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VOORWOORD

Gewaardeerde vrienden van Gered Gereedschap,

In de doelstellingen en statuten van Gered Gereedschap staat 
het bevorderen van zelfredzaamheid van mensen, die vaak in 

erbarmelijke omstandigheden moeten proberen een bestaan op te bouwen, 
centraal. 

In een aantal de landen waar we actief zijn, zijn maatschappelijke en politieke 
onrust en extremisme helaas aan de orde van de dag. Het is onze overtuiging 
dat de enige manier om deze ontwikkelingen om te buigen de opbouw van de 
economie is. Alleen daardoor kunnen de gemeenschappen en landen in rust en 
veiligheid groeien naar betere levensomstandigheden voor allen.

Met betrekking tot de rol die wij hierin kunnen spelen past ons 
bescheidenheid. Het gereedschap in onze containers bereikt jaarlijks groepen 
studenten die, na een gedegen technische opleiding, uiteindelijk met een GG-
starterkistje hun eigen bedrijf kunnen gaan opzetten. Een nieuwe ontwikkeling 
in onze activiteiten is het opzetten van gereedschaps-banken, waarbij 
dorpsgemeenschappen gezamenlijk beschikking krijgen over een hoeveelheid 
gereedschap die ze om beurten kunnen gebruiken. De eerste pilot-projecten 
tonen aan dat we op deze manier een krachtige impuls kunnen geven aan de 
lokale economie. 

Ook al is dit in het groter geheel bekeken wellicht een druppel op een 
gloeiende plaat, toch helpen we zo elk jaar gemiddeld zo’n 4.000 jongeren aan 
een beter bestaan. Met uw financiële en praktische steun en inzet hopen wij – 
ook in de toekomst – nog vele mensen te kunnen helpen!

Willem van den Bos, Voorzitter Gered Gereedschap
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In actie voor 

Young in Prison
Malawi

Goed nieuws! Binnenkort zal er een container vol 
met naaimachines en gereedschap richting Tanzania 
worden verscheept in samenwerking met de 
Transpetrol Foundation.

Tanzania is één van de armste landen ter wereld. 
Voornamelijk de geringe scholingsmogelijkheden 
vormen een groot probleem in dit land. Maar 5% 
van de leerlingen gaat naar het vervolgonderwijs. 
Veranderingen hierin verlopen traag, maar 
gelukkig groeit het aantal niet-gouvernementele 
ontwikkelingsorganisaties in Tanzania. Zij hebben de 
focus liggen op de bijscholing van (jonge) mensen 
en hierbij is Gered Gereedschap om hulp gevraagd. 
Door het verschepen van de zeecontainer worden vijf 
verschillende organisaties voorzien van opgeknapt 
gereedschap. Op deze manier bieden wij - samen met 
de Transpetrol Foundation - de middelen die nodig zijn 
voor technische bijscholing van honderden leerlingen 
in Tanzania. 

De Transpetrol Foundation (TPF) is een Bermudaanse 
non-profit organisatie die in 2004 is opgericht.  
De TPF ondersteunt wereldwijd projecten in 
ontwikkelingslanden die zich richten op  de volgende 
gebieden: economie, onderwijs en kunst. De 
missie van de TPF is het creëren van banen door de 
onderwijsmogelijkheden en economische situatie 
in ontwikkelingslanden te verbeteren. Deze missie 
staat dicht bij die van Gered Gereedschap. Een 
mooie samenwerking  dus, van twee organisaties die 
zich sterk maken voor een zelfredzame toekomst in 
Tanzania!

All the WAY tO tANZANIA: VIJf  
PROJecteN eN heel Veel GeReeDSchAP!



Kamatete Women Solwezi is een zelfhulpgroep in Zambia, die in 2009 is 
opgericht. Bij de oprichting was het werk van de groep vooral gericht op het 
verbeteren van het toekomstperspectief voor vrouwen.
De groep heeft inmiddels al honderd vrouwen getraind in breien en het ma-
ken van kleding. Vanwege de toenemende exploitatie van de lokale kopermij-
nen is er meer vraag ontstaan naar bijvoorbeeld uniformen en vakbekwame 
timmerlieden. Daarom biedt Kamatete Women Solwezi sinds kort ook 
trainingen voor timmerlieden aan, die voor zowel mannen als vrouwen toe-
gankelijk zijn. Deze uitbreiding van de dienstverlening werd mogelijk dankzij 
de recente levering van 15 naaimachines en timmergereedschap door Gered 
Gereedschap.

