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VOORWOORD

De kracht van ondernemerschap 
Voor het uitvoeren van een vak als timmerman, is goed 
gereedschap essentieel. Gered Gereedschap stimu-
leert ondernemerschap in Afrika door middel van goed 
vakonderwijs, toegang tot kwalitatief gereedschap en 
expertise die nodig is om succesvol te ondernemen. 
Het resultaat hiervan is dat jongeren als zelfstandig 
ondernemer zelf een inkomen kunnen genereren met 

als gevolg meer zelfredzaamheid en een hogere levensstandaard.

Naast het stimuleren van ondernemerschap zal Gered Gereedschap zich 
komend jaar steeds meer gaan richten op een regionale aanpak. Deze regionale 
aanpak heeft als voordeel dat we projecten beter kunnen aansturen en contro-
leren. Daarnaast kunnen we beter inspelen op de lokale behoeften en wordt 
het aangaan van partnerships met lokale partijen eenvoudiger.
 
Maar niet alleen in Afrika, ook in Nederland blijven we komend jaar de proces-
sen verbeteren om onze werkplaatsen zoveel mogelijk te ondersteunen. 
Dit is nog steeds hard nodig want door de vele bezuinigingen op gemeentelijk 
niveau is met name betaalbare huisvesting vinden steeds moeilijker. 

We gaan er dan ook alles aan doen om meer bekendheid te creëren, zo stond 
Gered Gereedschap begin februari al op de Bouwbeurs, waar we veel 
enthousiaste reacties op hebben ontvangen. We blijven fondsen en bedrijven 
benaderen omdat we zonder hun gewaardeerde steun ons werk eenvoudigweg 
niet kunnen uitvoeren. 

Ook dit jaar hoopt Gered Gereedschap weer op veel steun. En als u ons daar 
een handje bij wilt helpen, bijvoorbeeld door zelf bedrijven te benaderen, 
neem dan contact met ons op voor meer informatie over de verschillende 
mogelijkheden.

Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap

updaTE

InhOUD nUmmeR 12,  
mAART 2017

Juist in de bouw is goed gereedschap onmisbaar, reden te meer voor Gered 
Gereedschap om aanwezig te zijn op de Bouwbeurs van 6 tot en met 10 februari 
in de Jaarbeurs. Het thema dit jaar was ‘voor mensen die het gaan maken’, een 
uitgelezen kans om het grote publiek kennis te laten maken met onze missie. 
En niet voor niets, met inspirerende gesprekken, samenwerkingen en ingezameld 
gereedschap was het een mooie editie. 

GG WOlVeGA OpenT nIeUWe lOcATIe

2  Voorwoord 
2  Voor mensen die het gaan maken 
2  GG Wolvega opent nieuwe locatie
3  Feestelijke container op weg naar  
  Oeganda
3  Naaimachineverhuur ateliers in Tanzania
4  In actie voor Tanzania Gatsby Trust
6  Acties voor Gered Gereedschap
7  Uitgelicht: Werkplaats Woerden in  
  wording
8  Winnaar kerstpuzzel
8  Verhuisd!
8  Verdubbel gratis uw donatie aan GG
8  Colofon

Het was een spannende tijd voor GG Wolvega.  
De werkplaats had een nieuw onderkomen nodig, 
maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Dankzij Piet 
Kapenga, die een loods beschikbaar stelde, kwam 
er eind vorig jaar een einde aan de zoektocht. In 
december is de nieuwe locatie feestelijk geopend 
en inmiddels staan de eerste kisten met opgeknapt 
gereedschap alweer klaar om verscheept te  
worden! www.geredgereedschapwolvega.nl

VOOR menSen DIe heT GAAn mAken



Eind vorig jaar konden we veel van onze 
projectpartners in Oeganda goed nieuws 
brengen. De door hen aangevraagde gereed-
schappen en naaimachines stonden klaar 
voor transport! 

Nog net voor de kerst vertrok de container vol 
gereedschappen en machines richting Oegan-
da. Dit is de eerste container die met steun 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is 
verzonden. Met de gereedschappen worden 
nieuwe opleidingen gestart. Daarmee komt 
een betere toekomst voor vele honderden 
jongeren in Oeganda weer een stap dichterbij. 
Reden voor ons om de container vlak voor 
vertrek te voorzien van een feestelijke strik.

