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VOORWOORD

Changing lives!
De afgelopen maanden zijn diverse containers vol opgeknapt 
gereedschap op transport gegaan naar projectpartners in o.a. 
Kameroen en Oeganda. Tijdens de feestelijke bijeenkomsten 

bij onze logistiek partner De Baanderij in Gouda werden de containers officieel 
gesloten en uitgezwaaid. Op deze bijeenkomsten waren er ook inspirerende 
verhalen uit het veld van Carolina Beilsma en Wietske Stokvis. Zij hebben op 
eigen kosten projecten van Gered Gereedschap bezocht in o.a. Kameroen 
(Babungo) en Oeganda (PEFO). 

Beide betrokken vrijwilligers konden uit eigen ervaring  vertellen over 
de positieve impact van onze gereedschappen, naaimachines en 
werkplaatsmachines. Beroepsopleidingen die hun praktijkonderwijs kunnen 
verbeteren omdat ze de materialen hebben waarmee leerlingen kunnen 
oefenen en ondernemers die kwalitatief beter werk kunnen leveren. Zo 
veranderen onze gereedschappen de persoonlijke levens van vele gezinnen en 
de community waarin zij leven. 

Deze verhalen motiveren mij om mij in te zetten voor Gered Gereedschap. 
Zoals zoveel andere betrokkenen. Van vrijwilliger in de werkplaats tot 
vermogensfonds, van donateur tot bedrijfssponsor. Een positieve verandering 
teweeg brengen in het leven van velen, daar doen we het voor! 

Wij hopen dat wij dit samen met u mogen blijven doen, ook in de toekomst!

Bob de Koff
Bestuurslid Gered Gereedschap
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INhOuD

Solid Road is een organisatie in Nijmegen die 
uitgeprocedeerde asielzoekers helpt door 
middel van coaching en vaktrainingen om 
terug te keren naar hun land van herkomst. 
Deelnemers leren bij Solid Road een vak 
waarmee zij, teruggekomen in hun thuis-
land, een nieuw bestaan op kunnen bouwen 
als ondernemer. 
 
Trainingen zijn er onder meer in hout-
bewerking, lassen, fietsenmaken, grafisch 
ontwerpen, horeca, landbouw, heftruck-
chauffeur en  ICT. Naast de vaktraining krijgt 
iedere deelnemer businesstrainingen waarin 
geleerd wordt  een gefundeerd onderne-
mingsplan te schrijven.
Gered Gereedschap werkt sinds kort samen 
met Solid Road. GG levert  gereedschaps-
kisten of naaimachines die de terugkerende 
uitgeprocedeerden ondersteuning bieden  
bij het opzetten van hun eigen bedrijf.

pROjECTEN
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Deelnemer Terence ontving dit voorjaar zo’n 
goed gevulde gereedschapskist op het kan-
toor van Solid Road en betoonde zich enorm 
enthousiast over de inhoud en de kwaliteit 
van de gereedschappen. In juli is hij terugge-
keerd naar Oeganda en verbouwde  in korte 
tijd een schuur tot kippenboerderij. Terence 
is van plan om een pluimveehouderij met 
500 vrije-uitloopkippen te starten. Een paar 
kilometer verderop gaat hij de maïs verbou-
wen waarmee hij zijn kippen gaat voeren.  
Als boerenzoon had hij reeds de nodige 

eRkeNDe ASIelzOekeRS DOeN 
WeRkeRVARING OP IN WeRkPlAATS 
AmSTeRDAm-NOORD

Gered Gereedschap heeft een bijzondere mix aan  
vrijwilligers: gepensioneerde 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.

Sinds kort zijn in de Gered Gereedschap werkplaats 
in Amsterdam-Noord ook erkende asielzoekers actief. 
Doel is om deze jongeren met een verblijfsvergunning 
te helpen met de overstap van een verblijf in een  

asielzoekerscentrum naar betaald werk in Nederland. Uit 50 aanmeldingen 
vanuit asielzoekerscentrum Alkmaar zijn 11 erkende asielszoekers 
geselecteerd die beschikken over de juiste capaciteiten, ervaring en 
motivatie. 

