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Johnson Nsungnying: ‘Woorden 
kunnen niet omschrijven hoe 
dankbaar ik ben’  
-Nieuws van Shumas-

Gereedschap voor vakopleidingen 
en naaiateliers in Haïti
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in Rwanda
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Kansen voor iedereen, ook in Nederland 
Al sinds haar oprichting – nu zo’n 34 jaar geleden – zet 
Gered Gereedschap zich in voor de zwakkeren in de 
samenleving. Niet alleen met de steun die we verlenen via 
onze projecten in ontwikkelingslanden maar ook in onze 
werkplaatsen in Nederland.  
Zo is een aantal GG werkplaatsen opgezet als onderdeel 
van een welzijnsinstelling, (re)integratieproject of dagactivi-

teitencentrum in bijvoorbeeld psychiatrie of verslaafdenzorg. De laagdrempeligheid 
van het werk van Gered Gereedschap is bij uitstek geschikt als dagbesteding of een 
goede eerste stap in een traject van arbeidsrehabilitatie. 

Een ander voorbeeld is de leerwerkplaats van Gered Gereedschap in Amsterdam-
Noord. Daar krijgen jeugdige werklozen - die de aansluiting missen tussen het 
onderwijs en de arbeidsmarkt - een 3 maanden durende opleiding aangeboden. 
Ze leren technische basisvaardigheden en arbeidsmarktcompetenties, zoals op tijd 
komen, afspraken nakomen, formeel taalgebruik en samenwerken. Dit vergroot hun 
kansen op de arbeidsmarkt. 

Een ander initiatief in Woerden wil ik ook graag benoemen. Daar is recent  
de SamenwerkingsUnie samen met Gered Gereedschap een werkplaats gestart.  
Doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te hel-
pen, zowel bij het MKB in de regio als in de eigen werkplaats in Woerden.  
Een fantastisch initiatief. 

Zo blijven we werken aan kansen voor iedereen. In Nederland én in Afrika.  
Nu en in de toekomst. Ik reken op uw steun.

Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap
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Het netwerk van Gered Gereedschap bestaat uit ruim 30 werkplaatsen verspreid 
over heel Nederland. In onze werkplaatsen wordt door zo’n 500 vrijwilligers het inge-
zamelde gereedschap geselecteerd, opgeknapt en klaargemaakt voor transport naar 
onze projectpartners in Afrika. 

Door verschillende oorzaken (huuropzegging en/of –verhoging, bedrijfsverplaatsing) 
zijn een aantal werkplaatsen, te weten Groningen, Amsterdam en Best, op zoek naar 

GezocHT: NIeuW oNDeRkomeN vooR WeRkPlaaTseN. 
HelPT u mee zoekeN?

2  Voorwoord 
2  Gezocht: nieuw onderkomen voor   
  werkplaatsen, helpt u mee?
3  Shumas leerlingen blij met gereedschap
4  In Actie voor: 80 vakscholen Rwanda
6  Thecla Bodewes – Nieuw lid Raad van  
  Aanbeveling Gered Gereedschap
6  Gereedschap voor vakopleidingen en   
  naaiateliers in Haiti
7  Donateur aan het woord: Zuster  
  Angeluccia Vos
8  Gezocht: trapnaaimachines
8  Jaarverslag 2015 beschikbaar
8  Colofon

een nieuw onderkomen. En bij die zoektocht 
kunnen we uw hulp goed gebruiken! 
Wat zoeken we? Ook al verschillen de wensen 
per werkplaats, toch zijn er overeenkomsten. 
Voorkeur heeft een locatie die goed bereik-
baar is, zowel per auto als openbaar vervoer. 
Er moet voldoende ruimte zijn om een 
werkplaats in te richten met eventueel een 
magazijn, kantoortje en/of opslag. Ook moet 
er de mogelijkheid zijn om enig lawaai (lassen/
slijpen) te maken.  
 