In een eerder GG bericht vroegen wij uw 
steun voor een bijzonder project: het starten 
van naaiateliers in Tanzania. Een container vol 
naaimachines is recent op bestemming aange-
komen en het inrichten van de naaiateliers kan 
een aanvang nemen. Samen met projectpart-
ner BRAC Tanzania gaat Gered Gereedschap 
jonge vrouwen de mogelijkheid bieden om, na 
een afgeronde vakopleiding, in één van de ate-
liers een eigen werkplek inclusief naaimachine, 
te huren. BRAC ondersteunt met micro-kredie-
ten de vrouwen bij hun eerste stappen op weg 
naar hun eigen bedrijf.

pRojECTEn
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Een goede coaching van de beginnende on-
derneemsters is een belangrijke voorwaarde 
voor het slagen van dit bijzondere project. 
Daarom is BRAC na de aankomst van de 
container met naaimachines begonnen met 
de opleiding van vierendertig jonge, gemoti-
veerde vrouwen die als coach-onderneemster 
in de verhuurlocaties aan de slag zullen gaan. 
Bij deze opleiding zijn de door Gered Gereed-
schap geleverde naaimachines van doorslag-
gevend belang, zegt Amina Mbarouk Shaaban 
van BRAC Tanzania. Zij maken het mogelijk dat 

FeeSTelIjke cOnTAIneR Op 
WeG nAAR OeGAnDA

de coaches een langere en intensie-
vere opleiding kunnen krijgen dan 
BRAC voorheen kon verzorgen. Ook 
heeft de komst van de naaimachines 
de aandacht van Tanzaniaanse media 
getrokken. 

Mede hierdoor heeft dit project een 
grotere bekendheid gekregen en 
zijn de aanmeldingen de afgelopen 
maanden flink gestegen. Amina ver-
wacht dat BRAC al kort na de opening 
van de eerste verhuurateliers, zeker 
duizend jonge vrouwen kan onder-
steunen op weg naar een zelfstandig 
bestaan als onderneemster.

nAAImAchIneVeRhUUR ATelIeRS In TAnzAnIA 



In aCTIE vooR TanzanIa GaTsBy TRusT

Textielindustrie heeft hoge potentie in Tanzania
Tanzania is één van de grootste katoenproducenten in Afrika. In het hele land werken 
vrouwen in elke schakel van de textielketen; in de levering van grondstoffen, produc-
tie (design, weven en breien) en marketing. Maar de textielindustrie is onvoldoende 
ontwikkeld om er financieel van te kunnen profiteren. Het resultaat is dat vrijwel alle in 
Tanzania geoogste katoen wordt geëxporteerd. Daarnaast worden bijna alle gefabriceer-
de textielproducten geïmporteerd uit onder andere Azië. 

Tanzania kan veel meer werkgelegenheid en inkomsten  genereren door de textiel-
industrie zelf in handen en in het eigen land te houden. Het ontbreekt echter aan 
materieel zoals naaimachines en naaigerei om daadwerkelijk een goed georganiseerde 
textielindustrie op te zetten. 

TexTIelInDUSTRIe In eIGen hAnD en lAnD hOUDen

4

Vrouwelijk ondernemerschap bevorderen
Tanzania Gatsby Trust wil 250 elektrische 
naaimachines aan zelfstandig ondernemende 
vrouwen verstrekken om hun positie in de tex-
tielindustrie te verbeteren. Zowel uit belang voor 
de ondernemende vrouwen als voor het land 
zelf. Meer en betere productie in eigen land zal 
helpen om de textielindustrie te bevorderen.  
Op de langere termijn kan Tanzania textielpro-
ducten gaan exporteren naar Europa, VS, Azië  
en andere Afrikaanse landen.

De vrouwen krijgen naast een eigen naaima-
chine ook training, coaching en begeleiding 
aangeboden door Tanzania Gatsby Trust om 
hun kennis en business te vergroten. Tanzania 
Gatsby Trust vergemakkelijkt de toegang tot 
het bedrijfsleven en helpt de vrouwen aan een 
microkrediet. Zakelijk netwerken is  een belang-
rijk onderdeel van de geboden training. Door te 
netwerken kunnen de vrouwen ervaringen en 
ideeën uitwisselen, die innovaties en groei van 
hun onderneming tot stand kunnen brengen. 