Werkplaats Amsterdam-Noord biedt hen de mogelijkheid om via een 
werkervaringsplaats kennis te maken met de nederlandse arbeidsmarkt 
in een typisch technische omgeving. Tijdens het opknappen van het 
gereedschap komen zaken aan de orde als veiligheid, communicatie, 
Nederlands, teamwork en discipline. Enkele asielzoekers hebben een 
dermate goede achtergrond dat ze waarschijnlijk snel kunnen doorstromen 
naar een leer-/werk traject bij (technische) werkgevers in Noord-Holland. 

In eerste instantie gaat het om een project tot eind 2015. Op dit moment 
wordt er gekeken of de activiteiten kunnen worden uitgebreid en voortgezet, 
alles gericht op een zo snel mogelijke integratie in Nederland en de  
Nederlandse arbeidsmarkt.

Werkspot is marktleider op het gebied van online 
klusaanbesteding. Het principe van Werkspot is een-
voudig: opdrachtgevers, veelal particulieren, plaatsen 
hun klus op de website. Ingeschreven klusbedrijven en 
vakmannen kunnen hier vervolgens op reageren. Een 
goede vakopleiding en kwalitatief goed gereedschap is 
voor de aangesloten vakmannen daarbij een vanzelf-
sprekendheid.  
 
In veel afrikaanse landen ontbreken goede vak-
opleidingen en is er geen geld voor goed gereedschap.  
Werkspot gelooft - net zoals Gered Gereedschap - in 
de visie dat je de lokale situatie kunt verbeteren door 
middel van goed technisch onderwijs. Daarom onder-
steunt het bedrijf  een duurzaam opleidingstraject van 
Gered Gereedschap in Kameroen. Ronald Egas, CEO 
van Werkspot.nl, zegt hierover: “Het is belangrijk dat 
jongeren een vak kunnen leren, een baan vinden en 
toekomstperspectief hebben. Deze generatie kan het 
verschil maken voor de toekomst.”

Mede dankzij de steun van Werkspot is in april een 
container vol opgeknapt gereedschap vertrokken  
naar Kameroen.

STeuN VAN WeRkSPOT VOOR 
VAkmANNeN IN kAmeROeN

ervaring in het houden van pluimvee. 
Tijdens zijn periode als uitgeprocedeerde 
asielzoeker in Nederland werd hem de 
mogelijkheid geboden een paar maan-
den stage te lopen bij een biologische 
kippenboerderij. De stage maakte hem 
enthousiast om op een duurzame manier 
te gaan ondernemen. De eieren zet hij af 
bij bakkerijen, scholen en ziekenhuizen in 
de regio. 
Solid Road werkt samen met partnerorga-
nisaties ter plaatse. Gedurende 6 maan-
den worden deelnemers, zoals pluimvee-
houder Terence, intensief gemonitoord en 
begeleid. Verantwoording wordt afgelegd 
aan de overheid. Meer informatie over 
Solid Road kunt u lezen op de website: 
www.solidroad.nl

SOlID ROAD:  ReTuRN WITh hOPe 
NIeuW BeSTAAN VOOR  
uITGePROCeDeeRDe ASIelzOekeRS 

Bestuurslid Carolina Beilsma verblijft momenteel 
in Oeganda. Zij was erbij toen de gereedschappen 
arriveerden bij het Phoebe Education Fund for Aids 
Orphans and Vulnerable Children; de organisatie waar 
we samen met u in september 2014 voor in actie zijn 
gekomen. Carolina mailt ons de foto’s en schrijft: 

Wat waren de leerlingen bij PEFO Oeganda blij toen 
de zending binnenkwam met alle gereedschappen 
voor de opleiding tot timmerman, naaister, metselaar, 
automonteur e.a.! Het was even hard aanpoten om 
de vrachtwagen te lossen. Leuk ook dat de Vliegende 
Meubelmakers nog net aanwezig waren toen het 
gereedschap binnenkwam op hun laatste dag.

GeReeDSChAP AANGekOmeN BIj PeFO 
IN OeGANDA!



