap zijn bij elkaar
om ‘de containerdeur’ dicht te doen.
Drie volle containers gaan op weg naar
Tanzania, Oeganda en Kenia.
Voorzitter Bob de Koff heet welkom,
Peter Schmidt laat zien dat de container
voor Kiwangala in Oeganda een bijzondere is. Daar helpt GG mee om een
verhuurwerkplaats in te richten.
Dat is een nieuwe activiteit, die in het

verlengde ligt van wat GG nu 34 jaar doet: het stimuleren van leren, werken en ondernemen. Goed gereedschap is, zeker in de niet-stedelijk gebieden, slecht verkrijgbaar
en onbetaalbaar, een set kost zo maar een half jaarsalaris. Daarom helpt GG de lokale
organisatie Children’s Sure House een gereedschapverhuur werkplaats en opleidingscentrum in te richten van 350m2. Daar hebben zo’n 2000 vakmensen in de regio
Kiwangala profijt van.
René Rutte presenteert wat er gaat gebeuren met de containers voor Tanzania (daar
krijgen 6 organisaties gereedschappen, verspreid over het hele land) en Kenia ( 6
organisaties in vooral het westen van Kenia worden ondersteund). Alle 12 zijn al langer
actief en duidelijk is dat ze ook de ‘volgende generaties’ op weg helpen met scholing
en ondersteuning. Daarmee sluiten ze mooi aan bij de 1200 organisaties die GG ondersteund met nu al 1.800.000 stuks gereedschap sinds 1982.
Buiten is het typisch Hollands weer, de laatste kisten en naaimachines worden symbolisch door vrijwilligers ingeladen en de containerdeur gaat dicht. Voorzitter De Koff
zwaait soepel een fles champagne in stukken tegen de deuren. Niet heel veel later zet
de Nederhoff kraan al twee containers op de trailer van Stubbe Transport die vertrekt
naar de Rotterdamse haven. Onderweg naar een beetje betere toekomst!

40 straatkinderen in Tamale runnen nu een eigen bedrijf
In Tamale, de grootste stad van Ghana, is
het Youth Development Research Centre
(YDRC) actief. Het instituut is in 2006 opgericht en werd in 2011 officieel erkend
en geregistreerd. YDRC richt zich met
name op het verbeteren van de leefsituatie van ghanese jongeren. Veel jongeren
komen vanuit het platteland naar deze
stad op zoek naar meer mogelijkheden.
Helaas strandden deze jongeren vaak
dakloos op straat waar zij te maken
krijgen met gezondheidsproblemen en
(sexueel) geweld. Onderwijs is een belangrijke sleutel om het aantal straatkinderen in Tamale te doen dalen,het YDRC
maakt zich hier sterk voor.
De organisatie heeft al een aantal
succesvolle projecten op haar naam
staan. 40 door hen getrainde jongeren,
voormalig straatkinderen, hebben nu
een eigen bedrijf waar zij op hun beurt

trainingen geven. Onze contactpersoon bij
de organisatie, Victoria Safura Iddi, vertelt:
“Na afstuderen ontvangen de jongeren
gereedschapspakketten waarmee zij
hun eigen bedrijf op kunnen zetten in
verschillende gemeenschappen.” Bij het
YDRC krijgen jongeren les in het maken
van allerlei producten, zoals handtassen,
kleding, deurmatten en portemonnees.
Ook krijgen zij les in vaardigheden die zij
nodig hebben om een eigen bedrijf op te
zetten. De producten die in de les worden
gemaakt worden verkocht om fondsen
voor de organisatie te genereren. Om deze
producten te kunnen blijven maken – en
les te kunnen blijven geven – is gereedschap en apparatuur nodig, dit is waar
Gered Gereedschap graag inspringt.

digheden kunnen bijbrengen. De impact
die GG op onze organisatie heeft is zeer
groot. De zending gereedschap heeft ons
trainingscentrum omgevormd tot een professioneel center waar onze leerlingen hun
training praktijkgericht kunnen uitvoeren,
met het benodigde gereedschap.”

