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De kracht van lokale partners
Al 35 jaar ondersteunt Gered Gereedschap 
vakmensen in ontwikkelingslanden. Een 
cruciale rol is daarbij weggelegd voor onze 
lokale partners. Bevlogen mensen die zich 
met hart en ziel inzetten voor het verbeteren 
van de levensomstandigheden in hun land. 
Door bijvoorbeeld opleidingen te starten waar 

jongeren een vak kunnen leren. 

Voor ondersteuning doet men vaak een beroep op Gered Gereedschap. 
Lokale organisaties die voldoen aan onze strenge eisen helpen we met 
kennis, kunde en gereedschappen. De uitvoering en het eigenaarschap 
van de projecten ligt daarbij altijd  bij de partner. Zij zijn met hun 
lokale kennis, contacten en ervaringen als geen ander in staat om in te 
spelen op lokale behoeften en kansen. Gered Gereedschap inspireert, 
motiveert en ondersteunt hen hierbij. 

Ook voor ons nieuwe initiatief, het opzetten van opknapwerkplaatsen 
in Oeganda, werken we samen met bekende en betrouwbare 
partners. Martin Mpanga, de directeur van Childrens Sure House, 
was onlangs in Nederland en bezocht ons landelijk bureau. Tijdens 
zijn bezoek bespraken we de laatste details en tekenden de 
samenwerkingsovereenkomst voor de start van de opknapwerkplaats 
begin volgend jaar. 

Zo werken we ook bij deze nieuwe programma’s weer samen met 
lokale partners om onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren: meer 
kansen voor mensen die leven in armoede. Daarbij maken we ze niet 
afhankelijk van hulp, maar zorgen er juist voor dat ze zelfwerkzaam en 
zelfredzaam worden.

We hopen dat we daarbij op uw steun kunnen blijven rekenen!

Bob de Koff
Voorzitter Stichting Gered Gereedschap

upDaTE

VrijwilliGers Van Gered GereedschaP 
wensen u een heel GOed 2018!

Via onze 350 inzamelpunten ontvangen we een constante 
stroom aan oude gereedschappen en machines. Elke week zijn 
in onze werkplaatsen in het land zo’n 500 vrijwilligers actief om 
de ingeleverde oude gereedschappen op te knappen. Door hun 
harde werk konden we de afgelopen tijd weer vele samenwer-
kingspartners het goede nieuws brengen dat de toegezegde 
materialen onderweg waren. 

Maar liefst 6 containers vertrokken de afgelopen maanden van-
uit de haven in Rotterdam. Drie containers met bestemming Oe-
ganda voor de opzet en inrichting van gereedschap opknap- en 
verhuurwerkplaatsen. De materialen in de andere drie contai-
ners met bestemming Tanzania, Congo en Oeganda vertrokken 
naar partners ter ondersteuning van vakopleidingen. 

Een resultaat waar we bijzonder trots op zijn. We willen iedereen 
die hier aan heeft bijgedragen hartelijk danken voor zijn of haar 
steun! Samen maken we er werk van! 
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Sinds 2014 organiseert de Rotary Club ’s Gravenhage Residentie voor haar leden en 
belangstellenden een zogenaamde Klassieker Rally. Daarbij gaat het niet om snelheid en 
motorgeronk, maar om een flinke rondrit van zo’n 100 kilometer met puzzelopdrachten 
en fijne verzorging onderweg. Deelnemen kan met iedere auto, het is natuurlijk een ge-
weldige mogelijkheid om een klassieke (sport-) auto  eens ‘uit te laten’. 

Na een privébezoek van een Rotary bestuurslid eerder in 2017 aan de Werkplaats Den Haag 
ging het balletje rollen. Bestuursleden Arie Visser en Ard van Rijn hielden een presentatie tij-
dens een ledenavond, er was een wederzijdse klik (denk aan het stimuleren van zelfstandig 
ondernemerschap) en dat kreeg een mooi vervolg: Dit jaar kende de Residentie Rally Gered 
Gereedschap als goed doel!
Dat doel was tweeledig: deelnemers en hun bijrijders brachten oud gereedschap mee 
(voornamelijk voor autoreparatie en onderhoud) en de opbrengst van het evenement is 
bedoeld voor Gered Gereedschap Werkplaats Den Haag.

Op een stralende zondag 17 september reed de eerste deelnemer van in totaal bijna vijf-
tig equipes onder de startvlag door voor een route met opdrachten door het rivierenland 
en rondom Kinderdijk. Veel bijzondere auto’s namen deel, tussen de Cadillacs, BMW’s, 
Maserati’s en Mercedessen reden ook Ard en zijn vrouw mee. Slechts twee auto’s hadden 
onderweg nog even gereedschap nodig. Alle deelnemers reden rond met een speciaal 
gemaakte magnetische Gered Gereedschap sticker op hun auto.