Kamatete Women Solwezi is erg blij met het materiaal dat ze van Gered 
Gereedschap hebben ontvangen, zo blijkt uit de brief die we recent binnen 
kregen. Readness Kalajika, coördinator van de zelfhulpgroep, is het gereed-
schap zelf gaan halen in de hoofdstad Lusaka. “Het gereedschap, dat van 
zeer goede kwaliteit is, zal gebruikt worden om jongeren, zowel mannen als 
vrouwen, op te leiden in kleermakerij en houtbewerking. De naaimachines 
geven hen tevens de mogelijkheid om een eigen inkomen te genereren.”
Ook de studenten – die in de praktijk van alle leeftijden blijken te zijn – geven 
aan heel blij te zijn met het gereedschap.
Colala Yotamu: “Ik ben een 19 jarige studente aan de timmervakopleiding 
op de Kamatete Women Solwezi. Het gedoneerde gereedschap van Gered 
Gereedschap uit Nederland helpt vele jongeren in deze gemeenschap om de 
vaardigheden te leren van het timmervak. Dank daarvoor!”

pRojECTEn
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ZelfhulPGROeP KAMAtete WOMeN SOlWeZI BIeDt NIeuWe tRAININGeN Met GeleVeRD GeReeDSchAP

BeDANKt VANuIt tOGO!

Met de hulp van Stichting het R.C. Maagdenhuis in 
Amsterdam heeft Gered Gereedschap onlangs weer een 
lading gereedschap naar Togo gestuurd. Hier worden 
twee verschillende projecten in dezelfde plaats, Kpalime, 
gesteund: AGERTO en GJAD. 

De directeuren van de beide stichtingen, Messan 
Amegniho en Kossi Hamenou, geven aan erg blij te zijn 
met het ontvangen gereedschap. “Met het gereedschap 
kunnen we jongeren beter opleiden en vergroten we de 
kans op werk. Het is goed om te weten dat ergens in Ne-
derland mensen aan ons denken. Dit maakt ons sterker 
en samen strijden we tegen armoede. Bedankt aan alle 
donateurs!”

Bij het Association Germano Togolaise (AGERTO) worden 
zo’n 215 jongeren opgeleid in de richtingen lassen, hout-
ontwerp en autospuiten. Naast werktuigen voor deze 
opleidingen hebben zij ook naaimachines en metaalbe-
werkingssets ontvangen van Gered Gereedschap.

De Groupement des Jeunes Artisans pour le Développe-
ment (GJAD) is een samenwerkingsverband tussen am-
bachtslieden en boeren dat niet alleen eigen vaklieden 
stimuleert en ondersteunt maar ook kansarme jongeren 
in de omgeving de kans geeft bij de aangesloten boeren 

en vaklieden een praktijkopleiding te volgen. Zo heeft  het GIAD er in de 
afgelopen jaren voor gezorgd dat werkloosheid en criminaliteit in het dorp is 
teruggedrongen. Door het succes van de afgelopen jaren wil het GIAD graag 
uitbreiden en daarom hebben wij ook deze organisatie nieuw gereedschap 
gestuurd.



In aCTIE vooR YounG In pRISon

Toen de oprichtster van Young In Prison, Noa Lodeizen, in 2002 tijdens haar stage waarin zij 
werkte met straatkinderen, de Pollsmoor-gevangenis in Kaapstad bezocht, werd zij getroffen 
door de barre omstandigheden waarin de jonggevangenen zich bevonden. Tachtig jonge-
ren in één cel, geen enkele vorm van scholing of begeleiding, en nauwelijks aandacht voor 
re-integratie. In zo’n situatie verlaten jongeren de gevangenis crimineler dan ze er in komen. 
En dat terwijl het veelal gaat om jonge kinderen die door de omstandigheden waarin ze 
opgroeien een valse start hebben gemaakt. Opgepakt omdat ze rondhangen op straat of 
vanwege vergrijpen als het stelen van eten. Noa Lodeizen besloot iets aan de uitzichtloze 
situatie van de jonge gevangenen te doen. Ze richtte met een aantal mensen de Stichting 
Young In Prison op. En startte zelf met het geven van Kapoeira workshops in de Pollsmoor 
gevangenis. Inmiddels werkt Young In Prison in vijf landen aan de ontwikkeling van kinde-
ren en jongeren  in voorarrest, in gevangenschap en na vrijlating: in Zuid-Afrika, Colombia, 
Malawi, Kenia en Nederland.
 
