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VooRWooRD

Bijzonder gereedschap, bijzonder gewild 
Al sinds de oprichting zet Gered Gereedschap zich in voor het hergebruik 
van gereedschappen ter vermindering van de belasting van het milieu. 
Hiermee geven we actief invulling aan één van onze doelstellingen: het 
bijdragen aan een duurzame samenleving in Nederland. Onze nadruk  
ligt daarbij op handgereedschap, naaimachines en klein elektrisch ge-

reedschap zoals boor- of slijpmachines. Voor het inrichten van werkplaatsen op scholen 
en verhuurlocaties is Gered Gereedschap daarnaast steeds vaker op zoek naar grotere 
machines zoals houtdraaibanken of aggregaten. 

Het aanbod van gebruikte gereedschappen van particulieren groeit nog steeds.  
Daarnaast ontvangen we doorlopend aanbiedingen van bedrijven die ons door middel  
van tijdelijke (inruil)acties willen ondersteunen. Jaarlijks zamelen we op deze manier zo’n 
300.000 stuks gereedschap in.  
 
Een ongelofelijk aantal, waar we alle gereedschap inleveraars bijzonder dankbaar voor 
zijn. Het is fantastisch om te zien dat zoveel mensen Gered Gereedschap een warm hart 
toedragen en hun gereedschap doneren voor een 2e leven in ontwikkelingslanden. Het 
grootste deel van de vraag is daarmee gedekt. Toch zijn er altijd gereedschappen waar 
we nooit genoeg van hebben. Gespecialiseerde autogereedschappen bijvoorbeeld zoals 
bougiesleutels, poelietrekkers of bandenlichters. De vraag naar deze gereedschappen is 
regelmatig groter dan het aanbod. U leest er meer over op pagina 8. 

Heeft u als particulier of bedrijf in de automotive één van deze gereedschappen in uw 
bezit? En wilt u ze kwijt? Lever ze dan bij ons in! U helpt daar vele (aankomende) auto-
monteurs mee op weg!

Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap

updaTE

InhouD nuMMER 9, junI 2016

Onlangs vertrok een container van Gered 
Gereedschap vol opgeknapte gereed-
schappen, naaimachines en werkplaatsap-
paratuur vanaf ons logistiek partner De 
Baanderij in Gouda naar projectpartners in 
Oeganda. 

Gereedschap dat gebruikt gaat worden 
op scholen en door ondernemers om te 
werken, te leren en te ondernemen. 
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Graffiti artiest Caspar van Adrichem voorzag de container vlak voor vertrek van een 
mooie visual. U kunt hem aan het werk zien in de video op:  
www.geredgereedschap.nl/11865 

Gered Gereedschap wil iedereen bedanken die op welke manier dan ook bijgedragen 
heeft aan deze zending gereedschappen. Van de vrijwilligers in de werkplaatsen tot 
onze donateurs, van onze sponsoren tot de diverse fondsen. Dank jullie wel!

http://www.geredgereedschap.nl/11865


Spare a coin to save a soul. De organisa-
tie SHUMAS uit Kameroen werkt vanuit 
dit motto. SHUMAS zet zich in om de 
levens van Kameroeners te verbeteren en 
armoede te bestrijden. Hiervoor heeft de 
organisatie verschillende speerpunten, 
waaronder een onderwijsprogramma. 
Verschillende technische scholen door 
heel Kameroen worden ondersteund door 
SHUMAS. Jongeren die uit arme gezinnen 
komen, krijgen de kans om een opleiding 
te volgen aan één van deze scholen. Met 
een diploma op zak hoeven ze niet meer 
in armoede te leven en kunnen ze zichzelf 
onderhouden. 

Gered Gereedschap vindt dat SHUMAS 
prachtig werk levert en heeft daarom ver-
schillende tools gedoneerd. Van handnaai-
machines en schoenmakersnaaimachines 
tot sets timmermansgereedschap en 
elektragereedschap. Tijdens een feeste-
lijke ceremonie heeft de directeur van 
SHUMAS, Mr. Ndzerem Stephen Njodzeka, 
dit allemaal in ontvangst mogen nemen. 

pRojECTEn
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Hij is zeer dankbaar voor het gereed-
schap. Leerlingen kunnen hierdoor 
praktijkervaring opdoen en zo beter 
voorbereid worden op de arbeids-
markt. Maar liefst acht verschillende 
technische scholen en opleidingscentra 
zullen profiteren van het gereedschap. 
Dit betekent dat ruim 2500 leerlingen 
per jaar gebruik zullen maken van het 
gedoneerde gereedschap!

