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Non-profitorganisatie Undugu Society of Kenya (USK) zet zich in 
om de leefsituatie van straatkinderen in Nairobi te verbeteren. 
Gered Gereedschap doneert al sinds 2000 gereedschap aan 
USK voor het goede werk wat ze leveren. USK doneert gereed-
schap aan zelfstandige ondernemers, waarmee zij een leerling 
praktijkervaring kunnen laten opdoen in hun bedrijf. Eén van 
die ondernemers is Rose Achieng. Rose heeft een eigen kraam-
pje op de Kenyatta Market in de hoofdstad van Kenia.

Op de Kenyatta Market zijn de meest uiteenlopende kraam-
pjes te vinden, van kraampjes met lokale lekkernijen tot 
tailoringshops. Rose heeft ook een eigen tailoringshop, een 
kraampje met kleurrijke stoffen en naaimachines waar ze 
kleding voor haar klanten maakt. Naast het runnen van het 
kraampje begeleidt ze Valentine Imbugui, een leerling van USK. 
Valentine volgt de helft van haar tijd de opleiding tot naaister 
en de andere helft van de tijd maakt ze kleding voor de klanten 
van Rose. Rose krijgt klanten door mond-tot-mondreclame en 
mensen die langs de kraam lopen. Valentine:  
“De klanten kiezen zelf hun stof uit en vervolgens kunnen ze 
uit de modelboeken kiezen welk kledingstuk ze willen hebben. 
Daarna meten Rose of ik de maten op van de klant en wordt 
het kledingstuk gemaakt.  
Het kledingstuk kan de klant een paar dagen later ophalen.”

vALentine imBuGui: nAAisteR in opLeiDinG 
op KenyAttA mARKet

vooRwooRD

Beste lezer,
In dit laatste GG Bericht van het 
jaar blikken we terug en kijken 

we vooruit. U kunt lezen over de vele mooie projecten die we met uw 
hulp in 2014 hebben gerealiseerd in o.a. Zambia en Kameroen. Maar 
ook in Peru, waar de jongens van Drive2Develop (uit GG Bericht in 
mei) inmiddels met hun Landrover vol gereedschap zijn gearriveerd. 
Vooruitkijkend vragen wij uw steun voor een project in Liberia 
waar Gered Gereedschap volgend jaar samen met lokale partners 
een geheel nieuw initiatief wil opstarten: een werkplaats met een 
gereedschapverhuur. 
Aandacht is er in dit GG bericht ook voor de Baanderij, onze 
vervoerder met een missie. Sinds jaar en dag vult en vervoert dit 
bedrijf de zeecontainers voor Gered Gereedschap. Een partner van 
onschatbare waarde! Zij vertellen hun verhaal op pagina 7.

Gered Gereedschap heeft de plannen voor het komende jaar 
stevig staan. Acht containers vol goed opgeknapt gereedschap 
zullen de oceaan bevaren op weg naar scholen in Afrika. De 
eerste bestemmingen zijn inmiddels bekend. Naast Liberia zijn dat 
Kameroen, Kenia, Tanzania en Oeganda.  
De vele berichten die ons bereiken van de scholen in Afrika tonen  
aan hoe goed de concrete hulp van Gered Gereedschap werkt.  
Ook volgend jaar zullen we u blijven informeren over onze 
vorderingen in Afrika. 

Wij hopen dat u het GG Bericht met plezier blijft lezen en dat u als 
donateur met ons meegaat naar een succesvol 2015!  
Zodat we met uw hulp vele technici het gereedschap in handen 
kunnen geven waarmee ze letterlijk aan hun toekomst kunnen 
bouwen.

Met vriendelijke groet, 

Evelien van der Voorde / Peter Schmidt 
Marketing & Communicatie

inhouD

2 Voorwoord  
2 Valentine Imbugui: Naaister    
 in opleiding op Kenyatta Market
3 Team Drive2Develop.
3 SponsorKliks
4 In actie voor Liberia
5 Prachtige resultaten dankzij u
7 De Baanderij
8 Onze partners
8 Periodiek schenken met belastingvoordeel
8 Kerstpuzzel
8 Colofon 

nummeR 3, DecemBeR 2014 In Actie voor: 