Creatieve programma’s gericht op re-integratie 
YiP werkt vanuit een eigen methodiek COPOSO (Contribute Positively to Society). De CO-
POSO methodiek heeft kunst en sport als startpunt. Door jongeren bij te staan en hen te 
ondersteunen tijdens detentie en na vrijlating, streeft YiP ernaar om hun zelfvertrouwen te 
bevorderen en hen te helpen in het verkrijgen van belangrijke levensvaardigheden.  
De organisatie vindt het essentieel dat jongeren in detentie sociale en praktische vaardig-
heden aanleren die de kans verhogen dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 
maatschappij.  
 
Enkele voorbeelden van het aanbod aan creatieve programma’s:  
In Zuid Afrika biedt YiP het magazine project Inside Out. Jongeren werken gezamenlijk toe 
naar het publiceren van het tijdschrift “Inside Out”. Interviews, teksten en fotografie komen 

allemaal van de jongeren zelf. Bij het project 
“Theater Storm” werken de jongeren in 
hechtenis tijdens intensieve trainingen aan 
een toneelstuk of losse scènes, die zij aan het 
einde presenteren voor hun ouders en me-
degevangenen. In Kenia volgen vele jongens 
en meisjes momenteel workshops in dans, 
visuele kunsten en yoga. Tijdens de lessen 
komen relevante onderwerpen als identiteit, 
familie, geweld en gender aan de orde. De 
jongeren ontvangen na afloop een certificaat 
dat  bij kan dragen aan vervolgeducatie of 
het vinden van een baan na vrijlating.  
 
Young In Prison maakt zich ook sterk voor 
begeleiding na vrijlating. Jonge gevangenen 
worden door een persoonlijke mentor bege-
leid bij het zoeken naar opleidingsplaatsen 
en werk.
 
Inzet Gered Gereedschap: Lampen van 
Joep van Lieshout 
Voor een nieuw creatief programma voor 
jongeren in hechtenis in Malawi heeft de 
ontwerper Joep van Lieshout speciaal voor 
YiP een lamp ontworpen. 

cReAtIVIteIt BeVRIJDt! 
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Young in Prison (YiP) biedt jongeren in gevangenissen wereldwijd uitzicht op een 
toekomst in vrijheid. Dit doet de organisatie door de jonge gevangenen creatieve 
projecten te bieden gericht op zelfontplooiing en samenwerking en hen praktische 
vaardigheden bij te brengen die van waarde zijn voor het (kunnen) leven in vrij-
heid. Doordat de jongeren zelf iets creëren, ontwikkelen ze de mogelijkheden om 
hun eigen toekomst vorm te geven.



MaLaWI
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Gered Gereedschap is gevraagd gereedschap te leveren waar-
mee de lampen gemaakt kunnen worden.  
Sabrina Gerhlein, Projectcoördinator beleid en YiPArt heeft con-
tact gelegd met GG:” We geven de jongeren in de gevangenis-
sen soft skills mee, zoals sociale vaardigheden en samenwerken 
en hard skills zoals schilderen, muziek maken, boetseren, maar 
we hebben de jongeren nog nooit ambachtelijke vaardigheden 
kunnen bieden zoals nu gaat gebeuren met het maken van de 
lampen. Met het gereedschap van GG kunnen we jonge 
gedetineerden een heuse kans geven op een toekomst als 
ambachtsman of vrouw.”

Het project van YiP en GG zal uit 2 fases gaan bestaan:

Fase 1: Gered Gereedschap levert 2 sets met staalbewerking-
gereedschap voor 2 klassen jongeren in de gevangenis in Ma-
lawi, waarmee de jonge gevangenen de lampen van ontwerper 
Joep van Lieshout gaan vervaardigen.

Fase 2: Young In Prison en Gered Gereedschap zullen een 
werkplaats buiten de gevangenis inrichten. De jongeren worden, 
wanneer zij uit de gevangenis komen begeleid naar een baan als 
staalbewerker. De staalbewerkingsindustrie in Malawi is groot. 
Via de werkplaats hebben de jongeren kans op een betere 
toekomst in vrijheid.  