Beschikt u over relevante contacten of weet u 
een geschikte locatie voor één van deze werk-
plaatsen? Neem dan contact met hen op.

Kijk voor meer informatie op: 
www.bit.ly/WP_Amsterdam
www.bit.ly/WP_Best
www.bit.ly/WP_Groningen



De organisatie SHUMAS ontving van ons 
vorig jaar een grote hoeveelheid gereed-
schap. Deze werden ter beschikking gesteld 
aan verschillende technische scholen door 
heel Kameroen. Jongeren uit arme gezinnen 
krijgen zo de kans om een opleiding te vol-
gen aan één van deze scholen. We spraken 
met twee van hen, Johnson Nsungnying en 
Leslie Bessem. 

Onze lokale fotograaf maakte ook een groot 
aantal foto’s. U kunt deze bekijken via  
www.bit.ly/Shumas_Kameroen

Johnson Nsungnying: 
“Woorden kunnen niet omschrijven hoe 
dankbaar ik ben voor wie ik ben geworden 
dankzij SHUMAS en de schoenen die ik 
heb leren maken met het gereedschap van 
Gered Gereedschap”, zegt Johnson met 
een brede glimlach op zijn gezicht als hem 
gevraagd wordt naar zijn ervaring met  
SHUMAS en de essentie van het gereed-
schap dat hij gebruikt.
Hij is een gehandicapte jonge man, die, zo-
als velen in zijn situatie, worstelde met zijn 
eigenwaarde. Eerst zag hij zichzelf niet als 
iemand die iets kon bereiken. Met slechts 
een beetje hoop verhuisde hij van zijn 
dorpje naar Bamenda, nadat hij op de radio 
had gehoord over SHUMAS.
Het lijkt erop dat het zijn lot was om in aan-
raking te komen met SHUMAS; de vrijwilli-
gers kwamen naar hem toe op het moment 
dat hij voor hun huis zat. Hij realiseerde 
zich dat dit de kans van zijn leven was: “Ik 
zei tegen mezelf, ik kan deze kans niet laten 
gaan; het is NU of NOOIT”. Vliegensvlug 
werd hij student aan het SHUMAS revalida-

pRojECTEN
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Bessem Leslie:
“Al vanaf mijn kindertijd houd ik van 
elektrotechniek en het is mijn passie om
ermee in aanraking te komen. Ik wil er 

alles over leren, precies wat ik nu doe op 
deze school”.
Bessem Leslie is een jaar 4 student aan 
GTC Nkeung, waar ze elektrotechniek 
studeert; binnenkort zal ze het CAP 
examen doen, een centraal examen voor 
techniekstudenten in Kameroen.
Haar school is één van de vele scholen 
die donaties in de vorm van gereed-
schap hebben ontvangen van Gered 
Gereedschap. Deze donaties bestaan 
uit meetlinten en troffels voor de bouw; 

JoHNsoN NsuNGNyING eN Bessem leslIe, leeRlINGeN sHumas, BlIJ meT GeReeDscHaP 

tangen, schroevendraaiers voor elek-
trotechniek. Bessem legt het gebruik en 
essentie van deze gereedschappen vol 
enthousiasme en dankbaarheid uit:  
“Ze zijn heel belangrijk voor ons, zowel 
voor de leraren als de studenten, want 
het is dankzij dit gereedschap dat we 
elke week praktische lessen krijgen. 
Eerst hadden we deze lessen niet, om-
dat we geen gereedschap hadden om 
te oefenen. Maar nu hebben we ze wel; 
het is niet zomaar gereedschap, maar 
ook betrouwbaar gereedschap”.
Ze zegt dat het gereedschap dat zij en 
haar klasgenoten voorheen kochten 
niet lang stand hield, niet eens voor 
een semester. Maar nu ze betrouwbaar 
gereedschap hebben gekregen wordt
het leren vergemakkelijkt. Ze zijn niet 
langer bang om hun elektrotechnische 
praktijklessen uit te voeren, lessen 
waarvoor betrouwbaar gereedschap 
essentieel is: “Als je in aanraking komt 
met elektriciteit, moet je goed gereed-
schap hebben voor de veiligheid”.
Ze geeft daarnaast aan dat dit het nog 
niet is: “We hebben nog steeds gereed-
schap nodig, zoals bijvoorbeeld contac-
tors zodat elke student een degelijke 
praktijkles kan volgen”. Bessem gelooft 
dat het beste nog komen gaat, en kijkt 
uit naar haar toekomstige carrière als 
elektromonteur, waar ze al lang van 
droomt.