RiveRcess, 
LiBeRiA

pRojECTEn

In het GG bericht van mei 2014 werd 
de reis van vier (oud)-studenten van de 
Technische Universiteit Delft beschreven. 
Zij zouden een roadtrip gaan maken door 
Zuid-Amerika waarbij zij zich vanuit hun 
auto’s inzetten voor Mama Alice. Dit is een 
hulporganisatie in Peru die zich bekommert 
om het lot van straatkinderen. Mama Alice 
heeft drie speerpunten: onderwijs, zorg/
welzijn en vakopleidingen. Deze speerpun-
ten sluiten goed aan bij de missie van Gered 
Gereedschap. De vier mannen van Team 
Drive2Develop en Gered Gereedschap 
hebben samengewerkt om Mama Alice van 
zoveel mogelijk gereedschap te voorzien. 
Inmiddels is het avontuur met een missie 
voorbij en natuurlijk wil Gered Gereedschap 
weten hoe de reis is gegaan. 

De vier mannen hebben Mama Alice 
financieel gesteund, maar zij hebben ook 
allerlei gereedschap en naaimachines 
meegenomen. Achteraf hebben de negen 
naaimachines van Gered Gereedschap het 
begin van de reis nog knap lastig gemaakt. 
Bij de Colombiaanse douane moesten er 
nog handtekeningen voor de naaimachines 

gegeven worden door de hogere bazen 
en dit ging niet zonder slag of stoot. Na 
een flinke portie geduld en een brief van 
Mama Alice konden de naaimachines en 
de vier mannen Colombia in. 

Vanuit Colombia werd de reis voortgezet 
naar Peru en hebben de mannen de 
‘mamitas’ van Mama Alice blij gemaakt 
met de naaimachines. Het overige uitge-
reikte timmer en metaalgereedschap zal 
gebruikt worden in de timmermansoplei-
ding die Mama Alice vanaf volgend jaar 
weer wil aanbieden aan de opgevangen 
straatkinderen. Tot die tijd wordt het 
gereedschap in bruikleen gegeven aan 
een viertal jongens die hun eigen tim-
mermansbedrijf aan het opzetten zijn. 
Wel wordt er goed opgelet hoe er met het 
gereedschap wordt omgegaan: is er iets 
stuk of mist er een onderdeel dan moeten 
de jongens dit zelf vergoeden. 

De vier mannen kijken met een voldaan  
gevoel terug op hun reis door Zuid-Amerika. 
Een mooi initiatief en Gered Gereedschap is 
er trots op hieraan te hebben bijgedragen.
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Sinds kort is het echt eenvoudig om een 
financiële bijdrage te leveren aan Gered 
Gereedschap, zonder dat het u ook maar één 
cent kost! U hoeft enkel via onze eigen pagina 
op SponsorKliks.nl (www.geredgereedschap.
nl/SponsorKliks) naar de online shop of 
dienst van uw keuze te gaan.  
Daarna verloopt het bestellen gewoon zoals u 
gewend bent. Het deelnemende bedrijf  
doneert vervolgens een geldbedrag aan 
Gered Gereedschap. 

Plaats onder uw favorieten en doe mee!
Dus als een leuk (kerst)geschenk wilt gaan 
bestellen bij Bol.com, een feestmaal wilt be-
stellen bij Thuisbezorgd.nl of een knus huisje 
in de Ardennen wilt reserveren via Booking.
com, help Gered Gereedschap dan door de 
bestelling te doen via onze SponsorKliks-
pagina die u vindt op: 
www.geredgereedschap.nl/SponsorKliks. 
Plaats hem direct onder uw favorieten en 
doe mee!  

sponsoRKLiKs: sponsoR GeReD 
GeReeDschAp GRAtis viA uw 
onLine AAnKopen!

teAm DRive2DeveLop:  
AvontuuR met een fLinKe Dosis DuuRzAme ontwiKKeLinG



In ACTIE VooR GEREEDsCHApVERHuuR LIBERIA

Gereedschapverhuur en timmerwerkplaats in Rivercess
Begin 2014, voor de uitbraak van de ebolaepidemie,  heeft  Stepping Stone Liberia (SSL), de 
lokale partner  van GG,  een gereedschapsbibliotheek opgezet waar lokale boeren modern 
landbouwgereedschap huren. Het gaat hier veelal om gereedschap dat de productie van 
een boer aanzienlijk kan vergroten zoals een gemotoriseerde ploeg. Ook kunnen de boeren 
bij de bibliotheek terecht voor landbouwadvies. In het gebouw is nog veel ruimte over. 
Gered Gereedschap en SSL  gaan hier de timmerwerkplaats met een plek waar gereedschap 
wordt verhuurd inrichten. 