IN ACTIE vOOR BRAC TANZANIA

Hoge werkloosheid
Volgens de reisgidsen is Tanzania één van de mooiste bestemmingen in Afrika. De mooiste 
wildparken, de hoogste bergen en hagelwitte stranden. Het leven van de gemiddelde  
Tanzaniaan ziet er echter beduidend minder rooskleurig uit. Tanzania is één van de armste 
landen ter wereld. De aanhoudende armoede is dagelijks aanwezig in het leven van de 
bevolking. Een situatie waar – ondanks de inspanningen van zowel overheid als  
ontwikkelingsorganisaties – maar langzaam verandering in komt. 

Versterking secundaire sector
80% van de Tanzanianen werkt in de primaire sector zoals landbouw, visserij en mijnbouw. 
Een groot deel van de bevolking produceert om zelfvoorzienend te zijn. Een klein deel van 
de productie komt op de lokale markt en een deel wordt geëxporteerd. 
Doordat Tanzania een heel jonge bevolking heeft gaat het aantal arbeidskrachten de komen-
de jaren sterk groeien. Voor al deze mensen is in de primaire sector niet voldoende werk. 
De secundaire economie zal dan ook verder moeten worden ontwikkeld. Grondstoffen waar 

Tanzania over beschikt, zoals wol of katoen, 
moeten niet direct worden geëxporteerd 
maar verwerkt tot halffabricaten en  
eindproducten. 

Oprichting zes naaiateliers
Met het oprichten van een 6-tal naaiate-
liers samen met BRAC Tanzania wil Gered 
Gereedschap de activiteiten in de secundaire 
sector stimuleren. Wanneer lokaal ver-
bouwd katoen wordt verwerkt tot stoffen die 
worden gebruikt bij het maken van kleding 
dan vindt de gehele keten van waardecreatie 
plaats binnen Tanzania. 

Het opzetten van deze naaiateliers gebeurt in 
samenwerking met projectpartner BRAC Tan-
zania. Deze NGO is actief over de hele wereld 
en heeft als doel om kansen te creëren voor 
de allerarmsten. Vooral door de integrale 
aanpak  is de organisatie zeer succesvol. 

GIRlPOWeRRR VOOR kWeTSBARe TANzANIAANSe TIeNeRmeISjeS 
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ELA Programma 
Het Empowerment & Livelihood for Adolescents (ELA) Program-
ma is één van de belangrijkste lopende programma’s van BRAC 
in Tanzania. ELA richt zich op kwetsbare Tanzaniaanse tiener-
meisjes en heeft als doel de kwaliteit van leven van deze meisjes 
en jonge vrouwen te verbeteren door hen sociaal en financieel 
onafhankelijk te maken. 

Jonge vrouwen krijgen in dit programma een vakopleiding aan-
geboden,  ze worden getraind in het ontwikkelen van sociale en 
emotionele vaardigheden en krijgen  financiële educatie.  
Het aanleren van een vak vergroot het zelfvertrouwen en draagt 
bij aan een positief gevoel van eigenwaarde. Jonge vrouwen 
worden  zelfstandiger waardoor vroegtijdige huwelijken en 
zwangerschappen worden voorkomen hetgeen  leidt tot een 
stabielere toekomst voor de volgende generatie. 

ELA richt zich op meisjes in de leeftijd van 10 tot 19 jaar.  
Daarna worden de jonge vrouwen nog tot hun 24e begeleid. 
Voor deze groep worden de naaiateliers opgericht. 
Deelnemers die hun vakopleiding hebben afgerond kunnen een 
werkplek in het naaiatelier huren voor een dag(deel).  
In het naaiatelier zijn alle machines aanwezig waarmee op een 
professionele manier kleding kan worden gemaakt. Het gaat 
hierbij om o.a. industriële naaimachines, lock- en coverlockma-
chines, borduurmachines, etc. 
Zo kunnen ze hun werk op een snelle en kwalitatief goede ma-
nier doen. Ook is het mogelijk om voor langere tijd een naaima-
chine te huren voor thuis. 

 
Gered Gereedschap wil graag in samenwerking met BRAC 6  
naaiateliers in Tanzania starten. Met uw bijdrage kunnen we de 
naaimachines leveren waarmee jonge vrouwen zich kunnen ont-
wikkelen als ondernemend kleermaker. Om het gehele project te 
realiseren is een bedrag van € 35.000 benodigd. Steun ons met 
een gift, iedere bijdrage is welkom. 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: 
NL 93 ABNA 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. 
 