tiecentrum en begon hij zijn training als 
schoenmaker. Als hem gevraagd wordt of 
hij ooit twijfels heeft gehad sinds het be-
gin van zijn training, antwoordt hij: “Wat 
je ook doet in je leven, je moet geduldig 
zijn en geloof hebben dat je er wel komt, 
en bovendien heb ik alles wat ik nodig 
heb dankzij Gered Gereedschap”.
Johnson zal volgend jaar dankzij de  
training die hij heeft gekregen afstuderen.



IN aCTIE vooR 80 vakSCHolEN

Sinds 2000 is de politieke situatie gelukkig stabiel. Rwanda heeft sinds 2003 een nieuwe 
grondwet  die door middel van een referendum door het volk is aangenomen. Deze grond-
wet voorziet in een meerpartijenstelsel en democratische verkiezingen. De presidents-en 
parlementsverkiezingen leverden in 2003 een ruime meerderheid voor Paul Kagame en  
zijn partij op. Kagame wordt  geprezen omdat het land onder hem succesvol herstelt na  
de genocide, maar er is ook kritiek op onder meer het tegenwerken van de politieke op-
positie en de sterk ingeperkte persvrijheid.
Feit is dat onder Paul Kagame hard en met veel toewijding aan de opbouw van het land 
wordt gewerkt. De behoeften zijn enorm en de problemen van ongekende complexiteit. 
Door terugkeer van de vluchtelingen is de (straatarme) bevolking toegenomen met 15 %. 
Rwanda is één van de minst ontwikkelde landen:  volgens het Ontwikkelingsprogramma 
van de Verenigde Naties leeft 60,3% van de bevolking onder de armoedegrens. De leef-
tijdsopbouw laat zien dat maar liefst 61% van de bevolking jonger is dan 25 jaar.  

IN acTIe vooR 80 vakscHoleN IN RWaNDa sameN meT WeRkPlaaTs WesTvooRNe
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Dit is een groot probleem, want het land brengt 
niet genoeg op om al deze mensen in hun on-
derhoud te voorzien. Eén van de ambities van de 
overheid is dan ook werkgelegenheid creëren in 
andere sectoren dan de landbouw. Rwanda wil 
daarom veel investeren in het vakonderwijs. Ont-
wikkeling is van essentieel belang om stabiliteit 
in het land te behouden en te versterken. 
Nederland levert omvangrijke OS steun.  
Speerpunten in het OS programma zijn: Rurale 
economische transformatie en Justitie en Recht-
spraak, ondersteuning van de private sector en 
capaciteitsopbouw in het onderwijs.

Werkplaats Westvoorne draagt bij aan opbouw 
rwandees onderwijs
Het Integrated Polytechnic Regional Centre 
(IPRC) South bestaat nog maar sinds 2012. Het 
technisch opleidingsinstituut bevindt zich in de 
zuidelijke provincie van Rwanda, in het Huye 
district. Gestart met 200 leerlingen huisvest het 
nu al meer dan 2000 leerlingen op de eigen 
campus. De opbouw in het onderwijs gaat 