De timmerwerkplaats wordt door Gered Gereedschap ingericht met alle machines en 
gereedschappen die nodig zijn om houten objecten, vooral meubels, te maken. Boeren en 
lokale technici kunnen de werkplaats voor een dagdeel huren, wat ze de mogelijkheid geeft 
om snel en kwalitatief goede producten te maken. De naastgelegen school, ondersteund 
door Evangelische gemeente De Ambassade, zal - wanneer ze weer open gaat na de ebola-
epidemie - ook gebruik maken van de werkplaats om les in houtbewerking te geven.  

Voor de timmerwerkplaats levert Gered Gereedschap gereedschap voor houtbewerking en 
metaalbewerking . Daarnaast doneert Gered Gereedschap 50 individuele sets timmerge-
reedschap voor gereedschapsverhuur. Een vrijwilliger van Gered Gereedschap zal, zodra rei-
zen naar Liberia weer mogelijk is, drie weken naar RiverCess County gaan om de werkplaats 
te helpen inrichten en de medewerkers daar te leren hoe de machines moeten worden 
gebruikt. Verder draagt hij zijn kennis van het onderhouden en opknappen van zowel het 
timmer- als het technische gereedschap over.

Samenwerking organisaties
Gered Gereedschap werkt in dit project in-
tensief samen met haar partners Stepping 
Stone Liberia en de Evangelische gemeente 
De Ambassade. Gered Gereedschap functi-
oneert in deze samenwerking voornamelijk 
als de leverancier van gereedschap en 
kennis .
 
NGO Stepping Stone Liberia heeft als één 

van haar doelen het  ontwik-
kelen van ondernemerschap in 
Liberia. De organisatie inves-
teert in het verhogen van de 
productiviteit van de boeren in 
Rivercess  Zo biedt SSL de boe-
ren in Rivercess een ‘stepping 

stone’ door producten van hen tegen een 
gegarandeerde prijs op te kopen en deze te 
verkopen op de markt in Morovia. Hierdoor 
hoeven de  boeren niet zelf meer naar de 
markt, waardoor ze meer tijd hebben om 
zelf op het land aan de slag te gaan.  

Rivercess is één van Liberia’s minst ontwikkelde en geïsoleerde provincies. De meeste  
inwoners in deze provincie zijn landbouwer en verdienen minder dan 80 eurocent per dag. 
In het regenseizoen hebben ze geen werk en geen inkomen.  Daarom is er dringend be-
hoefte aan extra inkomsten. Vooral nu er door de ebola epidemie de economie vrijwel stil 
is komen te liggen. Gered Gereedschap wil de boeren helpen. Samen met haar lokale part-
ners heeft GG het plan om een timmerwerkplaats te starten en hier de boeren te scholen 
in houtbewerking zodat ze ook in het regenseizoen inkomsten hebben. Dit project biedt de 
boeren perspectief voor de toekomst wanneer de epidemie beteugeld is.
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GeReeDschApveRhuuR en timmeRweRKpLAAts in LiBeRiA

REsuLTATEn
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Stepping Stone Liberia is oprichter 
en beheerder van de Gereedschaps-
bibliotheek.

In verband met de ebola-epidemie 
had SSL wat twijfel om de projecten 
in Rivercess nu door te laten lopen. 
Maar vanuit het lokale bestuur, de 
aan SSL verbonden lokale landbouw-

kundige en aantal lokale boeren kwam de roep om juist in deze moeilijke tijd niet stil te 
vallen, zoals alles in de regio al doet. De projecten leveren werkgelegenheid die  brood-
nodig is. Juist nu moet men toegang krijgen tot gereedschap om de productie van 
voedsel en andere producten op gang te brengen en te houden.
 