Victoria: “Het kwaliteitsgereedschap van
Gered Gereedschap zorgt ervoor dat
instructeurs op een efficiënte manier vaar3

Uitgelicht
Gered Gereedschap bezocht in oktober St. Theresa Youth Polytechnic School in Kamatete. Directeur Caroline Khamete en opleidingsmanager Autotechniek Sebastian Shikuyu vertellen u hoe groot de impact is van ons werk.
ontwikkelen.
‘ Vorig jaar rond deze tijd hadden we slechts
een handjevol studenten omdat we domweg
de capaciteit niet hadden om er meer tegelijk
te helpen. We hadden zo weinig gereedschap!
Maar dat is nu veranderd. ’ vult Musa Lusiola,
het hoofd van de Timmeropleiding, Caroline’s
relaas aan.
Hij zegt dat de machines en het gereedschap
de studenten veel meer mogelijkheden geven
om hun kennis te vergroten. ‘Een student van
St. Theresa heeft nu betere kansen op een baan

Caroline Khamete, directeur St. Theresa Youth Polytechnic School

Alles is mogelijk…en nog veel meer!
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 kan St. Theresa nu prat gaan op ongeveer 300 leerlingen.
‘Een paar jaar geleden dacht de gemeenschap dat de studenten die hier op school kwamen de mislukkelingen in het leven waren, ‘ zegt ze. Maar dit is niet langer het geval. De
indruk van de gemeenschap begon te veranderen nadat verschillende afgestudeerden
een mooie toekomst opbouwden. Nieuwe machines en moderne gereedschappen die ze
via Gered Gereedschap kregen waren daarvoor doorslaggevend.
Het Keniaanse ministerie van Onderwijs schat dat ruim 38.000 leerlingen die in 2011 met
hun middelbare schoolopleiding waren begonnen vorig jaar geen eindexamen deden.
Van 16.800 studenten die vorig jaar werden toegelaten tot een middelbare school van de
overheid kwam de helft niet opdagen.
‘Voortijdig schoolverlaten komt erg veel voor in Kakamega en door de stijgende kosten
van het levensonderhoud zijn de meeste ouders niet meer in staat om de vervolgopleiding
van hun kinderen te betalen.’ zegt Caroline. ‘Ons soort opleidingen zijn de laatste kans
voor de duizenden kinderen die uit het formele opleidingssysteem vallen.’ St. Theresa
biedt die jeugd een informele opleiding en praktijkonderwijs zodat ze hun eigen inkomen
kunnen verdienen. Aangeboden opleidingen zijn onder andere Techniek, Naaldvakken &
Kledingmaken, Timmeren en ICT.
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
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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 welkome 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. ‘We hebben een snelle toename gezien
in het aantal leerlingen sinds we nieuwe gereedschappen en machines kregen.

uitgelicht
Midden in de storm met een grote glimlach
De kwaliteit van de opleiding is verbeterd omdat, in tegenstelling tot vroeger, nu iedere leerling zijn of haar eigen machine kan gebruiken.’
vult Caroline aan. Het gevolg is dat dit semester
meer dan 88% van de tweedejaars studenten
aangenomen is in werkstages. Dat was vorig
jaar minder dan 30%.
Maar niet alles is zo rooskleurig.
‘Hoewel we nu de meest moderne middelen
hebben in vergelijking met andere instituten rondom ons, moeten de studenten zich
nog steeds inschrijven voor examens en zijn
dan verplicht te reizen naar geaccrediteerde
instituten om daar hun periodieke examens te
doen.’zegt Caroline. ‘Als je weet dat de meeste
studenten uit gezinnen komen die minder dan
1$ per dag inkomen hebben, dan begrijp je dat
het betalen voor een examen met bijkomende
kosten een enorme opgave is.’
De schoolleiding werkt nu aan plannen die
het mogelijk moeten maken dat die examens
gewoon op de eigen school gehouden kunnen
worden, zodat de studenten hiervoor niet
meer kilometers ver moeten reizen. 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.