Tanzania Gatsby Trust is een ontwikkelingsorganisatie in Tanzania in het oosten van 
Afrika. De trust richt zich op het MKB (midden- en kleinbedrijf) en stelt zich tot doel 
ondernemerschap in Tanzania te bevorderen. Dit doet zij door  ondernemers zakelijke 
en technische vaardigheden bij te brengen en hen toegang te geven tot financiering. 

Eén van de programma’s van Tanzania Gatsby Trust is gericht op vrouwelijke onder-
nemers die in de textiel- en naaisector werken. Voor dit project voeren wij actie.



TanzanIa
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doET u MEE? 
Steun deze ondernemende vrouwen in Tanzania en help hen aan 
een naaimachine zodat zij meer en betere textielproducten  
kunnen produceren. Met uw gift worden deze kleine onderne-
mers kapitaalkrachtiger en kunnen beter hun gezin onderhou-
den. De textielindustrie in Tanzania heeft een hoge potentie. 
Door zelf de katoenbewerking te gaan doen en zelf producten te 
maken van textiel, in plaats van deze te importeren, kan Tanzania 
economisch onafhankelijker worden. De werkgelegenheid in  
het land zal verbeteren en het land zou zelfs meer inkomsten 
kunnen genereren door textielproducten te gaan exporteren. 
Helpt u mee om Tanzania een boost in de textielsector te geven? 

We hebben in totaal een bedrag nodig van € 6.980,- om een 
container met naaimachines naar Tanzania te verschepen.  
Help deze vrouwen door een gift over te maken op rekening  
NL 34 TRIO 0212112430 t.n.v. Stichting Gered Gereedschap 
in Amsterdam. U kunt dit ook via iDEAL doen op onze website 
www.geredgereedschap.nl/ideal-donatie. Iedere bijdrage is 
welkom!

Tanzania Gatsby Trust en Gered Gereedschap danken u alvast 

hartelijk voor uw hulp!

Cijfers Tanzania 

Hoofdstad: Dodoma
Officiële landstaal: Swahili, Engels
Regeringsvorm: Republiek
Religie: Islamitisch (35%), Animist 
(35%), Christelijk (30%)
Oppervlakte: 947.303 km2 (6,2% 
water)
Inwoners: 52,5 miljoen (2016)

Wanneer de individuele business van deze vrouwen verbetert, 
stijgen hun eigen inkomsten en hun gezinsinkomen. De kinderen 
van de vrouwen profiteren hier ook van en hebben daardoor 
betere kansen in het leven.

Tanzania Gatsy Trust creëert duurzame ondernemingen
Met behulp van 250 naaimachines, verwacht Tanzania Gatsby 
Trust in de komende 3 jaar 660 vrouwen van 18-65 jaar te hel-
pen in de verschillende facetten van de textielindustrie. Tot nu 
toe is Tanzania Gatsby Trust erin geslaagd om 1.600 vrouwelijke 
ondernemers te trainen via dit programma waarbij de vrouwen 
cursussen hebben gevolgd in productontwerp en -ontwikkeling, 
techniek en marketing. Na het volgen van een mkb- en  
managementtraining krijgen deelnemers aan het programma 
nog individuele coaching, zo lang dat nodig is. 

Tanzania Gatsby Trust heeft met andere soortgelijke projecten 
laten zien dat zij nieuwe banen creeërt door ondernemingen te 
laten groeien. Door kennisoverdracht, en intensieve begeleiding 
draagt Tanzania Gatsby Trust bij aan het bestaan van gezonde, 
duurzame ondernemingen.



aCTIEs vooR GEREd GEREEdsCHap

Begin januari ging de ScanCoveryTrial van start: een 
7.000 kilometer lange autotoertocht met in totaal 
110 teams dwars door Scandinavië. Eén van die 
teams was Team GriDD met Jeroen Grit en Mark 
Geljon. Zij gingen de uitdaging aan en niet zomaar, 
ze hebben de tocht gemaakt om geld in te zamelen 
voor Gered Gereedschap. De omstandigheden 
tijdens de tocht vielen niet mee: veel sneeuw, ijs en 

temperaturen die wel konden dalen tot -47 gr. C. Met deze stoere inzamelactie wisten 
Jeroen en Mark een prachtig bedrag op te halen van maar liefst € 5165 voor Gered Ge-
reedschap’s partner Isanya Youth Polytechnic in Kilorgis, Kenia. Isanya Youth Polytechnic 
in Kenia gaat hier mooie sets ‘gered gereedschap’ voor krijgen. 
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Stimulansz, stichting voor kennis en advies op 
het gebied van werk en inkomen, heeft met 
een donatie van € 500 het werk van Gered 
Gereedschap ondersteund. Op de foto Ron 
Dankelman, adviseur bij Stimulansz, die de 
symbolische cheque overhandigt aan Peter 
Schmidt van Gered Gereedschap. Bedankt 
voor deze fijne donatie! 