Evangelische gemeente de Ambassade runt in Rivercess de praktijkschool:  In 
Rivercess stond tot 1995 een missiepost van waaruit sociale voorzieningen werden 
geregeld. Deze belangrijke hulppost is helaas verwoest  tijdens de burgeroorlog. Jacob 
en Marjolein Kiefte van De Ambassade bouwen momenteel opnieuw de missiepost in 
Rivercess op, zodat de sociale dienstverlening in het gebied weer op gang komt.  

cijfeRs LiBeRiA
Hoofdstad: Monrovia 
Officiële landstaal: Engels 
Regeringsvorm: Republiek 
Religie: Christendom (86%), Islam (12%), 
Inheemse religies (0,6%) 
Oppervlakte: 111.369 km² (13,5% water) 
Inwoners: 3.99 miljoen (2013)

Twaalf projecten in Zambia, elf in Kameroen 
en tien projecten In Ghana hebben afgelopen 
jaar kisten vol gereedschap ontvangen. 
Gereedschap dat met zorg en aandacht is 
voorgeselecteerd , opgeknapt en in kisten 
verpakt door de 500 vrijwilligers van de 30 
werkplaatsen van Gered Gereedschap.  
 
In Santa Town Central, Kameroen zijn door 
medewerkers van Child Aid Development 
Foundation International de  klaslokaalsets voor 
timmeren, bouw en metaalbewerking samen 
met 21 naaimachines en 2 lasmachines met 
open armen ontvangen. In 2010 startte deze 
organisatie vakopleidingen, speciaal bestemd 
voor weesjongeren, schoolverlaters en alleen-
staande moeders. Per jaar volgen nu al, dankzij 
het structurele aanbod van goed gereedschap 
uit Nederland 30 jongeren en alleenstaande 
moeders succesvol vaklessen in timmeren en 
kleermaken.  

Ook in Chililabombwe, een stadje op de 
grens van Zambia en Congo zijn de kisten 
van GG gearriveerd. 18 naaimachines en 
schoenmakersgereedschap voor een groep 
van 10 leerlingen zijn inmiddels intensief 
in gebruik. 120 vrouwen, vooral weduwen 
en alleenstaande moeders worden door de 
professionals van Malonje Women Business 
Skills (MWBS)  getraind in ondernemerschap. 
Vrouwen hebben in dit gebied zeer beperkte 
mogelijkheden het hoofd boven water te 
houden. Lees verder op pagina 6.

DRAAG OOK EEN STEENTjE bIj! 

Hoewel Gered Gereedschap in samenwerking met Stepping Stone Liberia (SSL) 
en Evangelische gemeente De Ambassade bezig is om het project te realiseren, 
is uw hulp nog hard nodig om de financiering van dit project rond te krijgen. 
Wanneer u wilt bijdragen aan de bouw en inrichting van de timmerwerkplaats 
en gereedschapsverhuur, steun ons dan met een gift. Voor het transport van de 
gereedschappen is €23 000 nodig
 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: NL 93 AbNA 0401840980 t.n.v. Stich-
ting Dienstencentrum Gered Gereedschap in Amsterdam. U kunt ook kiezen voor 
een betaling via iDeal op onze website: www.geredgereedschap.nl/ideal-donatie
De inwoners van Rivercess hebben uw hulp hard nodig!

pRAchtiGe ResuLtAten 
DAnKzij u!



LoGistieK centRum De BAAnDeRij uitGeLicht

In de ring om het centrum ligt De baanderij. Een modern benzinestation, in Gouda bekend als het ´goede doelen´ tankstation. Elke 
automobilist kan hier 24 uur per dag via self-service de gewenste brandstof tanken en hiermee een bijdrage leveren aan het motto:  
‘u tankt en schenkt’. De baanderij is namelijk een unieke organisatie die de winst op tank- en wasbeurten besteedt aan de meest 
uiteenlopende hulpverleningsprojecten. Op het terrein – 8.000 vierkante meters groot – staan legervoertuigen en containers.  
Verder nog een kantoorgebouw en een grote loods waar hulpgoederen worden opgeslagen. Tenten, dekens, maar ook pallets met 
kinderrugzakjes gevuld met knuffels, autootjes, schriften en tandenborstels. De rugzakjes zijn gevuld volgens het principe speelgoed, 
educatie en hygiëne. Ze liggen te wachten op transport. Een interview met Perry van der Ree, eigenaar van De baanderij.

Vaak zoeken ze hun toevlucht in de prostitutie voor vrachtwagenchauffeurs 
die de grens oversteken. MWBS biedt hen met de training weerbaarheid 
en een uitweg uit hun uitzichtloze situatie. Met een kleine lening zetten de 
vrouwen na de training een eigen bedrijfje op. Het GG bericht biedt helaas te 
weinig ruimte om u inzage te geven in alle lopende succesvolle projecten van 
2014. Als u meer over de projecten wilt lezen dan staat er van ieder project 
een uitvoerige beschrijving op onze website. 