GEREEDschAp DAt LEVEns 
KAn REDDEn

In Afrika is de toegang tot gezondheidszorg 
niet altijd even vanzelfsprekend. Het aantal 
klinieken - zeker in de binnenlanden - is vaak 
beperkt en de afstanden zijn groot.  
Dagelijks sterven mensen onderweg  
vanwege de slechte bereikbaarheid.

Wheels4Africa is een kleine Nederlandse 
stichting die hier iets aan wil doen door in 
West-Afrika ondersteuning te bieden met 
vervoer. Denk aan (opgeknapte) 4WD am-
bulances voor klinieken en lichte motoren 
voor artsen of verpleegkundigen. 

KIstEn VoL GEREEDschAp nAAR Acht VAKschoLEn In KAMERoEn

De stichting kiest daarbij voor kwalitatief goede auto’s en motoren die eenvoudig te 
gebruiken en te onderhouden zijn en lang mee kunnen gaan. Zo werd er o.a. een am-
bulance geleverd aan een kliniek in Kampasa en de kraamkliniek in Saba (Gambia).

Wheels4Africa zorgt er ook voor dat de lokale mensen de ambulances kunnen onder-
houden en zo nodig ook kleine reparaties kunnen uitvoeren. Naar aanleiding van een 
oproep ondersteunde de Gered Gereedschap werkplaats Parkstad Limburg de stichting 
onlangs met gereedschappen ten behoeve van een gedoneerde ambulance.  
Daarnaast werd ook de brandweer in Kotu (Gambia) geholpen met gereedschaps-
kisten, een (gevulde) gereedschapswagen en een compressor. Zo helpt het geredde 
gereedschap weer levens te redden!



In aCTIE vooR KIgoma

UWERM is voortgekomen uit  The Grace Church of Tanzania. Een aantal vertegenwoordi-
gers van deze kerk zagen dat veel vrouwen en kinderen in moeilijke omstandigheden leef-
den. Tegelijkertijd bemerkten ze dat de bestaande hulp niet altijd aansloot bij de behoeften 
van vrouwen omdat deze voornamelijk op mannen was gericht.

Om meer specifieke hulp te bieden aan vrouwen is vanuit de kerk in 2002 UWERM op-
gericht. De doelstelling van de organisatie is om vrouwen en hun kinderen zelfvoorziend 
te maken door ze een vak te leren. Bij aanvang richtte UWERM zich voornamelijk op het 
aanleren van het kleermakersvak aan de vrouwen. Inmiddels is, om de kinderen ook de 
mogelijkheid tot scholing te bieden, het aanbod uitgebreid met trainingen in houtbewer-
king, elektrotechniek, bouwvakken, schoenmaken en landbouw. Sinds 2004 hebben meer 
dan 650 personen een opleiding genoten via UWERM. 

De organisatie beschikt over 18 goed opgeleide leraren. In gemiddeld anderhalf jaar tijd 
leren zij hun leerlingen een vak. Nadat de leerlingen een diploma hebben behaald wordt 
aan hen gevraagd om in hun eigen gemeenschap de opgedane kennis over te brengen aan 
een aantal dorpsgenoten.  

uWERM MAAKt zIch stERK VooR VRouWEn En KInDEREn In tAnzAnIA
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De hulporganisatie Upendo Women Evangelistic & Revival Mission (UWERM) is 
gevestigd in Kigoma aan de rand van het Tanganyika meer in het oosten van  
Tanzania. De Kigoma regio is de op één na armste regio van Tanzania.  
Dit komt onderandere doordat het gebied zeer geisoleerd is vanwege de weinige 
en zeer slechte  verbindingswegen.