Rwanda is een klein land: ca. 26.000 km2  (0,7 x Nederland). Het landschap bestaat 
letterlijk uit ‘mille collines’ (duizend heuvels), bedekt met kleine boerderijen. Meer 
dan 80 procent van de 10,4 miljoen Rwandezen leeft op het platteland. Rwanda is in 
wederopbouw. De verwoestende burgeroorlog begin jaren ’90 heeft diepe sporen in 
het land nagelaten. De verschrikkelijke genocide die in 1994 plaatsvond staat ons allen 
nog goed bij; het aantal slachtoffers wordt geschat op 500.000 tot 1 miljoen doden 
(voornamelijk Tutsi’s en gematigde Hutu’s). Veel Hutu’s en Tutsi’s sloegen destijds op 
de vlucht en kwamen terecht in overvolle vluchtelingenkampen in het toenmalige 
Zaïre (nu Congo).



RwaNda
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DOET U MEE? 
De vrijwilligers van Werkplaats Westvoorne zetten zich met 
hart en ziel in voor de opbouw van het praktijkonderwijs in 
Zuid-Rwanda. Eind november wil GG graag de container naar 
Kigali verschepen. Hiervoor is een bedrag van € 12.879 beno-
digd. 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.

IPRC South, de vrijwilligers van Werkplaats Westvoorne en 
GG danken u voor uw hulp!

Cijfers Rwanda 
Taal: Kinyarwanda, Frans, Engels
Hoofdstad: Kigali
Regeringsvorm: Presidentiële 
republiek
Religie: Rooms-katholiek 57%,
Protestand 37%, Islam 5%
Oppervlakte: 26.338 km2 (5,3% 
water)
Inwoners: 12.661.733 (2015) 

razendsnel: overal in Rwanda worden scholen gebouwd of uit-
gebreid om aan de aanwas aan jonge inwoners plaats te bieden. 
Beroepsonderwijs staat hoog op de agenda, inmiddels is in elke 
provincie een Polytechnisch instituut gevestigd. De overheid wil 
in 2018 200.000 banen in andere sectoren dan de agrarische 
gerealiseerd hebben. 

In IPRC South is Hester van der Kuilen, een familielid van één van 
de leden van GG Werkplaats Westvoorne werkzaam als leraren-
opleider en ontwikkelaar van onderwijsprogramma’s.  
Zij bracht het technisch opleidingscentrum in contact met Gered 
Gereedschap Westvoorne. Het IPRC wil in 2 jaar tijd plaats  
kunnen bieden aan 10.000 leerlingen. De ambities zijn groot, 
maar het gebrek aan middelen ook. Aan vrijwel alle soorten  
gereedschap is behoefte om de leerlingen kwalitatief  
vakonderwijs te kunnen bieden.

Het IPRC is, naast hoger technisch onderwijsinstituut met een 
eigen campus, een overkoepelend orgaan voor 80 kleine vak-
scholen die verspreid liggen in de gehele zuidelijke regio. Deze 
scholen bieden een half jaar tot 3 jaar durende basisvakoplei-
dingen; een leerling kan al worden toegelaten na 3 jaar basison-
derwijs. Ook deze scholen zijn veelal vanuit een nulpositie weer 
opgestart en hebben grote behoefte aan ondersteuning.

De oorspronkelijke aanvraag voor gereedschappen die eind vorig jaar 
binnenkwam bij Werkplaats Westvoorne gold in eerste instantie de 
vakopleidingen van IPRC South, maar groeide al snel uit naar gereed-
schappen voor de werkplaatsen van de 80 gelieerde scholen in de 
regio. Voor GG Westvoorne een te grote klus, vandaar dat voor een 
groot gedeelte de hulp van andere GG werkplaatsen in de rest van het 
land werd ingeroepen.