Feit is dat  het afgelopen jaar ongeveer 2000 jongeren en personen uit kans-
arme groepen met zo goed als nieuw gereedschap een vakopleiding volgen 
of vervolgen en daarmee een stap zetten naar een goede toekomst als kleer-
maker, elektricien, metselaar, bouwvakker, timmerman of schoenmaker.

Dit  mooie resultaat kan alleen gerealiseerd worden met behulp van uw 
steun en blijvende betrokkenheid bij het werk van Gered Gereedschap.  
Het bestuur, alle vrijwilligers in de werkplaatsen en op het 
dienstencentrum danken u daarvoor hartelijk! 

Voor 2015 hebben we 8 containerzendingen met gereedschap op de plan-
ning staan. Met deze gereedschappen willen we technische scholen en 
startende ondernemers ondersteunen. Daarnaast zijn we van plan om samen 
met partners in de focuslanden meer projecten zoals de Gereedschapsbiblio-
theek op te gaan zetten. Hiermee wordt de impact van ons gereedschap nog 
groter. We hopen dat u bij ons betrokken blijft.

REsuLTATEn
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DE BAAnDERIj

Wat is De Baanderij? 
“Een ongewoon idee van een ongewoon bedrijf. Met behulp van een commercieel  
draaiend tank- en wasstation maken we een ideëel doel mogelijk. De inkomsten uit het 
tankstation gebruiken we om gratis diensten en opslagruimte aan te bieden. Naast de 
opslag van goederen zijn we een logistiek centrum voor hulporganisaties. Wij verzorgen de 
aankoop en het transport van hulpgoederen. We zoeken naar de goedkoopste mogelijkhe-
den voor transport op non-profitbasis. We hebben geen eigen schepen, maar huren een 
plekje op een schip en daarbij zoeken we naar de goedkoopste aanbieder. We helpen bij 
het inklaren bij de douane door op de transportpapieren aan te geven dat het om een  
donatie van hulpgoederen gaat, anders moet er invoerrechten betaald worden over de 
commerciële waarde. Alles wat er komt kijken bij het verzenden van hulptransporten 
verzorgen wij. Bij ons blijft niets aan de strijkstok hangen, want het tankstation voorziet 
daarin. Naast Gered Gereedschap werken we voor veel internationale organisaties en 
doen kleine en grote opdrachten.”

Hoe is het begonnen? 
“De Baanderij is opgericht in 1999 door Willem Pronk. Hij verkocht zijn goedlopende 
autobedrijf en wilde op een zakelijke basis de hulpverlening ten dienste zijn. Hij pikte 
het idee op in Amerika, waar een tankstation ten bate van daklozen gerund werd. Hulp-
verlening is big business, er gaat veel geld in om. Hulp is nodig en dat dit geld kost is ook 
normaal, maar waarom er vaak grof geld aan verdiend moet worden als dienstverlener 
aan hulporganisaties was de oprichter van De Baanderij een raadsel. Naast De Baanderij is 
er de stichting Proplan, een eigen rechtspersoon, die giften en donaties ontvangt en eigen 
projecten uitvoert voornamelijk in voormalig Joegoslavië. Willem Pronk heeft het bedrijf 
overgedragen aan mij, maar is zelf nog bijna dagelijks in het bedrijf te vinden.”

Wat doen jullie voor Gered Gereedschap? 
“We vinden het leuk om voor GG te werken, we doen het nu 10 jaar. We verzorgen het 
transport en de opslag en in de loop der jaren zijn we samen steeds verder geprofessiona-
liseerd. We vragen geen geld voor de opslag en ook het zoeken naar de goedkoopste ver-
voerder is kosteloos, zo bespaart GG veel geld. In het begin waren we echt een vraagbaak 
voor GG want er komt veel kijken bij het verzenden van hulptransporten en het inklaren 
bij de douane. Er staan nu containers van GG op het terrein die geleidelijk worden gevuld 

met gereedschapskistjes en naaimachines. Zo’n 
standaardcontainer is 6 meter lang en er gaat 
in totaal ruim 30 kuub in. We hebben geholpen 
met de standaardmaten voor de gereedschaps-
kistjes, zodat de container optimaal gevuld kan 
worden. Iedere keer als ik een gereedschaps-
kistje zie, denk ik: ´wat ik nu in handen heb is 
een toekomst voor iemand´.”