Dankbrief van één van de vrouwen die 
een vakopleiding kledingmaken volgt bij 
UWERM

UWERM,

I salute you in Our Lord’s Grace.
Actually I have no words which can fit 
in thanking you! All I can say is  thank 
you very much. Through your support 
of training, I will now live a moderate 
life! I will now be independent . But 
also my surrounding community will 
benefit a lot with the byproducts I will 
be producing while selling at a good 
price. Merci! 
With that much, I wish you a 
prosperous life here on earth and in 
heaven.

Lydia Jacob



TanzanIa
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UWERM werkt  met een beperkt aantal gereedschappen van 
slechte kwaliteit en heeft daarom  een beroep gedaan op 
Gered Gereedschap met de vraag om hen te voorzien van goed 
gereedschap. De organisatie geeft aan dat de productie nu laag 
ligt doordat er uitsluitend met handgereedschap en handmatige 
naaimachines wordt gewerkt. Er is grote behoefte aan elek-
trische brei en naaimachines. Gered Gereedschap wil graag in 
deze vraag voorzien opdat nog meer vrouwen en hun kinderen 
deel kunnen nemen aan het onderwijs en de kwaliteit er van 
verder verbetert.

DOET U MEE?

UWERM biedt vrouwen en jongeren in Kigoma een vakoplei-
ding. Met uw gift helpt u de organisatie om meer leerlingen 
praktijkonderwijs te kunnen bieden. Voor  het verschepen 
van de aangevraagde gereedschappen is € 5.900 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 
 
UWERM en Gered Gereedschap danken u voor uw hulp!

Cijfers Tanzania
Hoofdstad: Dodoma
Officiele taal: Engels, Swahili
Regeringsvorm: Republiek
Religie: Islamitisch (35%),  
Animist (35%), Christelijk (30%)
Oppervlakte: 947.303 km2  
(6,2% water)
Inwoners : 49 miljoen (2014)

In het GG bericht van vorig jaar juni kwamen we samen met u in actie 
voor het project Freedom Lamp van de organisatie Young In Prison.  
U heeft aan dit project ruim steun verleend waarvoor hartelijk dank! 
 
In de zomer van 2015 kon Young in Prison met ondersteuning van 
Gered Gereedschap het project Freedom Lamp starten in de  
gevangenis van Malawi. Jong gedetineerden maken de lamp, een 
exclusief kunstvoorwerp van metaal, die speciaal voor dit project ont-
worpen is door kunstenaar Joep van Lieshout. Gered Gereedschap 
kon door uw ruime donaties voor 2 klassen het staalbewerkingsge-
reedschap leveren waarmee de lampen worden geproduceerd. 
Vlak naast de gevangenis is een werkplaats gebouwd, de YIP Aca-
demy. Hier worden jongeren, wanneer zij uit de gevangenis komen, 
begeleid naar een baan als metaalbewerker. Ze leren het vak en 
krijgen onderricht in sociale vaardigheden en hoe een eigen bedrijf 
te starten. Deze vervolgopleiding duurt 9 maanden. Het traject biedt 
een reële kans op een betere toekomst omdat er in Malawi veel  
werk is in de staalbewerkingsindustrie. Gered Gereedschap zal  
hierbij verdere ondersteuning bieden met gereedschappen.  

Het programma is een groot succes. Zo’n 250 lampen zijn inmid-
dels gemaakt. De Freedom Lamps worden in Nederland als kunst-
voorwerp verkocht. Naast de lampen lassen de jongeren in de YIP 
Academy meubels zoals bedframes en stoelen voor de lokale markt. 
Volgens Noa Lodeizen, oprichtster van YIP is “de positieve impact van 
het programma op het leven van de jongens veel groter dan wij ooit 
vooraf hadden kunnen bedenken”.