Momenteel is in het Tropenmuseum de modetentoonstelling Fashion Cities Africa te 
zien. De tentoonstelling  toont de diversiteit aan mode in Casablanca, Johannesburg, 
Lagos en Nairobi. De stedelijke modescenes worden gepresenteerd vanuit het perspec-
tief van  lokale ontwerpers, stylisten, shophouders, fotografen en bloggers. 
Het openingsweekend  stond bol van de workshops, modeshows en activiteiten. Voor 
het onderdeel naailessen deed het Tropenmuseum een beroep op Gered Gereedschap. 
Bij diverse werkplaatsen stonden in een mum van tijd  60 perfect werkende naaimachi-
nes klaar. Onze vervoerder de Baanderij zorgde voor het vervoer van de naaimachines 
naar en van het museum.  De naaimachines staan nu bij de Baanderij in Gouda klaar 
voor verzending  naar projecten in Kameroen.
Fashion Cities of Africa is nog tot en met januari  te zien in het Tropenmuseum in 
Amsterdam.

naaimachines VOOr FashiOn cities OF aFrica

rOtary residentie rally 2017 

Ard:’Het was leuk om te doen. Mooie rit 
met pittige opdrachten, je moet echt wel 
alert rijden. En een erg plezierige sfeer tus-
sen de deelnemers onderling, dat was een 
net zo belangrijke doelstelling van deze dag.’

De laatste opdracht was in de werkplaats 
van Gered Gereedschap op de Junostraat 
in Den Haag. Daar stonden bestuursleden 
en vrijwilligers klaar voor uitleg en hulp.
Nog weer later was de prijsuitreiking, de 
winnaar reed in een hele gewone Fiat 850 
van 1970. Bij de rally hoort ook een veiling 
en die hielp goed mee om de opbrengst te 
verhogen. 

De grootste winnaar is Gered Gereedschap 
Den Haag. Naast  naaimachines en heel 
veel autotechnisch gereedschap kreeg deze 
werkplaats een cheque in handen met 
een bedrag van ruim 9000 euro. Ard: ‘ Een 
ongelofelijk mooi resultaat! We kregen veel 
meer gereedschap dan we dachten en al 
die euro’s zorgen ervoor dat we ook het 
transport kunnen organiseren’.



In aCTIE VooR pan afRICan oRganIsaTIon  

In Bamenda, het noordwesten van Kameroen, verkeren jongeren in een kwetsbare positie. 
Door de grote armoede en de schijnbaar uitzichtloze situatie waarin hun ouders verkeren, 
zien zij de noodzaak van scholing voor hun kinderen niet in en wordt er slecht omgekeken 
naar hun gezondheid. De Pan African Organisation for Research and Protection of Vio-
lence on Women and Children (PAORP-VWC) trok aan de bel en onderkende de noodzaak 
voor het aanleren van beroepsvaardigheden, zodat de jongeren kunnen werken aan een 
zelfstandig bestaan en zichzelf en hun families kunnen onderhouden. Om de jongeren 
te ondersteunen met de benodigde materialen, doet PAORP-VWC een beroep op Gered 
Gereedschap.
 
Achtergrond
In november 2014 voerde PAORP-VWC een onderzoek uit in Bamenda om de kwetsbaar-
heid van jongeren uit families met lage inkomens in kaart te brengen. Hieruit is gebleken 
dat met de stijgende armoede in de regio de houding van ouders ten opzichte van het 
nemen van verantwoordelijkheid extreem negatief is geworden. In plaats daarvan is er 
een gevoel van machteloosheid ontstaan, waardoor scholingsvoorzieningen geschrapt zijn 
en de medische zorg en voedselinname onder de gezinnen slecht is. Jaarlijks stijgt het aan-
tal kwetsbare jongeren. Door een gebrek aan beroepsvaardigheden en de mogelijkheid 
om een zelfredzaam bestaan op te bouwen, is de werkeloosheid onder deze jongeren 
torenhoog. De meesten van hen verlaten hun dorp om in de grotere steden op zoek te 
gaan naar banen die er niet zijn. Eenmaal daar aangekomen, zijn ze door gebrek aan de 
benodigde vaardigheden niet in staat om een baan te vinden. Ze belanden in de prosti-
tutie, wapenroof en de meest erge vormen van misbruik op het gebied van kinderarbeid. 
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Uiteindelijk worden vooral jonge meisjes de 
dupe hiervan door ongewenste zwangerschap 
en gedwongen huwelijk op zeer jonge leeftijd. 
Sommigen van hen lopen hierbij ziektes op als 
aids/hiv die zij later weer mee terugnemen naar 
hun dorp en verspreiden onder hun dorpsgeno-
ten.
 