STImUlAnSz STImUleeRT GeReD 
GeReeDSchAp

TeAm GRIDD GInG De UITDAGInG AAn

TROTS Op Onze hUlpTROepen 

Met enige regelmaat bellen mensen of bedrijven ons en bieden aan om Gered Gereed-
schap met een sponsoractie of een evenement te ondersteunen. Daar zijn wij natuurlijk 
enorm blij mee! Een paar voorbeelden van initiatieven van onze fantastische hulptroepen:

TeclIne FIeTST VOOR  
GeReD GeReeDSchAp

Meedoen aan de grootste ATB Strandrace van 
Nederland en daarmee zoveel mogelijk geld 
ophalen voor jonge technici in Kenia. Dat was 
het doel van TecLine, een organisatie die zich be-
zighoudt met het invullen van tijdelijke en vaste 
technische vacatures en tevens ambassadeur is 
van Gered Gereedschap. Op 7 januari jl. was het 
zo ver, de 19e editie van Egmond-Pier-Egmond 
ging van start. Wat een sportieve prestatie! GG 
bedankt de groep TecLine collega’s voor deze 
fantastische en sportieve inspanning! 

Heeft u ook een initiatief? 
Bent u door de verhalen enthousiast geworden? Wilt u onmiddellijk met uw 
collega’s de Alp d’Huez bestormen om geld in te zamelen voor GG? Of wilt u, 
wat makkelijker, uw vrienden en buren aanraden om via Sponsorkliks boeken en 
reizen te bestellen en zo op een gratis manier GG te ondersteunen? Ieder idee 
of actie is natuurlijk heel welkom! Kijk wat u kunt doen op www.geredgereed-
schap.nl/doe-mee

InzAmelAcTIe WüRTh neDeRlAnD

Würth Nederland, leverancier op het gebied van bevestigings- en montagemateria-
len, heeft eind vorig jaar een speciale inzamelactie georganiseerd met als doel zoveel 
mogelijk gereedschap in te zamelen voor Gered Gereedschap. Bij het inleveren van ge-
bruikte machines, werd korting gegeven op nieuw gereedschap en dat heeft gewerkt! 
Het resultaat: maar liefst twee volle pallets met ingezameld gereedschap én een mooie 
financiële bijdrage voor Gered Gereedschap. 



uITGElICHT

Op die locatie start Cor, na bijna een jaar 
voorbereiding, met de Gered Gereedschap 
werkplaats Woerden. Er liggen honderden 
stuks gereedschap te wachten op redding, 
verzameld in de regio ‘Ruim Woerden’: van 
Amsterdam tot aan Culemborg. Er is veel 
werk te doen: 300 m2 werkplaats inrichten, 
werkbanken en machines opstellen, gereed-
schappen sorteren en het proces opstarten. 

Remmerwaal: ‘En daarbij zijn kennis en 
ervaring heel erg welkom. We zoeken dus 
vakmensen die tijd, zin en energie hebben om 
te komen helpen om de GG werkplaats op 
te bouwen en een succes te maken. Vrijwil-
ligers m/v met een technische achtergrond 
en een warm hart voor mensen (ook met een 
verminderd arbeidsvermogen) zijn welkom in 
Woerden!’
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Een nieuwe Gered Gereedschap werkplaats opent zeer binnenkort haar deuren in 
Woerden. En dat is er niet zo maar eentje…

De overheid treedt verder terug, de Participatiewet motiveert het bedrijfsleven om 
mensen met en zonder arbeidsbeperking aan de slag te krijgen en te houden. 
Onder leiding van bevlogen sociaal ondernemer Cor Remmerswaal startte in januari 
2016 de SamenwerkingsUnie, een particulier bedrijf dat meer mensen aan het werk 
helpt. Dit als aanvulling op de bestaande instanties die zich bezighouden met de 
uitvoering van de participatiewet.