Sebastian Shikuyu is een erg gelukkig mens.
‘Ik heb een enorme verandering voor mijn eigen ogen zien gebeuren, ‘ zegt hij, terwijl
hij naar de apparatuur in zijn afdeling wijst. ‘ Voordat we dit allemaal kregen was het
erg moeilijk om aan mijn studenten uit te leggen wat een auto repareren en onderhouden nou precies inhield. ’
Hij is hoofd van de afdeling Autotechniek van de St. Theresa Musoli Polytechnic school.
‘Mijn grootste zorg was toen hoe mijn studenten konden slagen voor de nationale
examens terwijl ze hier op school werkten met versleten en achterhaalde machines en
gereedschappen.

Sebastian Shikuyu, hoofd Autotechniek. ‘Dit jaar volgt zo’n veertig procent meer
studenten de opleiding in vergelijking met vorig jaar. ‘
Dat is geen punt meer, er is wel een andere uitdaging. ‘Mijn probleem is nu hoe ik het
grote aantal studenten kan helpen dat graag naar onze opleiding komt.’ Zijn leerlingenlijst laat zien dat er dit jaar zo’n veertig procent meer studenten de opleiding volgen in
vergelijking met vorig jaar. ‘Het is veel gemakkelijker om lessen te plannen omdat iedere
leerling nu direct met het gereedschap kan werken tijdens de praktijklessen, dat scheelt
iedereen tijd.’
Toen Sebastian op St. Theresa kwam werken waren ze nog niet begonnen met het aanbieden van de officiële nationale Techniek examens. ‘Dat is het belangrijkste examen
voor iedere student die ervan droomt om bij een autogarage te werken. Maar met de
gereedschappen die we toen hadden was het echt geen optie.’
Het aantal studenten dat inmiddels de lessen Autotechniek volgt is enorm gestegen en
Sebastian’s plan is nu om aan het Ministerie van Industrie voor te stellen dat St. Theresa
haar eigen examen afdeling begint.
’Dan hebben onze leerlingen en die van andere scholen het voordeel om met geweldig gereedschap hun examens af te leggen in dat nieuwe examen centrum.’ Sebastian
vervolgt: ‘Ik ben blij dat de huidige studenten meer vaardigheid en uitgebreidere kennis
hebben. Daarmee hebben ze meer kans op een baan als ze onze school verlaten. Ik heb
echt het idee dat ik mijn doel aan het bereiken ben!‘
Meer foto’s bekijken van dit bijzondere project? Kijk dan op: http://bit.ly/GG_Theresa
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In actie voor Isanya Youth Polytechnic