BRAC Tanzania en Gered Gereedschap danken u voor uw hulp!

DOeT u mee?

De afgelopen jaren heeft Gered Gereedschap al heel wat beroepsopleidingen in 
Tanzania voorzien van naaimachines. Vele honderden kleermakers zijn met de 
opgeknapte naaimachines opgeleid. Echter: de kleermakers  kunnen  niet altijd  
alles halen uit hun opleiding omdat ze na afronding ervan niet altijd kunnen 
beschikken over een goede naaimachine. Met de oprichting van 6 naaimachine-
verhuurlocaties wil Gered Gereedschap daar voor een deel van deze groep  
kleermakers verandering in aanbrengen.

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

Binnen het ELA-programma zal BRAC de naaiateliers beheren en de 
kleermakers begeleiden in hun ondernemerschap. 

Stimuleren ondernemerschap
In de naaiateliers wordt ondernemerschap gestimuleerd. De kleer-
makers betalen voor het gebruik van het atelier. Met microkredieten, 
door ELA verstrekt, kunnen de jonge vrouwen stof kopen en een 
abonnement op het naaiatelier financieren. Dit dwingt ze om goed 
na te denken over wat ze willen maken en om op een efficiënte 
manier te werken.  
 
In de naaiateliers komen een aantal mensen te werken die de 
naaimachines onderhouden, de kleermaaksters coachen in hun 
ondernemerschap en hen helpen bij het vinden van opdrachten en 
afzetmarkten. Na het programma moeten de jonge vrouwen daad-
werkelijk op eigen benen staan.



VlIeGeNDe meuBelmAkeR IN TANzANIA

NIEuws uIT HET LANd sAMENwERKING

Gered Gereedschap heeft een nieuwe ambassadeur: Tim 
Coronel! Tim is een Nederlandse coureur. Hij is de helft van de 
tweeling Tim en Tom Coronel en is met name bekend van de 
toerwagenracerij en deelnames aan de Dakar Rally.  
Maak kennis met Tim!

Tijdens zijn carrière heeft Tim 20 races gereden waarvan hij vier 
keer kampioen is geworden. In 2016 doet Tim voor de negende 
keer mee aan de Dakar Rally. Tijdens zijn rally’s is het juiste ge-
reedschap onmisbaar.  Gereedschap dat hij mensen in ontwikke-
lingslanden ook gunt en waar hij zich met dit ambassadeurschap 
graag voor wil inzetten.

Tim, waarom heb je ‘ja ‘gezegd tegen het ambassadeurschap bij 
Gered Gereedschap?
“Ik hou van duurzaamheid.  In deze Westerse wereld gooien we 
een hoop weg waar we andere mensen mee kunnen helpen. 
Tijdens mijn reizen door ontwikkelingslanden zie ik wat er  
gebeurt met tweedehands spullen. De mensen zijn net acroba-
ten en kunnen van een  koekenpan een wiel maken.   
Ze zijn inventief en kunnen nog lang vooruit met onze gereed-
schappen. Gered Gereedschap streeft daarmee een nuttig en 
dankbaar doel na en daar help ik graag aan mee!”

Als nieuwe ambassadeur, wat ga je voor Gered Gereedschap 
betekenen?
“Ik zet mij enerzijds in om de naamsbekendheid van Gered Ge-
reedschap te vergroten en anderzijds om relaties aan de  
organisatie te binden. Daarvoor gebruik ik graag mijn eigen 
netwerk. “Verder start ik binnenkort met de promotie van het 
vakmanschap in ontwikkelingslanden onder vakmannen in  
Nederland. Met deze vakman-voor-vakman campagne  
roepen we technici op iets te betekenen voor collega vaklieden 
in Afrika.”

Wat is je lievelingsgereedschap?
“Een lasapparaat van Laskar, daar kan je ALLES mee lassen. In de 
woestijn heb je dat zeker nodig”.