Werkplaats Westvoorne maakt 10 sets timmergereedschap voor 
Rwanda klaar inclusief boormachines en schuurmachines. Hiermee 
kunnen 10 scholen worden voorzien. 
De werkplaatsen Voorst, Best, Heusden, Deventer en Heerlen zorgen 
voor metaal bewerking, elektrotechnisch en loodgietersgereedschap. 
De enthousiaste vrijwilligers van Westvoorne hebben zelf een bedrijf 
gezocht dat tegen een schappelijke prijs een container levert. De 
werkplaats financiert de container en het binnenlands transport uit 
eigen kas, hiervoor is onder meer in de kerken in de omgeving van 
Oostvoorne actief gecollecteerd.
Als alles goed gaat, zijn alle gereedschapskisten in november ingela-
den in de container en klaar voor verzending. Met de gereedschappen 
kunnen minstens 1200 leerlingen goed praktijkonderwijs volgen!



NIEuwS uIT HET laNd

“We zijn hier op de scheepswerf heel zakelijk en dan is het juist leuk om de andere kant 
te zien en iets te betekenen voor het goede doel in Afrika. Het is prettig dat ik ook kan 
bijdragen aan de bekendheid van Gered Gereedschap en met mijn netwerk.
Er wordt zoveel weggegooid. Bij de industriële bedrijven gaat vooral het conventionele 
materiaal eruit. Met vier scheepswerven heb je gewoon altijd materiaal over. Vaak 
blijven spullen liggen. Ons materiaal is zo sterk. Dat kan nog wel tien jaar mee. 
Het hoeft mensen geen energie te kosten om materiaal te doneren. De vraag is gooi je 
het in de oud ijzerbak of niet. 
 
Mijn favoriete gereedschap is het lasapparaat. Ik liep stage bij de jachtwerf Royal Huis-
man in Vollenhove (studie HTS Scheepsbouwkunde). Daar leerde ik hoe je goed moet 
lassen. Een lasapparaat is bijzonder omdat de las  vaak sterker is dan het staalmateriaal 
zelf. Het hecht de onderdelen aan elkaar. Daarna wordt het casco afgelast en dan drijft 
het schip. 

Lassen is in Nederland een echt mannenberoep terwijl vrouwen veelal een stabielere 
hand hebben, wat beter is voor de kwaliteit van het laswerk. In Azië zie je veel  
vrouwelijke lassers. Inmiddels lopen hier ook jongedames stage om het vak te leren.”

6

In samenwerking met Stichting Toekomst voor 
Haiti vertrok eind juni vanuit Gered Gereedschap 
in Heusden een vrachtwagen vol materialen voor 
9 vakopleidingen en een naaiatelier. Met het 
vertrek kwam een eind aan een aantal maanden 
hard werken voor de vrijwilligers in de werkplaats 
in Heusden. Maar liefst 2.000 kg gereedschap, 
15 handnaaimachines, 38 trapnaaimachines en 
48 computers zal door de Stichting Toekomst 
voor Haïti ter beschikking worden gesteld aan 
grassrootsbeweging Sopudep in Port au Prince. 
De gereedschappen zullen worden gebruikt om 
jongeren een beroepsopleiding (o.a. houtbewer-
king) te laten volgen en voor het opstarten van 
kleine werkgelegenheidsprojecten. Ook zullen 
er nieuwe beroepsopleidingen gestart worden 
in o.a. de richting autotechniek, loodgieten en 
elektrotechniek.  

De stichting Toekomst voor Haïti is opgericht na 
de aardbeving in Haïti op 12 januari 2010 op ini-
tiatief van Josie, Josué en Cintia en met hulp van 
hun moeder, Ans Knipping. De kinderen wonen 
in Rosmalen, zijn geboren in Haïti en wilden hoe 
dan ook ‘iets betekenen‘ voor leeftijdgenoten in 
hun geboorteland. Om dat mogelijk te maken, 
schakelden ze al hun vriendjes en vriendinne-
tjes in. De kleinschalige acties die zij opzetten, 
verspreidden zich al snel als een olievlek over 
Nederland. Inmiddels heeft de stichting een  
officiële status en zijn vrijwilligers actief bezig  
om de mensen in Haïti te helpen.