Multifunctioneel opleidingscentrum
PAORP-VWC wil een einde maken aan de 
vicieuze cirkel waar de jongeren zich in bevin-
den en deze doorbreken door een multifunc-
tioneel opleidingscentrum op te richten. Het 
centrum kan aan 300-500 kwetsbare jongeren 
in Bamenda een beroepsopleiding bieden in 
voorbereiding op een zelfredzame toekomst 
voor zichzelf en hun families. De opleidingen zijn 
gericht op jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar 
en worden gegeven op het gebied van onder 
andere timmeren en meubelmakerij, naaien en 
modeontwerp, schoenmakerij, automontage, 
brommer- en motorreparatie en kapperswerk-
zaamheden. Daarnaast wordt er ook lesgege-

helP kwetsBare jOnGeren in kamerOen aan een ZelFstandiG Bestaan



KamERoEn

 5  

ven in ondernemersvaardigheden zoals boekhouding, marketing en 
communicatiestrategie. Na het afronden van hun opleiding worden de 
jongeren uitgerust met de gereedschappen van Gered Gereedschap 
om hun eigen onderneming op te kunnen zetten en te werken aan een 
zelfstandig bestaan.

Over PAORP-VWC
PAORP-VWC is opgericht om alle discriminatie tegen vrouwen en kinde-
ren te bestrijden. In haar strijd voert de organisatie allerlei onderzoeken 
uit om de feiten boven tafel te krijgen over de oorzaken van geweld, 
misbruik en discriminatie die vrouwen en kinderen in de weg staan.

OndertekeninG samenwerkinGs-
OVereenkOmst OPknaPwerkPlaats met 
childrens sure hOuse

Martin Mpanga, directeur van Childrens Sure House en 
René Rutte van Gered Gereedschap 

Een bijzonder moment onlangs op het landelijk bureau van 
Gered Gereedschap in Amsterdam. Op 16 oktober tekenden 
Martin Mpanga, directeur van Childrens Sure House en René 
Rutte van Gered Gereedschap de samenwerkingsovereen-
komst voor de start van een gereedschap opknapwerkplaats in 
Oeganda. De opknapwerkplaats komt bij CSH te staan, zo’n 35 
kilometer ten zuidwesten van Kampala. Childrens Sure House 
is al sinds 1999 een betrouwbare samenwerkingspartner van 

Gered Gereedschap en heeft evenals GG het vergroten van 
zelfredzaamheid van kansarme groepen tot doel. 

Martin Mpanga en zijn mensen zullen zorgdragen voor de be-
mensing en behuizing van de werkplaats. Gered Gereedschap 
levert de volledige inrichting: machines, stellingkasten, gereed-
schappen. Daarnaast zorgen we voor kennisoverdracht over 
het opknappen van gereedschap. De opknapwerkplaats biedt 
directe werkgelegenheid aan een aantal mensen. De opgeknap-
te gereedschappen worden ingezet in de regio Kampala om vak-
opleidingen verder te versterken. Daarnaast willen we met het 
opgeknapte gereedschap de drempel naar goed gereedschap 
voor vakmensen verlagen door startende ondernemers de mo-
gelijkheid te bieden tegen een gering bedrag gereedschappen 
te huren. Het samen starten van een opknapwerkplaats is een 
onderdeel van de nieuwe programma’s van GG waarin we niet 
alleen onderwijs maar vakmanschap over de gehele breedte 
willen steunen.

Bekijk ook de video: http://bit.ly/CSH_Ondertekening

cijFers kamerOen 
Hoofdstad: Yaoundé 
Officiële landstaal: Frans, Engels 
Regeringsvorm: Republiek 
Religie: Inheems (40%), Christelijk (40%), 
Islamitisch (20%) 
Oppervlakte: 475.650 km2 (0,8% water) 
Inwoners: 23,4 miljoen (schatting 2016)

Geef jonGeren in Kameroen een toeKomst

De volgende gereedschappen zijn voor hen aangevraagd:  
klaslokaalsets schoenmaker, automechanica, metaal en hout-
bewerking, 10 naaimachines en een borduurmachine.  om de 
gereedschappen naar Kameroen te versturen is een bijdrage 
van in totaal € 4439,- nodig.  Steun ons met een gift, iedere 
bijdrage is welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening  
NL 34 TRIO 0212112430 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.