Meer informatie over Young In Prison en hun projecten: 
www.younginprison.nl

 
Gered Gereedschap wil graag in samenwerking met Young In Prison 
het lampenproject in Malawi voor de jonggevangenen starten. Met 
uw bijdrage kunnen we het gereedschap leveren waarmee de jonge 
gevangenen lampen kunnen vervaardigen en zich kunnen bekwamen 
in staalbewerking. Voor de eerste fase van het project is een bedrag 
van €1.500,= nodig. Om het gehele project te realiseren is een bedrag 
van €25.000 benodigd. Steun ons met een gift, iedere bijdrage is 
welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening  
NL 93ABNA 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. 
Young In Prison en Gered Gereedschap danken u voor uw hulp! 

DOet u Mee?



nIEuWS uIT HET Land

Dennis, je bent de nieuwe ambassadeur van Gered Gereed-
schap. Wat ga je voor Gered Gereedschap betekenen?
“Ik zal me inzetten voor de Vakman voor Vakman campagne van 
Gered Gereedschap. Met deze campagne roepen we technici op 
iets te betekenen voor collega vaklieden in Afrika. Ook zal ik het 
werk van Gered Gereedschap promoten binnen mijn netwerk. 
Indien mogelijk ga  ik ook nog evenementen en werkplaatsen 
bezoeken.”

Waar kennen de mensen Dennis Mulder van?
“Van TV Eigen huis en Tuin, Klussen met kijkers en Klus 
Magazine. 6 jaar geleden ben ik gestopt met TV. Nu werk ik als 
trainer voor Metabo waar ik fulltime in dienst ben. Ik geef 
training aan dealers die gereedschap verkopen. Mensen 
trainen vind ik leuk, ik doe nu echt iets wat ik leuk vind en ik 
maak mijn eigen keuzes zoals de samenwerking met GG.”

Waarom heb je ‘ja‘ gezegd tegen het ambassadeurschap.  
Wat trekt je aan in Gered Gereedschap?
“We leven helaas in een wegwerpmaatschappij, we gooien 
maar dingen weg terwijl we deze ook een tweede leven kun-
nen geven. Ik zag  Gered Gereedschap bij de  Praxis, en las hoe 
we jonge technici in ontwikkelingslanden  gelukkig kunnen 
maken door ons gereedschap te hergebruiken. Ik vind GG echt 
een nobel doel, door GG komt oud gereedschap gelukkig niet 
op de vuilnisbelt terecht. Ik wil altijd graag iets voor anderen 
betekenen. En met het doe-het-zelf’en heb ik veel raakvlak, dus 
me inzetten voor Gered Gereedschap voelt voor mij goed om 
te doen.”

Wat heeft een goede vakman nodig?
“Het begint met een gedegen vakopleiding: daar leer je de 
basisvaardigheden die je later in de praktijk verder verfijnt. 
Vaak leer je het vak pas echt goed van een goede leermeester. 
Daarnaast is goed en scherp gereedschap uitermate belangrijk. 
Het zorgt er voor dat wat je maakt er mooier en beter 
afgewerkt uitziet. Bovendien ben je sneller klaar. 
Het is fantastisch om iets te kunnen maken met je eigen handen. 
Nog meer als dat voor anderen is en je er je brood mee kan 
verdienen. Daarom is de praktische ontwikkelingshulp van Gered 
Gereedschap zo aansprekend. Ik wil mij daarom ook graag inzet-
ten om jonge technici in Afrika te helpen een goed vakman te 
worden.”
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Begin april is er wederom een container vol opgeknapt gereedschap 
op transport gegaan naar scholen en startende ondernemers in 
Afrika. Deze keer met bestemming Kameroen waar een 7-tal projec-
ten gereedschap en naaimachines zal ontvangen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij De Baanderij in Gouda werden 
de laatste kisten door tal van vrijwilligers, donateurs en vertegen-
woordigers van partners zoals Werkspot en Eriks, in de container 
geladen waarna deze kon worden gesloten en verzegeld. Door middel 
van het stukslaan van een fles champagne werd de container door 
voorzitter Willem van den Bos een ‘behouden vaart’ gewenst en 
vertrok deze per vrachtwagen naar de haven in Rotterdam. Daar zal 
de container aan boord gaan van een schip met bestemming Douala 
in Kameroen.