GeReeDscHaP vooR 
vakoPleIDINGeN eN NaaIaTelIeRs  
IN HaïTI

THecla BoDeWes – NIeuW lID RaaD vaN  
aaNBevelING GeReD GeReeDscHaP

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 mogelijkheden promoten zij Gered Gereedschap in hun net-
werk en adviseren zij indien gewenst op strategische vraagstukken.



uITgElICHT

bezittingen, ook als gemeenschap niet. Dat 
is van de kerk. We moesten ook gewoon zelf 
aan inkomsten komen. Met zo’n 19 zusters 
van onze gemeenschap gingen we 5 keer 
per dag bidden, maar hadden daarnaast ook 
ons werk in het klooster om inkomsten te 
genereren. Naaien, borduren en de kerkwas 
waren bronnen van inkomsten. Vanaf 1968, 
toen er veel meer openheid kwam, zijn we 
de kapel gaan verhuren als trouwlocatie. Er 
zijn honderden bruidjes bij ons getrouwd. We 
vroegen dan huur voor de kapel. Wij verzorg-
den de versiering en de bloemen in de kapel, 
waar we dan een bijdrage voor vroegen.” 

Bezittingen kennen de Clarissen dus niet, 
maar hun gedachte is dat je deelt wat je hebt. 
“Zoveel valt hier niet meer te halen hoor, bij 
deze oude bewoners,” lacht zuster  
Angeluccia “Maar ik geef de boodschap van 
Gered Gereedschap weer door aan onze tech-
nische dienst en vraag hen of zij nog gereed-
schap hebben om naar een Praxis-inleverpunt 
of werkplaats te brengen. Op een gegeven 
moment hadden we een heleboel fietsen 
en laatst nog een naaimachine. Werkplaats 
Geldrop heeft dat allemaal opgehaald, want 
daar wist ik natuurlijk wel weg mee!”

Gered Gereedschap wil u heel hartelijk  
danken voor uw jarenlange steun Zuster 
Angeluccia! 
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“Het mes snijdt aan 2 kanten. Hier knappen vrijwilligers en werklozen het gereedschap 
op en in Afrika kan iemand zijn brood ermee verdienen.” 

Eén van de oudste donateurs van Gered Gereedschap zijn de zusters Clarissen-Coletinen 
Zonnelied. Zij steunen Gered Gereedschap waarschijnlijk al 33 jaar, sinds de oprichting 
van Gered Gereedschap. De zusters Clarissen uit Eindhoven zijn nog maar met 2 zusters 
over, waaronder zuster Angeluccia (81 jaar). Zij is groot fan van Gered Gereedschap en 
leest ieder kwartaal het GG Bericht van A tot Z. Ze steunt Gered Gereedschap waar zij kan. 

Zuster Angeluccia geeft aan: “Ik vind het belangrijk dat wij Gered Gereedschap financieel 
kunnen ondersteunen. Op deze manier helpen wij armere mensen via het gereedschap 
dat hier opgeknapt wordt. Er worden jonge mensen geholpen die niet aan de bak  
kunnen omdat zij geen gereedschap hebben. Dat wil je ondersteunen.” Ze vervolgt: “Ik 
vind het geweldig dat mensen die gepensioneerd zijn ofwel werkloos, een bezigheid  
kunnen hebben bij Gered Gereedschap. Het gereedschap dat hier afgedankt wordt,  
omdat het bijvoorbeeld wat mankementen heeft of niet meer scherp genoeg is, wordt 
door vrijwilligers opgeknapt. Het is fantastisch dat deze mensen zich inzetten voor Afrika, 
Azië en Zuid-Amerika. Dan snijdt het mes van 2 kanten, want de mensen hier knap-
pen het gereedschap op en het wordt doorgestuurd naar armere mensen om hen aan 
gereedschap te helpen. Ik kan me zo voorstellen dat de vrijwilligers hier het triomferen 
als zo’n kist dan vol is met opgeknapt gereedschap. Dat het niet alleen de mensen daar 
in Afrika blij maakt, maar ook hier.”