PaorP-VWC en Gered Gereedschap danken u voor uw hulp!
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Vorig jaar is Gered Gereedschap gestart met nieuwe programma’s waarbij naast het 
leveren van gereedschap, het vakmanschap in de breedte wordt ondersteund. Wij 
geloven een nog groter verschil te kunnen maken wanneer we naast het onderwijs, 
vakmensen in ontwikkelingslanden ook op gebied van werken en ondernemen kun-
nen ondersteunen. Bijvoorbeeld door partners die niet beschikken over een bestaande 
werkruimte te helpen aan behuizing.

Peter Schmidt, projectmanager bij Gered Gereedschap: ‘We zagen steeds meer or-
ganisaties die geen eigen ruimte hadden om iets op te starten maar wel graag wilden 
beginnen met het opleiden van vakmensen of het starten van een eigen bedrijfje. We 
vroegen ons af, hoe kunnen we deze partijen helpen?  De oplossing zou moeten passen 
bij de filosofie van Gered Gereedschap. Wij geloven immers dat praktische oplossingen 
grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Zo werken we al 35 jaar. En daar zou dit 
eventuele nieuwe initiatief ook aan moeten voldoen.’ 

Samen met een aantal Gered Gereedschap vrijwilligers van de werkplaatsen is Peter hier 
over gaan nadenken, ieder vanuit zijn eigen kennis en expertise: ‘Zo zijn we uitgekomen 
op de flexibele werkplaats, een modulair concept gebaseerd op standaard (gebruikte) 
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zeecontainers. Afhankelijk van doel en inzet kunnen 
deze containerlocaties gecreëerd worden met 10, 
20 en 40ft containers. Voordeel is dat containers 
overal te krijgen zijn, zo kunnen we de kosten laag 
houden en daardoor is dit ook makkelijk schaalbaar. 
Bovendien is het redelijk  robuust, er kan weinig 
stuk aan gaan. En dat is wel weer handig in de maak-
industrie.’

Afhankelijk van vraag in de regio en de lokale part-
ner kunnen deze containerlocaties ingezet worden 
als bijvoorbeeld leerwerkplaats bij scholen, verhuur-
locatie voor gereedschappen of werkplaats voor 
(groepen) vakmensen. Schmidt: ‘De eerste werk-
plaats is sinds deze zomer operationeel bij Young 
in Prison in Malawi. De organisatie had een veel te 
kleine ruimte en wilde aan meer jonge ex gedeti-
neerden een kans bieden een opleiding te volgen 
tot metaalbewerker. 

We hebben hier nu een werkplaats neergezet op 
basis van 2 20ft containers die aan de lange zijde 
geopend kunnen worden. De ruimte tussen de 
containers hebben we overkapt waardoor er een 
mooie werkruimte ontstaat.’ 

De containers worden door Gered Gereedschap 
compleet geleverd inclusief – in Nederland ingeza-
melde en opgeknapte - gereedschappen, machines 
en inrichting zoals werkbanken en kasten. Indien 
gewenst geeft de stichting technisch advies betref-
fende de inrichting van de werkplaats en het juiste 
en veilige gebruik, onderhoud en beheer van de ge-
leverde gereedschappen en machines. De volgende 
containerwerkplaats is inmiddels onderweg naar 
partner PEFO in Oeganda. Het zal daar de basis gaan 
vormen voor een gereedschap opknapwerkplaats. 

FlexiBele centra VOOr OndernemerschaP 
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Maatwerk
De opzet en inrichting van deze container-
locaties is altijd maatwerk en gaat in overleg. 
Als vertrekpunt heeft Gered Gereedschap een 
aantal voorbeelden uitgewerkt toegespitst op 
verschillende doelgroepen en in verschillende 
afmetingen. In alle gevallen zorgt een afdak 
van golfplaten of zeildoek voor bescherming 
tegen weersinvloeden als regen en zon. 
De containers zijn s’nachts af te sluiten zodat 
gereedschappen, machines en eventuele 
verkoop produkten veilig op te bergen zijn en 
daarmee beschermt tegen diefstal. 

PeriOdiek  schenken met BelastinGVOOrdeel

Begin 2018 moet deze werkplaats operationeel zijn. 
Peter verwacht dat Gered Gereedschap meer van 
dit soort iniatieven zal opzetten de komende jaren: 
‘Als er nu een vraag komt vanuit een van onze 
partners dan hebben we een oplossing klaar. De 
mogelijkheden daarbij zijn eindeloos. Deze flexibele 
werkplaatsen zijn in te zetten bij scholen, in vluchte-
lingenkampen, bij ontwikkelingsorganisaties. 
We hebben een aantal voorbeelden uitgewerkt 
toegespitst op verschillende vakgebieden zoals 
metaalbewerking, kleermaken, motorvoertuigen-
techniek en houtbewerking. 