EERstE FREEDoM LAMpEn GEpRoDucEERD 

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 zelf-
ontplooiing en samenwerking en hen praktische vaardigheden bij 
te brengen die van waarde zijn voor het (kunnen) leven in vrijheid.

http://www.geredgereedschap.nl/ideal-donatie


nIEuws uIT HET Land

Drs. Marlies van Wijhe - CEO Koninklijke Van Wijhe Verf B.V. en
lid Raad van Aanbeveling Gered Gereedschap 

‘Toen ik hoorde van Gered Gereedschap en werd gevraagd 
om toe te treden tot de Raad van Aanbeveling, was ik meteen 
enthousiast. Betrokkenheid bij de samenleving en duurzame 
oplossingen zijn voor mij vanzelfsprekend. Ik vind Gered 
Gereedschap een sympathiek doel en zet me graag in om 
jongeren in ontwikkelingslanden een kans te bieden om een 
technisch vak te leren. Het betrekken van jongeren bij techniek 
is ontzettend belangrijk, ook in Nederland. En dan heb ik het 
niet alleen over jongens, ook voor meisjes zijn er hele leuke 
beroepen in de techniek. 
 
Een mooi initiatief is de landelijke Girslday, jaarlijks georgani-
seerd door VHTO, Landelijk Expertisebureau meisjes/vrouwen 
en bèta/techniek, om meisjes kennis te laten maken met bèta, 
techniek en ICT. Dat spreekt mij ook aan in Gered Gereed-
schap, dat zij ook vrouwen ondersteuning biedt.

Het belang van goed gereedschap is dat je je vak beter leert 
beheersen. En dat komt het eindresultaat weer ten goede. 
Natuurlijk verhoogt het ook het plezier in je werk; niets is 
zo frustrerend als het werken met gereedschap dat continu 
stukgaat. Kwaliteit en duurzaamheid zijn in de huidige weg-
gooimaatschappij soms ver te zoeken. Gelukkig zijn er net als 
Gered Gereedschap steeds meer initiatieven om producten 
een tweede leven te geven, ik ben daar wel van.’

Favoriete gereedschap
‘Deze kwasten zijn van begin vorige eeuw en zijn gered voor 
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Vrijwilligers vormen het hart van Stichting Gered Gereedschap.  
Wie dan ook actief vrijwilligerswerk zoekt, kan bij Gered Gereedschap 
terecht. Steek je graag de handen uit de mouwen dan kun je als  
vrijwilliger meewerken in één van onze werkplaatsen of bij het landelijk 
dienstencentrum. Als technisch specialist, maar ook bijvoorbeeld als 
bestuurslid, PR-medewerker of bij de projectadministratie.

Gered Gereedschap heeft een bijzondere mix aan vrijwilligers: ge-
pensioneerde vakmensen, leerling technici, gepassioneerde klussers 
en vrijwilligers uit bedrijfsleven. Daarnaast biedt Gered Gereedschap 
ook kansen aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
zoals cliënten van zorginstellingen en taakgestraften van Reclassering 
Nederland.

Heb je interesse? Neem dan contact op met een werkplaats bij jou in 
de buurt om te informeren naar de mogelijkheden. Een overzicht vind 
je op www.geredgereedschap.nl/werkplaatsen.

WoRD VRIjWILLIGER bIj GERED GEREEDschAp!

‘MEt GoED GEREEDschAp bEhAAL jE DE MooIstE 
REsuLtAtEn’

Raad van Aanbeveling 
Gered Gereedschap wordt ondersteund 
door een Raad van Aanbeveling. Dit zijn 
personen van naam en faam die geloven in  
het werk van de stichting en hun naam 
hier graag aan verbinden. De leden zijn op 
afstand betrokken. Afhankelijk van de mo-
gelijk-heden promoten zij Gered Gereed-
schap in hun netwerk enadviseren zij indien 
gewenst op strategische vraagstukken.

een plekje in ons eigen museum. Ze zijn 
speciaal gemaakt van dassenhaar en daardoor 
van uitzonderlijke kwaliteit. Destijds werden 
ze gebruikt voor het creëren van speciale 
effecten zoals een hout- of marmerlook. Nu, 
meer dan honderd jaar later, staan ze voor 
mij symbool voor kwaliteit en vakmanschap. 
Ze laten zien dat je met goed gereedschap de 
mooiste resultaten kunt behalen.’

http://www.geredgereedschap.nl/werkplaatsen


uITgELICHT

gewerkt. De zakelijke kennis en levenservaring 
komen van pas:” Door eigen ervaring met 
ontwikkelingslanden kan ik wel goed inschat-
ten of wat er in een aanvraag staat klopt. 
Vooral of de financiële opgaven overeenstem-
men met het verhaal. Bijvoorbeeld bij één 
aanvraag vroeg ik mezelf af: hoe kan het dat 
ze in zo’n mooi gebouw lesgeven? Maar dan 
weet je dat vaak in ontwikkelingslanden de 
mensen die wat rijker zijn, ook degenen zijn 
die het project opzetten en een eigen huis ter 
beschikking stellen. 
Als ik niet het gevoel heb dat antwoorden 
juist zijn, of de informatie strookt niet met 
het beleid van GG, dan wordt de aanvraag 
afgewezen”. 
 
Al ruim 2,5 jaar werkt Liz met plezier als 
vrijwilliger bij GG. “Ik heb veel interesse in 
ontwikkelingslanden, ik voel me betrokken, 
ook omdat ik er zelf lang heb gewerkt en 
gewoond. Andere culturen interesseren mij, 
ook voor mijn eigen vakanties ga ik altijd naar 
ontwikkelingslanden. Ik ben in Birma geweest 
in de dictatuurtijd, ik heb in Latijns Amerika 
gewoond begin jaren ’70 in politiek roerige 
tijden.  
Ik ben altijd verrast  hoeveel mensen in ont-
wikkelingslanden vrijwillig charitywerk doen. 
In ontwikkelingslanden zijn mensen sneller 
bereid om anderen te helpen, dat valt mij 
altijd op.”
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Op het kantoor van het Dienstencentrum van Gered Gereedschap in Amsterdam werken 
zo’n 30 vrijwilligers. Elizabeth Wen is één van hen. Voor het team Projecten beoordeelt zij, 
samen met 3 collega’s, de aanvragen voor gereedschap vanuit de ontwikkelingslanden. 
Zo’n 250 schriftelijke aanvragen komen per jaar binnen. Het is voor GG van het grootste 
belang te weten of een organisatie waar het gereedschap naar toe gaat betrouwbaar is.  
Liz beoordeelt de aanvragen kritisch aan de hand van een forse lijst aan toetsingscriteria 
“Ik lees de aanvraag goed door en probeer inzicht te krijgen hoe de organisatie is op-
gebouwd en hoe zij werkt. Is het een NGO, of een kerkelijke organisatie? Wij kunnen 
bijvoorbeeld geen gereedschap leveren aan publieke scholen. Ik kijk of de leraren die les 
of training geven gediplomeerd zijn en of er een gezonde verhouding is tussen het aantal 
leraren en leerlingen”   
 
Liz werkte voor haar pensionering bij de ING bank op een afdeling die zich bezighield met 
financiering van ontwikkelingslanden. Zij heeft jaren in Zuid Amerika en Azië gewoond en 

LIz WEn: VAKKunDIG bEooRDELAAR VAn AAnVRAGEn 
VooR GEREEDschAp

thEo MuLDER, ‘DE buItEnDIEnst’ VAn WERKpLAAts 
WADDInxVEEn

Theo Mulder is niet zo van de hamerstelen en de naaimachines. Hij was vele jaren interna-
tionaal chauffeur, met alle drukte die daarbij hoort. Lang geleden kwam hij eens gereed-
schap inleveren, bleef contact houden met Gered Gereedschap en is nadat hij met werken 
is gestopt alleen maar meer gaan doen, nu alweer 9 jaar. 

Theo is nog steeds een zeer dynamisch type en is ‘de buitendienst’ van Gered Gereedschap 
Waddinxveen. Met een flinke aanhanger met steeds meer sponsorstickers erop rijdt hij 
iedere maandag (en steeds vaker ook op dinsdag) in de regio rond. Natuurlijk de inlever-
punten afrijden om gereedschappen op te halen, maar ook oud papier en karton, metalen 
en dergelijke.