Waar zijn jullie nu mee bezig? 
“Op het ogenblik zijn we druk bezig met het 
verzenden van ebola goederen, veel dingen 
moeten op het laatste moment nog geregeld 
worden. Daarnaast zijn we ons gaan bezighou-
den met het vervoer op locatie. Bij ons kun je 
terecht voor legertrucks en terreinwagens, we 
fungeren als intermediair, de tussenhandel en 
kunnen daardoor duizenden euro’s besparen 
voor de hulpverlening.”

Perry van der Ree
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1 container  Kameroen   
Inhoud 35m3  naar 11 bestemmingen
1 container Ghana 
Inhoud 27m3 naar 10 bestemmingen
1  container Zambia 
Inhoud 30m3 naar 12 bestemmingen
2 containers Zambia
Gevuld met 10563 kilo aan divers nieuw gereedschap van 
de Praxis. Bestemd voor het Chawawa Youth Project, een 
project  gesteund door de landelijke overheid. Dit project 
heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs op 
verschillende Skills Training Centers in Zambia te versterken. 

veRscheept in 2014



onze pARtneRs 
Gered Gereedschap ontvangt steun in de vorm van 
kennis, menskracht en middelen van onderstaande  
bedrijven en organisaties:

En VERDER

U kunt nog meer jongeren op weg helpen naar een kansrijke toekomst, zon-
der dat het u meer kost. Als u kiest voor een schriftelijke schenkingsovereen-
komst, zijn uw giften aan Gered Gereedschap volledig fiscaal aftrekbaar. Dit 
kan al snel interessant zijn. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de Belasting-
dienst één derde tot de helft van uw gift terug.  
Wanneer u ons periodiek steunt, weten we welke inkomsten we op langere 
termijn kunnen verwachten. Dat geeft stabiliteit en inzicht in de inkomsten-
stroom en dat is een groot voordeel bij de planning van ons werk. 

Wat zijn de voorwaarden?
• U legt u voor een periode van minimaal 5 jaar vast als donateur.
• Er geldt geen minimum voor het donatiebedrag.
• De overeenkomst vervalt automatisch bij  

overlijden. 
• Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Hoe werkt het?
• Vraag het formulier overeenkomst periodieke gift op bij Gered  

Gereedschap, bel  Bettina Roosdorp, tel.: 06 14230518 of mail Pablo van 
Klinken via pr@geredgereedschap.nl. 

• Vul de overeenkomst in en stuur de documenten na ondertekening 
terug. 

• U ontvangt binnen 2 weken een door ons ondertekend exemplaar retour. 
• Bewaar deze overeenkomst bij uw administratie en voer de jaardonatie 

op bij uw belastingaangifte.

peRioDieK schenKen met BeLAstinGvooRDeeL. 
veRDuBBeL GRAtis uw DonAtie AAn GeReD 
GeReeDschAp

KeRstpuzzeL GeReD GeReeDschAp

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: Jade Tjiong, Evelien van der Voorde,  
Peter Schmidt, Mangala Verbaan,Miny Bouland
Vormgeving & DTP:  www.lijnc.nl 
Fotografie: Stepping Stone Liberia, De Baanderij en Drive2Develop
Illustratie pagina 6: Johan van Spanjen 
Rekeningnummer: NL 93 ABNA 0401840980 
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap is aangemerkt als algemeen 
nut beogende instelling.

Wanneer u alle woorden gevonden heeft vormen de 
overgebleven letters een gezegde. Als u uw oplossing 
op een briefje voor 15 januari naar Gered Gereedschap  
stuurt, maakt u kans op een bon van de Praxis. U kunt de 
oplossing ook mailen naar pr@geredgereedschap.nl.  
Vermeld duidelijk uw naam en adres.  
Adres Gered Gereedschap: M. van Bouwdijk Bastiaanse-
straat 60-A, 1054 SP Amsterdam.

AUTOTECHNICUS
BAANDERIJ
BILLOFLADING
BOOR
CONTAINER
DENDOLDER
ELECTRICIEN
GHANA
GUTS
HEERLEN
HEILOO
KENIA

KIST
LOODGIETER
MOKER
NAAIMACHINE
NIJKERK
OPKNAPPEN
SCHOENMAKER
STEEKSLEUTEL
VERSCHEPEN
VRIJWILLIGER
WERKPLAATS
ZELFREDZAAM