VAKSCHOOL Isanya richt zich op de meest kwetsbare jongeren uit de gemeenschap

U heeft op pagina 4 en 5 kunnen lezen wat de impact van gereedschap is voor de
St Theresa Youth Polytechnic School in Kenia. Deze mooie resultaten willen we ook
bereiken voor Isanya Youth Polytechnic, een vakschool in Kilgoris in het zuidwesten van
Kenia. De Kilgoris gemeenschap bestaat voornamelijk uit straatarme Maasai jongeren
en weeskinderen die een uitzichtloze toekomst hebben door grote sociale en economische problemen. Graag vragen we uw aandacht hiervoor.
Hoge jeugdwerkloosheid aanpakken
De Isanya Youth Polytechnic vakschool werd opgericht in 2006 met als doel de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De bredere achterliggende doelstelling van Isanya is een
stabiele duurzame gemeenschap te creëren waardoor de levenskwaliteit van alle bewoners van Kilgoris verbetert. Isanya richt zich op de meest kwetsbare en armste jongens
en meisjes uit de gemeenschap van 18-25 jaar.
Om de privé- en arbeidsomstandigheden van deze jongeren te vergroten biedt Isanya
een aantal 2-jarige beroepsopleidingen aan, waarbij de afgestudeerde een nationaal
erkend diploma ontvangt. Ook worden de jongeren bij Isanya begeleid bij het vinden
van een baan en geadviseerd over levenskwesties zoals armoedebestrijding, hiv/aids,
drugsgebruik en zwangerschap.
Uitgangspunt van Isanya is zelfredzaamheid. Isanya kan enkele afgestudeerden door laten stromen naar een vaste baan in de werkplaats van de school. Hier worden meubels,
deuren, kleding etc. gemaakt die verkocht worden, wat weer een bron van inkomsten
vormt voor de school. Meer opgeleide jongeren en meer werkgelegenheid resulteren
weer in betere levensomstandigheden voor de hele gemeenschap.
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Betere leefomstandigheden door eerdere
steun Gered Gereedschap
In 2009 en 2011 heeft Isanya Youth Polytechnic al eens gereedschap ontvangen van
Gered Gereedschap. Met behulp van de toen
geleverde gereedschappen kan Isanya nu kwalitatief betere vakopleidingen bieden en meer
jongeren opleiden. Daarnaast heeft de school
dankzij onze steun o.a. een winkeltje, bibliotheek en een hostel voor studerende (wees)
jongeren kunnen bouwen. Door deze ontwikkelingen is in een paar jaar tijd de armoede in
de gemeenschap met 10% verminderd en zijn
de leefomstandigheden van jonge afgestudeerde vrouwen uit de gemeenschap met 40%
verbeterd.

Kenia

Cijfers KENIA

Hoofdstad: Nairobi
Officiële landstaal: Engels, Swahili
Regeringsvorm: Republiek
Religie: Protestant (47%), Katholiek (23%),
Moslim (11%)
Oppervlakte: 591.958 km² (2,3% water)
Inwoners: 46 miljoen (2015)
Jane Moranga Mariaria, van de organisatie van Isanya zegt over de eerder
ontvangen gereedschappen: “De dag dat wij gereedschap ontvingen
van Gered Gereedschap was de beste dag van mijn leven. Ik dacht dat
mijn hart zou barsten van vreugde toen we 25 prachtige dozen vol met
gereedschap en apparatuur ontvingen. We waarderen de steun die Gered
Gereedschap ons eerder heeft gegeven enorm. We zouden hier niet zonder kunnen. We zijn iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt zeer
dankbaar. Het brengt onze school en gemeenschap veel goeds.”
Zelfredzaamheid verder bevorderen
De volgende mijlpalen die Isanya wil bereiken zijn 25 jongeren per opleiding laten afstuderen en de werkloosheid verder terugdringen met 100
jongeren per jaar. Om dit te bereiken heeft Isanya meer gereedschappen
nodig. De school kan met de machines en gereedschappen meer banen
creëren in o.a. de eigen werkplaats, wat de school in staat stelt om de
productie en kwaliteit van zelfgemaakte artikelen te verhogen. Met de
verkoop van de producten kan Isanya meer inkomsten genereren en
bovendien de werkloosheid verder terugdringen. Al met al is dit een winwinsituatie voor Isanya. Het radartje breidt zich verder uit naar de hele
gemeenschap die meeprofiteert van de economische groei. Dit is exact
de visie van Gered Gereedschap.