Geen dagbesteding dus maar een echte werkplaats met bijvoorbeeld demontage, 
productie en inpakwerkzaamheden. In haar eerste jaar hielp de SamenwerkingsUnie  
inmiddels 20 personen met aandachtpunten aan een werkplek. 

Remmerswaal werkt al jaren in verschillende functies in deze branche en heeft zijn 
sporen daar verdiend. Hij ziet door de Participatiewet vooral mogelijkheden om mensen 
die niet zelfstandig een baan bij een organisatie kunnen krijgen of behouden vooruit te 
helpen. Die zitten nu vaak thuis omdat ze niet zelfredzaam genoeg zijn. Met een beetje 
hulp en extra aandacht kan er veel veranderen voor ze.

Cor: ‘Ik ben er van overtuigd dat er werk in overvloed is voor deze specifieke groep men-
sen en ik weet zeker dat er mensen genoeg zijn om dat werk te doen. Ook gereedschap 
‘redden’, samen met technische vrijwilligers, is prachtig en passend werk.’ 

Recent heeft de SamenwerkingUnie in de Kleywegen Groep een sterke partner gevon-
den, samen gaan ze vanaf 1 maart 2017 optrekken vanaf Edisonweg 11b in Woerden.

WeRkplAATS WOeRDen In WORDInG

Cor Remmerswaal
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Onze pARTneRS  
Gered Gereedschap ontvangt steun van onderstaande bedrijven en organisaties: 

En vERdER

Gered Gereedschap is in 1982 gestart in de achtertuin van de oprichter, Laura 
Dols. Al snel verhuisde de stichting naar het Wilhelminagasthuis in Amsterdam 
West, dat leegstond na het vertrek van het ziekenhuis naar het AMC in de Bijlmer. 
De panden van het Wilhelminagasthuis, het WG terrein,  kregen een speciale 
bestemming: naast huurwoningen kwam er ook ruimte voor startende bedrijven, 
kunstenaars en ideële organisaties. Nog steeds zijn alle huurders onderdeel van 
een vereniging die zelf in het onderhoud voorziet, in ruil voor lage huren.

Gered Gereedschap groeide de jaren erna en de werkplaats verliet het WG ter-
rein. In Nederland kwamen er steeds meer werkplaatsen bij waardoor behoefte 
ontstond om overkoepelende zaken landelijk te coördineren. Het Dienstencen-
trum Gered Gereedschap kreeg deze rol en keerde terug op het WG terrein in een 
bescheiden kantoorruimte. De groei hield aan en de ruimte volstond niet meer 
voor het aantal vrijwilligers dat er gebruik van maakte. Per 1 januari kwam een 
grotere ruimte naast het kantoor vrij. Na twee weken intensief klussen hebben we 
een prachtige nieuwe ruimte op dit inspirerende terrein, nu op nummer 58.

VeRhUISD!

VeRDUBBel GRATIS UW DOnATIe 
AAn GeReD GeReeDSchAp

WInnAAR keRSTpUzzel
De kerstpuzzel die in het december nummer van het GG Bericht stond, heeft 
weer gezorgd voor een heel aantal goede inzendingen. Maar er kan er maar één 
de winnaar zijn. De juiste oplossing was: GERED GEREEDSCHAP MAAKT ER WERK 
VAN. Wij feliciteren Mevrouw Anne-Wil Wiemer uit Leeuwarden met het juiste 
antwoord! Zij heeft de Praxisbon van € 25 inmiddels ontvangen.

U kunt nog meer jongeren op weg helpen naar 
een kansrijke toekomst, zonder dat het u meer 
kost. Als u kiest voor een schriftelijke 
schenkingsovereenkomst, zijn uw giften aan 
Gered Gereedschap volledig fiscaal aftrekbaar. 
Dit kan al snel interessant zijn. Afhankelijk van uw 
inkomen betaalt de Belastingdienst één derde tot 
de helft van uw gift terug. 

Wat zijn de voorwaarden?
• U legt u voor een periode van minimaal 5 jaar 

vast als donateur.
• Er geldt geen minimum donatiebedrag.
• De overeenkomst vervalt automatisch bij 

overlijden
• Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op www.
geredgereedschap.nl/doe-mee/schenk-periodiek