De container bevat 59 uitgebreide gereedschapsets geschikt om 
groepen van 10 leerlingen les te kunnen geven in diverse vakrichtin-
gen zoals o.a. bouw, timmeren, elektrotechniek en autotechniek. Ver-
der aan boord nog o.a. 85 naaimachines (hand-, trap-, elektrisch- en 
schoenmakernaaimachines), een compressor en een houtdraaibank.

feeStelIJK VeRtReK cONtAINeR KAMeROeN

In het GG Bericht van september 2014 kwamen we samen in actie 
voor PEFO in Oeganda. Inmiddels is het gereedschap bestemd 
voor dit project opgeknapt in de verschillende werkplaatsen van 
Gered Gereedschap en is het bijna klaar voor vertrek.
Bovenstaande foto is gemaakt door werkplaats Nijkerk, die zelf 8 
kisten hebben aangeleverd met automechanicagereedschap. Pim 
van der Kraats van GG Nijkerk: “Je kunt goed zien dat we steeds 
professioneler gaan werken. Nu we meer en meer standaardkisten 
met vaste afmetingen leveren past alles optimaal in de container!”

De container gaat binnenkort op transport naar Oeganda.

PASSeN, PuZZeleN eN MeteN

MAAK KeNNIS Met DeNNIS. DeNNIS MulDeR, 
AMBASSADeuR VAN GeReD GeReeDSchAP



SAMeNWeRKING VAN De StIchtING BABuNGO Met GeReD GeReeDSchAP
Door: Wietske Stokvis

SaMEnWERKInG

De ondernemers vertelden dat zij nog nooit 
zulk goed materiaal hebben gehad. Trots 
vertelden zij dat ze elke zondag vergaderden 
waarbij ze per ondernemer € 1,- spaarden 
voor een volgende zending. Voor het eerst 
is er een dergelijke vorm van samenwerking 
van ondernemers tot stand gekomen. Daarbij 
lenen zij aan elkaar materiaal uit. Dit alles bij 
elkaar is een heel belangrijke ontwikkeling. 
Met behulp van de gereedschappen kunnen 
zij beter werk leveren en dat heeft een zeer 
positief effect op de ontwikkeling van econo-
mische activiteiten in Babungo en Njinikom en 
op de ontwikkeling van de leerlingen van het 
beroepsonderwijs die zij nu stage laten lopen. 

Voor de Stichting Babungo betekent dit niet 
alleen een inhoudelijke verbetering van de 
kwaliteit van de onderwijsprojecten, maar 
ook dat er veel goodwill is gekweekt voor de 
activiteiten van de Stichting in de community. 
Werden in het verleden de activiteiten van de 
Stichting met enige reserve bekeken (men is 
er aan gewend geraakt dat hulpacties meestal 
maar kort duren) door de substantiële bij-
drage van de gereedschappen is de steun aan 
onze projecten verbreed. Het is dan ook heel 
prettig dat de samenwerking met de Stichting 
Gered Gereedschap wordt voortgezet en 
dat er in april jl. opnieuw een container met 
gereedschap naar Kameroen is verzonden. 
Continuïteit in deze ondersteuning is van 
groot belang.

Vermeldenswaard hierbij is dat een deel van 
de kosten van de verzending van deze contai-
ner bijeen is gebracht door een vijftal VWO 
leerlingen van het Amsterdamse  Brederode 
College. Deze school heeft een schoolvak (dat 
men Villa Brederode noemt) waarin leerlin-
gen leren projectmatig te werken door een 
project in de praktijk uit te voeren. Zij heb-
ben als project gekozen voor het via Gered 
Gereedschap verzenden van gereedschappen 
naar onze projecten in Kameroen. Onderdeel 
van dit project was het organiseren van een 
sponsoravond waarmee een deel van de kos-
ten van de verzending gedekt kon worden.  
 
De Stichting Babungo bedankt de donateurs 
van Gered Gereedschap voor hun bijdragen. 
Tevens de werkplaatsen, de Baanderij in 
Gouda en de leerlingen van Villa Brederode 
voor hun enthousiaste inzet.
Lees verder op pagina 8
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In het GG bericht 
van mei 2014 stond 
het Project Babungo 
centraal: een duurzaam 
opleidingstraject in 
Babungo, Kameroen. 
Voor dit project is door 
alle donateurs van GG 
een bedrag van €8100,- 
bijeengebracht. Wietske 
Stokvis, voorzitter van 
de Stichting Babungo, 
bezocht het project en 
is zeer enthousiast over 
de resultaten die bereikt 
zijn met de nieuwe 
gereedschappen.

De Stichting Babungo is al zo’n 8 jaar actief met kleinschalige onderwijsprojecten in de 
Babungovallei en in Njnikom in de Noord- Westprovincie van Kameroen. Op dit moment 
financiert de Stichting de volledige schoolloopbaan van circa 280 leerlingen 
(van basisschool tot en met een vorm van voortgezet onderwijs).
Onderdeel van het werk van de Stichting Babungo is, dat met regelmatige bezoeken aan de 
projecten de kwaliteit van de projecten wordt gecontroleerd via contacten met leerlingen, 
ouders/ verzorgers en scholen.

Als voorzitter van de Stichting Babungo en vrijwilliger bij Gered Gereedschap was het voor 
mij een logische stap de activiteiten van beide stichtingen te combineren. Dit heeft ertoe 
geleid dat in mei 2014 een container met gereedschap naar Kameroen is verscheept, waarbij 
een deel naar de projecten in Noord-West Kameroen ging. 

Bij ons bezoek aan onze projecten in december jl. hebben we kunnen constateren hoe groot 
het effect is van deze zending. De middelbare beroepsscholen kunnen nu hun praktijkonder-
wijs aan de leerlingen verbeteren, doordat de kinderen de materialen hebben waarmee zij 
kunnen oefenen. Het enthousiasme is zo groot dat de leerlingen nu hun eigen praktijkruimte 
aan het bouwen zijn. Een enorme verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is met deze 
zending gerealiseerd. 

Omdat er ook gereedschap aan de coöperatie van dorpsondernemers is geschonken met als 
voorwaarde dat de leerlingen bij hun stage kunnen lopen, heeft dat ook voor de beroeps-
opleiding nieuwe mogelijkheden geopend. 



cOlOfON
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ONZe PARtNeRS  
Gered Gereedschap ontvangt steun van onderstaande bedrijven en organisaties: 

En vERdER

Gered Gereedschap vroeg een aantal leerlingen 
die een opleiding volgen aan het Technisch 
Opleidingsinstituut (CETIC) in Babungo naar hun 
ervaringen met het nieuwe gereedschap.

Nchifie Thelma
Nchifie Thelma is één van de twee vrouwelijke 
leerlingen van de technische school. Ze waar-
deert het zeer dat GG gereedschap heeft gedo-
neerd aan de school. Vóór de donatie waren de 
lessen vooral theoretisch van aard. Nu kan ze 
eindelijk ook praktische vaardigheden aanleren. 
Ze vindt dat het gereedschap van goede kwali-
teit is en ook veilig in gebruik vergeleken met het 
gereedschap dat ze eerst gebruikte. 

Ngaw Jackson
Ngaw Jackson volgt een opleiding in Elektrotech-
niek. Vier jaar geleden is hij zijn vader verloren 
en zijn moeder heeft ervoor gezorgd dat hij 
een opleiding kan volgen. Voorheen maakte hij 
gebruik van een gereedschapset dat hij zelf had 
gekocht. Deze tools waren echter van slechte 
kwaliteit en gingen snel stuk. Dankzij de donatie 
van GG kan hij nu werken met veilig gereed-
schap van duurzame kwaliteit. Elke student in 
zijn klas kan nu gebruikmaken van basisgereed-
schap. Tijdens de praktijklessen leert hij meer 
door niet alleen naar de demonstraties te 
kijken, maar ook zelf aan de slag te gaan onder 
begeleiding van de docenten. 

De aanvoer van oud gereedschap naar onze 30 werkplaatsen is gelukkig een constante 
stroom. Voldoende hamers, beitels en andere gereedschappen worden aangeleverd 
om de standaardkistjes mee te vullen.  Soms is er echter een vraag vanuit een project  
naar meer  specifieke gereedschappen. Misschien kunt u ons aan gereedschap uit het 
onderstaande lijstje helpen?  De werkplaatsen en inzamelpunten kunt u vinden op onze 
website. Gered Gereedschap heeft behoefte aan:

NeuSSchAAf eN SchIetBeItel GeVRAAGD

• Handslijpmachines
• Voltmeters
• Hydraulisch verrijdbare garagekrik
• Lasapparaat
• Klepveerlichters
• Pendrijvers
• Hefboomplaatscharen
• Carterplugsleutels
• Schoenmakerstangen

• Kraspennen
• Schietbeitels
• Slangenboortjes
• Borstboormachine
• Verstekhaken
• Houten hamers
• Haalmessen
• Neusschaven
• Grondschaven

GeReD GeReeDSchAP OP INStAGRAM

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Dat geldt veelal 
ook voor het werk van Gered Gereedschap. Volg ons daarom 
vanaf nu ook op Instagram en blijf via foto’s op de hoogte van 
onze projecten.

www.instagram.com/geredgereedschap

 Wietske Stokvis, Ngaw Jackson en Nchifie Thelma