DOE OOK MEE!
Met uw gift geeft u kansarme jongeren in
Kilgoris een perspectief. Door uw steun kunnen
meer leerlingen een vakopleiding volgen op de
Isanya Youth Polytechnic vakschool, waar zij
leren producten te maken en diensten te leveren
van goede kwaliteit. Deze producten kunnen zij
weer verkopen om inkomsten te werven, daardoor ze voor zichzelf kunnen zorgen.
De jeugdwerkloosheid in dit gebied kan daardoor flink worden teruggedrongen en de
levensomstandigheden van de bewoners
kunnen aanzienlijk verbeteren.
U geeft geen geld; u geeft werkloze, straatarme
Maasai jongeren een toekomst. We hebben in
totaal een bedrag nodig van € 6.274,- om een
container naar Kenia te transporteren. Help deze
jongeren door een gift over te maken op
rekening NL 34 TRIO 0212112430 t.n.v. Stichting
Gered Gereedschap in Amsterdam. U kunt dit
ook via iDEAL doen op onze website
www.geredgereedschap.nl/ideal-donatie
Iedere bijdrage is welkom!
Isanya Youth Polytechnic en Gered Gereedschap
danken u alvast hartelijk voor uw hulp!
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en verder
Gered Gereedschap in uw
testament
Overweegt u om Gered Gereedschap als goed
doel in uw testament op te nemen? Een mooi
idee. Hiermee geeft u ook in de toekomst jongeren in ontwikkelingslanden een kans op een
beter leven.
In uw testament legt u vast wat er met uw bezit
gebeurt als u er niet meer bent. Uw nalatenschap komt wellicht op de eerste plaats toe aan
de mensen die u dierbaar zijn. Misschien wilt
u uw testament ook gebruiken om uw idealen
te laten voortleven. Gered Gereedschap krijgt
steeds vaker donaties uit testamenten, iets waar
we erg dankbaar voor zijn.
Het opnemen van Gered Gereedschap in uw
testament is één van de manieren om ons te
steunen. Er zijn verschillende mogelijkheden
om Gered Gereedschap in uw testament op te
nemen bijvoorbeeld als erfstelling of legaat.
Wilt u persoonlijk van gedachten wisselen over
dit onderwerp of heeft u vragen? Neem dan
contact op met mr. Pablo van Klinken via
pr@geredgereedschap.nl of 06-14230518.
Al uw vragen worden vertrouwelijk behandeld.

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: Jones Kilonzo, Menno van der Haven,
Denise Verhoef, Bianca Hopman, Evelien van der
Voorde, Peter Schmidt
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
Fotografie: Johan van Spanjen, Naomi Samantha,
beeldarchief Gered Gereedschap en projectpartners
Rekeningnummer: NL 34 TRIO 0212112430
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap
is aangemerkt als algemeen nut beogende
instelling.

Donatie gereedschap Wegenwacht
Al 70 jaar lang zijn de Wegenwacht voertuigen een bekend verschijnsel op de
Nederlandse wegen. De wegenwachten die ze bemannen boden in 2016 vanuit
deze ‘mobiele’ garages meer dan 1 miljoen keer pechhulp. Goed gereedschap is
daarbij onontbeerlijk: het zorgt er voor dat alle soorten autopech verholpen
kunnen worden.
Gered Gereedschap mocht onlangs een grote hoeveelheid overtollig en gebruikt
gereedschap van de Wegenwacht in ontvangst nemen op het Technisch
Expertisecentrum in Den Haag. De gereedschappen zullen gebruikt worden voor
het opleiden van automonteurs op projecten van Gered Gereedschap in Afrika.
Wegenwacht bedankt!

KERSTPUZZEL
Heeft u uw potlood in de aanslag? Want u kunt weer aan de slag met de jaarlijkse
Kerstpuzzel van Gered Gereedschap! Wanneer u alle woorden gevonden heeft,
vormen de overgebleven letters een uitspraak waar wij 2017 mee ingaan. Stuur
uw oplossing op een briefje voor 15 januari naar Gered Gereedschap en u maakt
weer kans op een bon van de Praxis. U kunt de oplossing ook per mail sturen naar:
pr@geredgereedschap.nl. Vermeld duidelijk uw naam en adres.
Gered Gereedschap: M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 60-A, 1054 SP Amsterdam
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VIJL
WOLVEGA

AFRIKA
OOSTVOORNE
TROFFEL
CONTAINER
LIJMKLEM
SCHAAF
VAK
LEREN
KRIK
OPKNAPPEN
GHANA
HAMER
INZAMELEN
KENIA
KLEERMAKER
LIBERIA
LOODGIETER
DOUANE
NIJKERK
DRAAIBANK
ONDERNEMEN
DUURZAAM

Onze partners
Gered Gereedschap ontvangt steun van onderstaande bedrijven en organisaties:

