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VOORWOORD

Van Trash naar Treasure 
Het blijft in ons werk bijzonder hoe een oude hamer of zaag 
in iets waardevols kan veranderen. Rally-coureur en GG 
ambassadeur Tim Coronel zei het onlangs zo mooi: ‘Wat ze 

van jullie krijgen is goud waard’. Ik moest aan deze uitspraak denken n.a.v. 
berichten uit Kenia. Een klein onderzoekje aldaar bevestigde wat we altijd 
al wisten: goed gereedschap is slecht verkrijgbaar en voor de gemiddelde 
Keniaan onbetaalbaar. Zo kost een set timmergereedschap daar bijna een 
half jaarsalaris. Onbetaalbaar dus. En dat terwijl vakmensen – als ze eenmaal 
goed gereedschap in handen hebben - een stap vooruit kunnen maken in 
hun ontwikkeling. Ze kunnen in kortere tijd betere en mooiere produkten 
maken om te verkopen op de lokale markt. Daarmee kunnen ze beter in hun 
levensonderhoud voorzien en verhogen bovendien de levensstandaard van 
zichzelf, hun gezin en de community.

Een betere toegankelijkheid tot goede gereedschappen – middels het 
opzetten van verhuurlocaties – is dan ook één van de nieuwe manieren 
waarop we ambachtslieden in ontwikkelingslanden een steun in de rug 
bieden. Er bereiken ons inmiddels positieve berichten uit Kameroen waar 
een lokale vakvereniging vorig jaar gestart is met een verhuur. Inmiddels 
worden vergelijkbare initiatieven opgestart in Liberia, Tanzania en Oeganda. 
We zorgen zo niet alleen voor de opleiding, maar realiseren ook dat de jonge 
Afrikanen na hun opleiding aan het werk kunnen met goed gereedschap. 

Ook op deze manier maakt een oude hamer of zaag dankzij uw support 
het verschil in het leven van vele vakmensen en hun gezinnen. En dat is 
onbetaalbaar.  

Dank voor uw steun. 

Bob de Koff
Bestuurslid Gered Gereedschap

updATE

INHOUD

De afgelopen maanden konden we vele projectpart-
ners in diverse landen goed nieuws brengen. De door 
hen aangevraagde gereedschappen, naaimachines of 
werkplaatsmachines zouden op transport gaan en bin-
nen niet al te lange termijn arriveren. 

Gered Gereedschap kende dan ook een goede jaar-
overgang. Zo vertrok in december zowel een container 
naar Ghana als een vrachtwagen vol met gereedschap 
naar partner Stepping Stone in Liberia. Daar zal met 
het gereedschap gestart worden met een gereed-
schapverhuur. 

In de eerste maanden van 2016 vertrokken maar liefst 
5 containers naar hun bestemmingen in Afrika. In Tan-
zania, Kenia, Zambia en Oeganda hebben we zo vele 
scholen, trainingscentra en ontwikkelingsorganisaties 
kunnen voorzien van kwalitatief goed gereedschap. 
Daarmee versterken we de toekomst van duizenden 
jongeren en startende ondernemers. 

Een prachtig resultaat. We willen iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen, werkplaatsen, vrijwilligers, dona-
teurs, fondsen en bedrijven dan ook hartelijk danken!

MOOIe ResUltAteN!
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De Abang Ashu Academy in Kameroen 
heeft in haar 9-jarig bestaan al 70 leerlingen  
succesvol opgeleid en aan een baan gehol-
pen. De academie helpt de leerlingen na 
de opleiding verder. De beste studenten 
krijgen zelfs een gereedschapskit mee na 
hun afstuderen. Doel van de Academy is 
het ondersteunen van kwetsbare jongeren 
en vrouwen in Kameroen. Dit doen zij door 
het geven van technische vakopleidingen, 
variërend van schoenmaker tot timmerman 
tot kleermaakster, en de leerlingen na de 
opleiding te helpen met het zoeken naar 
een passende baan.
 
Omdat de organisatie nog steeds groeit - 
maar daar ook een beetje hulp bij nodig 
heeft - helpt Gered Gereedschap de Abang 
Ashu Academy met het voortzetten en 
uitbreiden van de organisatie. De organisatie 
heeft inmiddels een zending gereedschap 
van ons ontvangen en stuurde ons hiervan 
een aantal foto’s. Project secretaris Agbor 
Dorothy Tabi: “De vrouw op de foto is Anko 
Gladise, een alleenstaande moeder die bij 

pRojECTEn
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de Abang Ashu Academy een opleiding 
tot kleermaakster volgt. Zo kan zij na haar 
afstuderen haar gezin beter onderhouden. 
Na haar afstuderen krijgt zij een naaimachine 
mee om een eigen workshop op te starten.” 
Zo helpt deze organisatie dus op twee ma-
nieren: Want zonder eigen materiaal is het 
nog steeds heel moeilijk voor deze mensen 
om aan het werk te komen. En met de hulp 
van de organisatie - en ons gereedschap - 
kan dat dus wel!

(GeReD) GeReeDscHAp VOOR 
WeDeROpbOUW NepAl

In april 2015 werd Nepal getroffen door een 
aardbeving met een kracht van 7.9 op de 
schaal van Richter. Dhading is één van de 
districten die zwaar getroffen is door de be-
ving. De aardbeving heeft een grote impact 
gehad op de bewoners in dit gebied. Vrijwel 
alle woonhuizen, scholen en dorpshuizen 
zijn verwoest.

Stichting Diyo Nepal helpt mee aan de we-
deropbouw van dit gebied met behulp van 
concrete acties en projecten. Eén van deze 

De AbANG AsHU AcADeMy Helpt 
leeRlINGeN AAN eeN bAAN

projecten is voortgekomen uit een samenwerking met GG Hoogeveen. Maar liefst 60 
kg aan bouwgereedschap, opgeknapt in de werkplaats in Hoogeveen, heeft de stichting 
in ontvangst kunnen nemen. Aaldert Kikkert van GG Hoogeveen reisde naar Nepal af 
om de bewoners in Dhading te helpen.

Aaldert is eerder betrokken geweest bij de projecten van Diyo Nepal. De stichting spreekt 
hem aan, omdat het een kleine organisatie is die duurzame concrete hulp biedt op een 
dusdanige manier  dat mensen zélf hun leefomstandigheden kunnen verbeteren.  
Toen Aaldert samen met een vriend zijn reis naar Nepal had geboekt, wilde hij iets 
betekenen voor de bewoners in het Dhading district. Omdat hij in de werkplaats van 
Gered Gereedschap werkt, vond hij het een logische keuze om bouwgereedschap mee 
te nemen. Troffels, waterpassen, zagen, en voegspijkers gingen mee het vliegtuig in, 
maar ook herstelde handboormachines.   

De reis was een bijzondere ervaring voor beiden en heeft veel indruk gemaakt: “In 
eerste instantie heb je niet de indruk dat er veel aan de hand is in Nepal. Toen we 
met Shiva Sapkot van Diyo Nepal op pad gingen, de heuvels in, schrokken we toch wel 
degelijk. Daar werden we met onze neuzen op de feiten gedrukt. Met name de oudere 
huizen zijn voor 80% ingestort, complete ruïnes kwamen we tegen.” 

Doordat er zoveel verwoest is in het Dhading district, kunnen de bewoners alle hulp 
gebruiken. Ook het bouwgereedschap komt heel goed van pas. De tools zijn door Diyo 
Nepal overhandigd aan verschillende particulieren. Stichting Diyo Nepal heeft al voor 
veel mensen in Nepal iets kunnen betekenen en blijft zich inzetten voor de bevolking in 
Dhading. Mede dankzij de inspanningen van Aaldert Kikkert heeft Gered Gereedschap 
ook bij kunnen dragen aan de wederopbouw in dit gebied.



In ACTIE vooR KAKumA

Het kamp is in 1992 opgezet voor de opvang van vluchtelingen uit Zuid Soedan, maar biedt 
inmiddels onderdak aan ontheemden uit 14 landen, waarvan het grootste deel uit Somalië, 
Soedan en Ethiopië afkomstig is. Veel Zuid Soedanezen zijn opnieuw op de vlucht geslagen 
voor de aanhoudende burgeroorlog die in hun land woedt. Ook vluchtelingen uit Burundi, 
Kongo en Eritrea worden In Kakuma opgevangen. 
Al jaren is in het kamp de non profit organisatie SAVIC ( Solidarity & Advocacy with Vulna-
rable Individuals in Crisis) actief.  SAVIC heeft drie programma’s: Onderwijs, Gezondheid 
en Empowerment. Doelen van de organisatie zijn het bevorderen van het kunnen lezen en 
schrijven, het verbeteren van de toegang tot reproductieve gezondheidszorg, en het helpen 
van de vluchtelingengemeenschap in haar streven naar sociaal economische ontwikkeling.
 
Binnen het programma Onderwijs wil SAVIC  jaarlijks minimaal 240 jonge mensen in het 
Kakuma-vluchtelingenkamp opleiden. De organisatie richt zich op de meest kwetsbare 
vluchtelingen: wezen en  jongeren met een beperking , slachtoffers van HIV/AIDS en slacht-
offers van huiselijk geweld. Deze jongeren wordt de mogelijkheid geboden een opleiding tot 
schoenmaker, houtbewerker, kleermaker of secretaresse te volgen. Naast scholing is SAVIC 
recent  een productieeenheid in kledingmaken gestart, waarvanuit leerlingen kunnen wer-
ken. Voor de vakopleidingen Kledingmaken en Schoenmaken en de productieeenheid heeft 
SAVIC  de hulp van Gered Gereedschap ingeroepen.

Gered Gereedschap heeft al eerder, in 2012, 
gereedschap aan SAVIC geleverd om te 
ondersteunen bij de opstart van de oplei-
dingen Kledingmaken, Houtbewerken en 
Secretariaat. Met groot enthousiasme werd 
op 21 juli 2012 een 40 tal naaimachines, 16 
typemachines en sets voor houtbewerking  
in het vluchtelingenkamp ontvangen, zoals u 
op de foto´s kunt zien.
Muzabel Welongo, directeur van Savic  
schrijft aan GG in augustus 2012:
`Ik wil u graag informeren dat wij de vakop-
leiding gestart zijn en dat wij ondanks vele 
uitdagingen waar we voor gesteld worden, 
vooruitgang boeken. We hebben inmiddels 
30  leerlingen geworven. Door het gebrek 
aan ruimte kunnen we helaas met 1 klas 
Kledingmaken starten. Onze klas is voor de 
komende tijd noodgedwongen gevestigd in 
het huis van één van onze vrijwilligers.  
We worden geconfronteerd met vele uitda- 
gingen maar we danken God dat onze 

VlUcHtelINGeN IN KAMp KAKUMA VeRDIeNeN eeN tOeKOMst! 
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In het Keniaanse vluchtelingenkamp Kakuma worden bijna 100.000 mensen  
opgevangen. Kakuma betekent “nergens” in het Swahili en ligt dan ook in een 
afgelegen woestijngebied in het noordwesten van Kenia.  



KEnIA
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vrijwiliigers nog steeds de wil en de moed hebben om de 
gemeenschap te helpen met het aanleren van vaardigheden 
waardoor er zicht komt op een betere toekomst. 
Wij danken Gered Gereedschap en de donateurs heel erg voor 
de genereuze ondersteuning`.

Met behulp van de lichting gereedschap uit 2012 en de niet afla-
tende inspanningen van de vrijwilligers  van SAVIC zijn inmiddels  
goede resultaten  behaald . Tussen 2012 en 2015 hebben 76 
vluchtelingen (vooral vrouwen en meisjes) de opleiding Kleding-
maken afgerond. Meer dan twintig afgestudeerden werken op 
contract in de thuisproductie en twaalf zijn een eigen bedrijf 
gestart. Daarnaast  kregen 2400 jongeren  Engelse conversatie-
lessen. 243 vrouwen werden onderricht in lezen en schrijven, 
waarbij soms wel 80% verbetering meetbaar was. 390 puber-
meisjes kregen les over seksuele en reproductieve gezondheid, 
zij begrijpen beter dat bescherming tegen HIV en ongewenste 
zwangerschap nodig is. 
 
SAVIC  wil  met haar onderwijsprogramma een betere positie 
voor de vluchtelingen  bereiken: meer kans op werk, zowel in 
het kamp, in de steden als bij SAVIC zelf; duurzame financiële 
verbetering voor zowel vluchtelingen als de gastgemeenschap, 
en een betere integratie en kans op werk bij terugkeer naar het 
eigen of een ander land.
SAVIC heeft voor de opleidingen vooral hand en elektrische  
naaimachines aangevraagd en een aantal schoenmakerssets 
voor 10 leerlingen. Gered Gereedschap wil  vanzelfsprekend 
wederom graag de helpende hand bieden!

SAVIC helpt vluchtelingen in het kamp Kakuma. U kunt met uw  
bijdrage ervoor zorgen dat de vluchtelingen met goed gereedschap 
een  opleiding Kledingmaken of Schoenmaken kunnen volgen.  
Voor het transport van het gereedschap is €6700,- nodig.

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 
 
Gered Gereedschap,  de medewerkers van SAVIC en de  
vluchtelingen van Kakuma  danken u voor uw steun!

DOet U Mee?

Cijfers Kenia

Hoofdstad: Nairobi
Officiele landstaal: Engels, 
Swahili
Regeringsvorm: Republiek

Religie: Protestant (47%), Katholiek (23%), Moslim (11%)
Oppervlakte: 591.958 km2 (2,3 % water)
Inwoners : 46 miljoen (2015)

Gereedschap gearriveerd in Kakuma 

Muzabel Welongo bij aankomst gereedschap in Nairobi 



nIEuWs uIT HET LAnd

Drs. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW en Lid Raad van  
Aanbeveling Gered Gereedschap. 

“Ik vind Gered Gereedschap een sympathieke organisatie, die 
met veel vrijwilligers het onderwijs en vakmanschap in andere 
landen ondersteunt. Dat is mooi werk. Ik ben een groot liefheb-
ber van klassiek vakmanschap, de handen uit de mouwen. On-
derwijs is een heel belangrijke aanjager daarvan. Daarom heb ik 
me jaren geleden al hard gemaakt voor vakcolleges, waar jonge 
mensen het vak in de praktijk leren van mensen uit de praktijk. 
In Nederland is dat vakmanschap tegenwoordig vaak niet meer 
zo zichtbaar, weggestopt achter een hek, op een industrieter-
rein, achter een blinde muur. Hoe moeten jongeren dan zien 
of ervaren wat dat is? Toen ik vroeger studeerde in Amsterdam 
woonde ik boven een Volvo garage. Iedere dag de motorkappen 
open, auto’s op de brug, je zag en hoorde wat er gebeurde. Dat 
is zo inspirerend!  
En dat is dus het mooie aan Gered Gereedschap. Al dat gereed-
schap gaat in de projectlanden opnieuw vakmanschap onder-
steunen, zichtbaar en hoorbaar, tussen de mensen. Prachtig, 
motiverend en geweldig als ondersteuning van het lokale 
ondernemerschap. 

Mijn favoriet stuk gereedschap:
Een goed geslepen handzaag, precies zoals die ik nu vastheb. 
Die doet me denken aan het timmerbedrijf dat mijn grootvader 
in Friesland had. Daar liep ik als jongen van drie, vier jaar vaak 
binnen. Het rook er naar hout, er lag veel handgereedschap, je 
zag wat ze maakten. Met een goede zaag en met souplesse en 
kracht maak je dingen passend, en dat vind ik mooi. Die zaag van 
mijn grootvader heb ik trouwens nog steeds.”
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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 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 nalatenschappen, iets waar we zeer 
dankbaar voor zijn. Met deze bijdragen kunnen we veel betekenen 
voor jonge vakmensen in ontwikkelingslanden. 

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 als 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. Hij neemt graag de tijd om 
samen met u te kijken naar uw wensen en naar de verschillende m 
ogelijkheden. Belangrijk is dat u zich prettig voelt bij de keuze die u 
maakt.

GeReD GeReeDscHAp IN UW testAMeNt

De zIcHtbARe zAAG eN De 
HOORbARe HAMeR

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 mogelijk-
heden promoten zij Gered Gereedschap in hun netwerk en
adviseren zij indien gewenst op strategische vraagstukken.



WeRKplAAts WADDINxVeeN

uITGELICHT

doe je contacten en ophaaladressen op, en 
verkoopt GGW opgeknapt tuingereedschap 
of kan je ter plekke en voor een vrijwillige 
bijdrage je handzaag laten scherpen. Met de 
opbrengsten wordt onder andere hout voor 
bekisting en verbruiksmateriaal gekocht, 
onderhoud en reparatie van de inventaris 
gedaan en de website in de lucht gehouden.” 
Ze betalen huur aan de Gemeente Waddinx-
veen en krijgen vooralsnog subsidie, precies 
ter grootte van het huurbedrag. 

Wie zijn er aan de slag? Johan is de senior en 
denkt dat hij sinds 1996 aan de slag is. Piet is 
met vroegpensioen na een werkzaam leven 
(magazijn, landbouw) van 39 jaar. Oscar is 
zonder werk (administratie, informatie) en 
flink actief als vrijwilliger. Met enige regel-
maat zijn er stagelopers van de regionale 
scholen. Er zijn vrijwilligers vanaf 31 jaar en 
ze hebben allemaal een andere achtergrond. 
Het zijn wel allemaal mannen, dat dan weer 
wel. Lang niet iedereen heeft een technische 
opleiding of achtergrond, en dat hoeft ook 
niet. Theo is niet zo van de hamerstelen en 
de naaimachines, maar wel van ‘de buiten-
dienst’, hij rijdt met die aanhanger rond. 
Allemaal willen ze graag actief en aan de slag 
blijven en contacten houden. Dat lukt goed, 
erg goed zelfs, en zoals vrijwilliger Henk het 
zegt: ‘ Nuttig aan de slag zijn maakt het extra 
leuk’.
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Dat bewijst de Werkplaats Waddinxveen, waar iedere week 30 vrijwilligers meehelpen  
om gereedschap te redden. Toegegeven, die ruimte is slim ingedeeld en een ‘beetje’ uit-
gebreid met een klein kantoortje, een forse kast, wat ruimte in de gang en een flink groot 
fietsenhok. GGW zit sinds 1994 in een goedbezet (ex school-)pand van de  
gemeente, samen met andere (welzijns-)organisaties, en worstelt met de ruimte. 

Niet gek: de cijfers geven aan dat er heel veel gebeurt: in 2014 3500 kg verstuurd gereed-
schap, bijna 7000 kg gerecyclede materialen, meer dan 42500 kg ingeleverd oud papier  
en karton, en een grote regio met 16 inleverpunten: grofweg van Woerden tot aan Capelle 
aan den IJssel, met Waddinxveen als kloppend centrum. Er zijn dagelijks brengers en  
bellers en dat zorgt voor een grote stroom spullen. Nee zeggen doen ze niet graag, dus de 
uitdaging is het passend te krijgen en te houden. Er zijn werkhoeken per discipline (naai-
machines, elektra), een serie werkbanken en een straalkast. En overal staan kasten met 
gelabelde kratten en dozen onderdelen en voorraad schroevendraaiers, hamers en zagen. 
Ergens tussen de 30 en 50% van het ingeleverde gereedschap is bruikbaar, de rest wordt 
gestript van bruikbare onderdelen en daarna verkocht als hernieuwbare grondstof. 

GGW bestaat sinds 1991 officieel maar is in 1982 al gestart. Het begon heel klein, gewoon 
een man-met-een-missie in een garagebox die begon met bijna niks. Langzaam groeide 
het door, kwamen er meer mensen, meer spullen, meer ruimte, een verhuizing en nog 
een andere locatie.  Net als in iedere organisatie is er wel eens gedoe, het nieuwe bestuur 
is nu net een jaar aan de slag en voorzitter Piet, penningmeester Fer en secretaris Oscar 
zijn ingewerkt en ambitieus. “ Het bestuur bestuurt, Johan is ‘chef werkplaats’ en iedereen 
helpt mee. Dat is een duidelijke taakverdeling en dat werkt wel zo lekker”. 

GGW is alle werkdagen actief tussen 9 en 16 uur, en op al die dagen zijn er vrijwilligers aan 
de slag, soms wel acht tegelijk. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom als ze kunnen klussen op 
dagen dat er ruimte beschikbaar is. En ze timmeren flink aan de weg: de aanhanger wordt 
gesponsord, alle informatie is te vinden op de nieuwe website geredgereedschapwad-
dinxveen.nl, ze zijn aanwezig op een aantal regionale jaarmarkten en braderieën en zorgen 
dat ze inbreng hebben bij gemeentelijke bijeenkomsten voor vrijwilligers organisaties en 
welzijnsclubs. Zichtbaar zijn en blijven dus. Penningmester Fer: “De uitdaging is om met 
minimale financiële inspanning optimaal resultaat te behalen, dus is kennis ‘ruilen’ met an-
dere organisaties of personen een prachtig middel. En op een jaarmarkt ben je zichtbaar, 

HOeVeel KUN je DOeN Op 49M2 ?  
Veel MeeR DAN je DeNKt!



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: Antoinet Gijsbertse – de Heus, Jade 
Tjiong, Denise Verhoeff, Mindert Mulder, Menno 
van der Haven, Peter Schmidt, Evelien van der 
Voorde. 
Vormgeving & DTP:  www.lijnc.nl 
Fotografie: Johan van Spanjen,  Menno van der 
Haven, Gered Gereedschap en projectpartners. 
Rekeningnummer:  NL 93 ABNA 0401840980
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap 
is aangemerkt als algemeen nut beogende 
instelling. 

ONze pARtNeRs  
Gered Gereedschap ontvangt steun van onderstaande bedrijven en organisaties: 

En vERdER

Techsharks is als arbeidsbemiddelaar in de techniek dagelijks bezig met het vinden 
van de juiste kandidaten en het invullen van technische vacatures voor bijvoorbeeld 
onderhoudsmonteurs, metaalbewerkers en lassers. Beroepen waar goed gereedschap  
onmisbaar is. Het was voor de organisatie dan ook een logische stap om voor de  
praktische invulling van haar maatschappelijke betrokkenheid te kiezen voor een  
samenwerking met Gered Gereedschap. 

De afgelopen maanden heeft Techsharks – samen met klanten, medewerkers en  
leveranciers – gereedschap ingezameld voor de inrichting van een gereedschapver-
huur in Kiwangala (Oeganda). Met de oprichting van deze verhuurlocatie wil Gered 
Gereedschap meer vakmensen toegang geven tot kwalitatief goede gereedschappen 
en machines. Zo kunnen ze eenvoudiger en sneller hun produkten maken voor de 
lokale markt, waardoor ze beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Tijdens de actie werd door Techsharks meer dan 25 inzamelboxen geplaatst op eigen 
vestigingen en bij partners. Bovendien doneerde Techsharks per stuk gereedschap dat 
werd ingezameld ook nog eens € 1,50 aan onze stichting. Kortom: een mooie actie van 
Techsharks!

eN De WINNAAR Is…

MOOIe ActIe VAN tecHsHARKs!

Vele inzendingen mochten we ontvangen n.a.v. 
onze kerstpuzzel in de december uitgave van het 
GG Bericht. De juiste oplossing was: ‘Alleen ga je 
sneller maar samen kom je verder’. Uit de vele 
inzendingen hebben we een winnaar getrokken:   
Rinkse Wolters uit Woerden.  
Mevrouw Wolters heeft de prijs, een Praxis bon, 
inmiddels ontvangen.

VOlG ONs OOK Op tWItteR

Snel op de hoogte zijn van de ontwikkelingen bij 
Gered Gereedschap? Volg ons op Twitter:

    @ggereedschap