Theo: “Actief benaderen, dat helpt enorm. Als je papier ophaalt en er ligt ook een stapeltje 
ijzer gewoon vragen wat de plannen daarmee zijn. En als de mensen het toch weg willen 
brengen: ik kan het direct gratis en voor het goede doel meenemen. Dat werkt. Of vraag 
of de buren ook nog iets hebben, ik ben er nu toch. En over een maand weer. Makkelijk 
toch?” Mede door zijn inzet kon een gebruikte stapelaar worden aangeschaft waardoor de 

kisten met papier en metaal supersimpel de 
aanhanger in kunnen. Theo: “Ik vind het echt 
heel leuk om te doen. Ik heb het nog drukker 
dan bij de baas!



coLoFon
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onzE pARtnERs  
Gered Gereedschap ontvangt steun van onderstaande bedrijven en organisaties: 

En vERdER

Elk vak heeft zo z’n eigen specifieke gereedschappen. Zo kan een timmerman niet 
zonder zijn beitels, staat een lasser met lege handen zonder laskap en komt de 
loodgieter niet ver zonder z’n pijpenbuiger. Ook de automonteur bedient zich van 
gespecialiseerd gereedschap. Denk aan een bougiesleutel voor het verwisselen 
van de bougies, een krik om een auto van een nieuwe band te voorzien of een 
vetspuit om alle draaiende delen lekker te laten draaien. 
 
Vele technische vakopleidingen voor automonteurs in Afrika doen een beroep op 
Gered Gereedschap. Ook richten we ook steeds meer verhuurlocaties in met een 
garagewerkplaats. Voor aankomende projecten zijn we op zoek naar specifieke 
autogereedschappen zoals:  

Bandenpomp   Bandenlichters  Stroboscoop 
Compressiemeter	 	 	 Bougiesleutel	 	 Oliefiltertang 
Klapveerlichter   Carterplugsleutel  Seegeringtang
Krik: schaar- of potkrik  Acculader 12 Volt  Tap- en snijset
Krik: hydraulische krik, verrijdbaar Pulley-trekker klein+groot Universeelmeter
Looplamp   Starterssleutel  Vetspuit
Oliespuit    Spanningzoeker 12 Vollt Voelermaten

Heeft u als particulier of bedrijf in de automotive één van deze gereedschappen in 
uw bezit? En wilt u ze kwijt? Lever uw gereedschap dan in bij Gered Gereedschap 
voor een 2e leven in ontwikkelingslanden. U helpt daar vele (aankomende) auto-
monteurs mee op weg! Kijk voor een overzicht van onze 350 inzamelpunten op  
www.geredgereedschap.nl/inzamelpunten.

GEEF [EEn] VADER EEn 
GEREEDschApsKIst cADEAu!

GEzocht: AutoMEchAnIcA GEREEDschAp
19 juni as. is het weer Vaderdag! Geef dit jaar 
jouw vader symbolisch een set gereedschap ca-
deau via Gered Gereedschap waar vooral andere 
vaders in ontwikkelingslanden van profiteren!  

Hier in Nederland heeft elke vader wel een kist 
met gereedschap om snel even een klusje te 
doen of in sommige gevallen zelfs een heel huis 
te verbouwen. Voor vaders in ontwikkelings-
landen is dit wel anders. Daar is het lastig om 
aan kwalitatief goed gereedschap te komen. 
Wat wel beschikbaar is, is vaak te duur of van 
slechte kwaliteit. Best lastig als je een technische 
opleiding wilt volgen of als vakman je brood wil 
verdienen. Daarom is de hulp die je via Gered 
Gereedschap kan bieden essentieel en eenvou-
dig tegelijk.

De basis van een zelfstandig bestaan
Voor slechts € 25 help je een vader in een ont-
wikkelingsland aan een kist gevuld met opge-
knapt en kwalitatief goed gereedschap. Een gift 
van onschatbare waarde. Fijne vaderdag!
www.geredgereedschap.nl/vaderdag

nIEuW REKEnInGnuMMER

Gered Gereedschap heeft nu ook een rekening geopend bij de Triodos Bank.  
Deze duurzame bank financiert bedrijven, instellingen en projecten die mens en 
milieu centraal stellen en culturele waarde toevoegen. 

Wilt u bijdragen aan het werk van Gered Gereedschap, dan kunt u vanaf nu uw 
bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL 34 TRIO 0212112430  t.n.v.  
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap.