Op 19-jarige leeftijd is zuster Angeluccia ingetreden bij de Clarissen. “Ik voelde me 
getrokken naar een leven van gebed. Toen ik was ingetreden zaten wij echt achter slot en 
tralies. Van oudsher was dat om ons te beschermen tegen mannen. We hadden geen tv, 
radio of krant. We mochten geen contact hebben met de buitenwereld. Dit hield stand 
tot 1968. Daarna werd het een heel andere tijd. Er werd veel meer zelfstandig nage-
dacht, ook door de komst van tv, radio en krant in ons klooster.” Inmiddels zijn de twee 
overgebleven zusters van Clarissen al 23 jaar weg uit het Clarissenklooster in Eindhoven 
en wonen nu in verzorgingstehuis Huize Witven in Someren. “Als Clarissen leven we 
sober, met armoede. We hebben geen gebrek hoor, maar we hebben geen persoonlijke 

DoNaTeuR aaN HeT WooRD

INTeRvIeW meT zusTeR aNGeluccIa vos, vaN zusTeRs claRIsseN-coleTINeN zoNNelIeD  
IN HuIze WITveN Te someReN
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oNze PaRTNeRs  
Gered Gereedschap ontvangt steun van onderstaande bedrijven en organisaties: 

EN vERdER

Gered Gereedschap is op zoek naar trapnaaimachines. In Nederland is de  
trapnaaimachine het pronkstuk in menig huiskamer en wordt hij vooral als een 
hobbyinstrument gezien. In ontwikkelingslanden is een naaimachine de sleutel tot 
een zelfvoorzienend leven. De kleren die ermee gemaakt worden, kunnen worden 
verkocht waardoor er geld binnen komt.

Met een trapnaaimachine geeft Gered Gereedschap kansarme jongeren in Afrika, 
Latijns-Amerika en Azië een kans praktijkonderwijs te volgen. En aan startende 
kleermakers hét instrument om aan de slag te gaan. Als er al trapnaaimachines 
in ontwikkelingslanden beschikbaar zijn, zijn deze waanzinnig duur of van slechte 
kwaliteit. Daarnaast is elektriciteit niet altijd aanwezig, vandaar de voorkeur voor 
niet-elektrische machines.

Staat uw pronkstuk te verstoffen of bent u uit gehobbyd? Met uw trapnaaima-
chine helpt u een kansarme (aankomende) kleermaker om praktijkonderwijs te 
volgen en aan een baan! Neem voor meer informatie contact op met een van 
onze werkplaatsen. Een overzicht treft u aan op:  
www.geredgereedschap.nl/werkplaatsen

GezocHT: TRaPNaaImacHINes

JaaRveRslaG 2015 BescHIkBaaR 

Bent u geïnteresseerd in hetgeen Gered  
Gereedschap bereikt heeft het afgelopen jaar en 
hoe we onze gelden hebben besteed?  
 
Elk jaar publiceren we een jaarverslag met jaar-
rekening. De meest recente is nu beschikbaar 
via: www.geredgereedschap.nl/jaarverslag

GeReD GeReeDscHaP oP FlIckR 

Wilt u meer zien van de projecten die in dit GG bericht staan? Bezoek dan eens 
onze pagina op Flickr, de website voor het delen van foto’s. Daar vindt u een grote 
selectie foto’s van projecten die we de afgelopen jaren ondersteund hebben. 
Bekijk onze foto’s via deze link: bit.ly/Flickr_GG

http://www.geredgereedschap.nl/werkplaatsen
http://www.geredgereedschap.nl/jaarverslag
bit.ly/Flickr_GG