Uit het reisblog van Eva:
Het valt niet mee om een dove uit te leggen 
hoe je netjes moet zagen.. en aan welke kant 
van de lijn, hoe je een beitel goed vasthoudt, 
hoe je een beitel slijpt, dat als je iets aftekent 
met het kruishout en je tekent af met de nerf 
mee, dat het puntje van je kruishout dan de 
vezels van de nerf volgt en geen rechte lijn 
meer trekt... Probeer dat maar is uit te leg-
gen in Swahili gebarentaal! 
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Deze zomer is er wederom een container vol opgeknapt gereedschap 
op transport gegaan naar scholen en startende ondernemers in 
Afrika. Deze keer met bestemming Oeganda waar een 6-tal projecten 
gereedschap en naaimachines zal ontvangen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij De Baanderij in Gouda werden 
de laatste kisten door tal van vrijwilligers, donateurs en vertegenwoor-
digers van organisaties zoals Lions en Jaarbeurs Utrecht, 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. 

De container bevat 29 uitgebreide gereedschapsets geschikt om 
groepen van 10 leerlingen les te kunnen geven in diverse vakrich-
tingen zoals o.a. bouw, timmeren, elektrotechniek en autotechniek. 
Verder aan boord nog o.a. 148 naaimachines (hand-, trap-,  
elektrische- en schoenmakernaaimachines).

Wij zijn bijzonder trots op dit resultaat en willen hierbij alle vrijwil-
ligers, donateurs en partners zoals ASN Foundation en Stichting 
Weeshuis der Doopsgezinden bedanken voor hun bijdrage!

Bekijk de foto’s van dit evenement op Facebook:  
http://bit.ly/Container_Oeganda

FeeSTelIjk VeRTRek CONTAINeR OeGANDA

In 2004 vlogen de Vliegende Meubelmakers 
voor de eerste keer uit. Onder leiding 
van docenten Wilma Dierx en Gerco Buis 
reisden 4e jaars leerlingen van het Hout en 
Meubileringscollege naar Shri Lanka om 
daar hulp te bieden aan de slachtoffers van 
de tsunami. Door de succesvolle hulpactie 
raakten veel leerlingen geïnspireerd om 
ook hun vakkennis in te zetten op plaatsen 
waar daar behoefte aan is en zo werd de 
Stichting Vliegende Meubelmakers opgericht. 
De stichting heeft iedere zomer een aantal 
kortlopende projecten in Afrika en Azië 
waaraan leerlingen maar ook ervaren klussers 
deelnemen. Deze kortlopende zomerprojecten 
zijn gericht op kennisoverdracht, culturele 
uitwisseling en het maken van meubels met 
een lokaal doel. Daarnaast zijn er in een 
aantal landen langlopende vakopleidingen 
Meubelmaken. Deze langere opleidingen 
vergroten voor de deelnemers de kansen op 
de arbeidsmarkt. Gered Gereedschap verstrekt 
het gereedschap voor de projecten. Al het 
gereedschap blijft achter als de Vliegende 
Meubelmakers de klus hebben geklaard. 
www.vliegendemeubelmakers.nl

TIm CORONel, AmBASSADeuR VAN  
GeReD GeReeDSChAP

Eva Camfferman is leerling meubelmaken aan het Hout en Meubileringscollege In  
Amsterdam. En voor drie weken Vliegende Meubelmaker In Tanzania.

Eva werkte van 12 juli t/m 2 augustus aan het project Shirikisha in Moshi, Tanzania.   
Dit project is 1, 5 jaar geleden opgezet door Cocaya Hearch Shayo, eigenaresse van een 
naaiatelier en een winkel. Cocaya wil verbetering brengen in de slechte positie van dove 
jongeren. Gehandicapte jonge mensen leiden een verborgen leven in Tanzania.  
Het hebben van een handicap zorgt voor schaamte bij familie en daarom worden veel dove 
kinderen in huis gehouden. Ze krijgen geen onderwijs en hebben om die reden een  
slechter toekomstperspectief. Cocaya leert dove en gehandicapte jonge mannen en  
vrouwen een vak, zoals het ontwerpen van sieraden en producten die verkocht kunnen 
worden in de winkel. Daarnaast werken de jongeren mee in de moestuin die zij heeft aan-
gelegd. Cocaya  vroeg de Vliegende Meubelmakers om haar te helpen een houtwerkplaats 
te starten en het meubelmakersvak bij te brengen aan een kleine groep dove jongeren.  
Daarvoor komen de Vliegende Meubelmakers graag in actie.