Voordeel is daarnaast dat wij een van de 
weinige NGO’s zijn die zich met haar programma’s 
richt op alle facetten van technisch vakonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. We kun-
nen dus - naast de hardware zoals dit soort flexibele 
werkplaatsen - ook de ondersteuning bieden die 
nodig is voor het opleiden van vakmensen. Hierdoor 
kunnen we nog meer jongeren een mooie toekomst 
bieden. En dat geeft een goed gevoel!’

Peter Schmidt, projectmanager GG

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. 

Voor ons  zijn structurele donaties van zeer groot belang. Wanneer u ons 
periodiek steunt weten we welke inkomsten we op langere termijn kunnen 
verwachten. Dit geeft stabiliteit en we kunnen hierdoor  ons werk voor meerdere 
jaren vooruit plannen. 

Wilt u meer informatie hierover? U kunt het formulier Periodieke gift opvragen 
bij Gered Gereedschap, of contact opnemen met Pablo van Klinken via 
pr@geredgereedschap.nl
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En VERDER

Hoe een handnaaimachine een derde leven kreeg 
Jaarlijks worden vele stukken oud gereedschap door Gered Gereedschap inge-
zameld en opgeknapt. Vaak zitten aan de ingeleverde gereedschappen dierbare 
herinneringen vast en gaan er bijzondere verhalen achter schuil. Wij tekenden 
voor u een paar mooie verhalen op. Zoals het verhaal van Ria Granneman, die als 
jong meisje door haar moeder leerde naaien op een handnaaimachine. Op latere 
leeftijd erfde zij de elektrische naaimachine van haar moeder, waardoor haar 
eigen handnaaimachine overbodig werd en bij Gered Gereedschap terechtkwam.

Ria vertelt: “Toen ik een jaar of tien was, kreeg ik met Sinterklaas een twee-
dehands handnaaimachine. Mijn moeder, een echte thuisnaaister, kreeg op 
dezelfde dag een super-de-luxe elektrische Anker, met allerlei mogelijkheden 
erop. Zij hielp mij destijds met het maken van poppenkleding en zo leerde ik een 
beetje naaien. Dit is inmiddels zo’n vijfenvijftig jaar geleden.” Toen Ria’s moeder 
ongeveer tien jaar geleden overleed, kreeg Ria de Anker naaimachine, zoals haar 
moeder het graag wilde. De Singer handnaaimachine werd dus overbodig. Ria: 
“Mijn lief Jan heeft hem destijds helemaal nagekeken en gesmeerd. De machine 
deed het dus nog prima en liep als een tierelier. Nadat ik via internet kennis had 
gemaakt met Gered Gereedschap was dit hét doel. Daarom hebben we hem 
destijds naar een van de inzamelpunten bij de bouwmarkt gebracht. En daar 
heb ik nooit spijt van gehad!”

OnZe Partners  
Gered Gereedschap ontvangt steun van onderstaande 
bedrijven en organisaties:

Uw pen paraat? Hier is voor u de jaarlijkse Kerst-
puzzel van Gered Gereedschap. Als u alle woorden 
heeft weggestreept vormen de overgebleven 
letters een uitspraak van een leerling van een 
technische school in Kenia na het ontvangen van 
goed kwalitatief gereedschap voor zijn school. 
Stuur uw oplossing op een briefje voor 15 januari 
naar Gered Gereedschap en u maakt kans op een 
geschenkbon. U kunt de oplossing ook per mail 
sturen naar:
pr@geredgereedschap.nl

Graag duidelijk uw naam en adres vermelden. 
Gered Gereedschap:
M.van Bouwdijk Bastiaansestraat 58
1054 SP Amsterdam

kerstPuZZel

AFRIKA DONATEUR DUURZAAM

ELEKTRICIEN
FRANEKER
GHANA
HAALMES
HEUSDEN
KAMEROEN
KRIK
LEREN
MACHINE
MALAWI
METSELAAR
MICROKREDIET
OEGANDA
ONDERNEMEN
PROJECT
SCHENKING
SCHOENMAKER
SCHOOL
TANZANIA
TECHNIEK
VOORST
VRIJWILLIGER
WERKEN
WOERDEN

GereedschaP met een Verhaal

!