Het team waar Eva mee werkte in Tanzania bestond naast haar uit 3 ervaren meubelma-
kers, cursisten en leerlingen van het HMC. Twee dove meisjes zijn meegegaan om de com-
municatie met de jongeren te verzorgen. Ieder teamlid is bepakt met 10 kilo gereedschap 
van Gered Gereedschap vertrokken. Voornamelijk beitels , schaven, afmeetgereedschap, 
hand en elektrisch gereedschap gingen mee.
Gedurende drie weken is hard gewerkt om de plannen van Cocaya te verwezenlijken.  
Werkbanken zijn  gemaakt , een zaagtafel en een gereedschapskast. Cocaya heeft zelf een 
steenoven gemaakt waar pizza’s in worden gebakken. Daarvoor zijn nog eens extra 5 tafels 
om aan te zitten vervaardigd. 
Hoewel drie weken eigenlijk te kort is om de deelnemers zelfstandig producten te kun-
nen laten maken  is volgens Eva een goed resultaat dat de dove jongeren geïnspireerd zijn 
geraakt  en zich de beginselen van het timmermansvak hebben aangeleerd.

Wat heeft een goede vakman nodig?
‘In basis kennis en kunde, doorzettingsvermogen en het juiste gereed-
schap. Daarom is de praktische ontwikkelingshulp van Gered Gereed-
schap zo aansprekend. Dankzij het gereedschap kunnen jonge technici 
in Afrika een opleiding volgen én een zelfstandig bestaan opbouwen”.

Waar ben je meest trots op?
“Dat is tweeledig. Enerzijds mijn deelname aan Dakar en anderzijds 
mijn 3 prinsessen: mijn twee dochters en mijn vrouw.”

De dovenschool. Ik probeer met handen en voeten met alle kids te praten

De vliegende meubelmakers

Ons hout under attack, dit doen termieten in 
een nacht.



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: Peter Schmidt, Evelien van der Voorde.
Vormgeving & DTP:  www.lijnc.nl 
Fotografie: Team Beeld GG, Solid Road,  
Tim Coronel, VMM
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

VOlG ONS OP FACeBOOk
Snel op de hoogte zijn van de ontwikkelingen bij 
Gered Gereedschap? Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/stichtinggeredgereedschap

Voor het inrichten van een aantal naaiateliers is Gered 
Gereedschap nog op zoek naar industriële naaimachines, 
(cover)lockmachines en borduurmachines.  
Mocht u zo’n machine beschikbaar hebben, neemt u dan 
even contact op met een Gered Gereedschap  
werkplaats bij u in de buurt.
www.geredgereedschap.nl

eRIkS TROTS SuPPORTeR VAN 
GeReD GeReeDSChAP

GezOChT VOOR BRAC TANzANIA: INDuSTRIële NAAImAChINeS, 
(COVeR)lOCkmAChINeS eN BORDuuRmAChINeS

GeReD GeReeDSChAP IN uW TeSTAmeNT

ERIKS is een industrieel dienstverlener op het 
gebied van werktuigbouwkundige  
componenten. 

Na een al eerdere succesvolle samenwerking in 
2011 zocht ERIKS wederom contact met Gered 
Gereedschap om te bekijken of afgeschreven, 
maar nog prima bruikbare, gereedschappen  
wellicht een goede bestemming konden vinden 
bij de stichting. Heel wat gereedschap zoals 
schroevendraaiers, schuurmateriaal en  
slijpmiddelen bleek uitstekend bruikbaar voor 
lopende en toekomstige projecten. 
ERIKS vindt het bijzonder de moeite waard ook 
op deze manier invulling te geven aan haar 
MVO beleid. Het materiaal van ERIKS zal onder 
andere ingezet worden voor het opleidings-
traject in Babungo, Kameroen.
 
Gered Gereedschap dankt ERIKS en haar 
medewerkers voor haar steun!

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.


