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KENNIS IS MACHT MAAR DELEN IS KRACHT

‘Kennis is macht’ zei de filosoof Francis Bacon al in 1597. 
Hiermee stelde hij dat kennis en/of scholing één van de 
belangrijkste dingen is in het leven. Veel mensen kennen 
de spreuk. Toch zie je maar zelden de toevoeging ‘maar 
kennis delen is kracht’. 

Toch is dat waar Gered Gereedschap in gelooft en mee 
bezig is. Naast het inzamelen van gereedschap moet het 

immers vakkundig worden opgeknapt en moet het in Afrika leiden tot werk of 
ondernemerschap. Onze organisatie is er op gericht om vakkennis over te dra-
gen. In Afrika en hier in de werkplaatsen in Nederland. Naast overdracht door 
onze handboeken wordt de kennis over het opknappen van gereedschappen en 
machines binnen de werkplaatsen overgedragen van vrijwilliger op vrijwilliger. 
Maar ook tussen de 30 werkplaatsen onderling vindt kennisuitwisseling plaats; 
bijvoorbeeld tijdens landelijke bijeenkomsten. Ervaring die vaak door een jaren-
lange betrokkenheid bij Gered Gereedschap is opgedaan.

Deze kennis zullen we ook nu weer inzetten bij het opzetten van nieuwe initia-
tieven. Zo zal Gered Gereedschap – als aanvulling op de bestaande werkplaatsen 
in Nederland – starten met gereedschap opknapwerkplaatsen in Oeganda. De 
voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in volle gang. Deze opknapwerkplaatsen 
zullen werkgelegenheid bieden aan mensen in de omgeving en de lokaal opge-
knapte gereedschappen zullen ingezet worden bij scholen in de buurt of voor 
de opzet van gereedschap verhuur locaties waardoor lokaal ondernemerschap 
wordt gestimuleerd.

Vrijwilligers van Gered Gereedschap worden ingezet om de kennis die de afge-
lopen 35 jaar is opgebouwd te gaan overbrengen aan de lokale medewerkers 
in Oeganda. Daarnaast zullen ze ook ondersteuning bieden bij de inrichting en 
opzet van de werkplaatsen en het veilig leren omgaan met de diverse werkplaats-
machines. 

Zo geeft onze kennis macht aan de mensen in Oeganda om een zelfstandig 
bestaan op te bouwen zonder armoede. En dat geeft ons weer de kracht en 
motivatie om door te gaan met ons mooie werk! We hopen dat we daarbij op uw 
steun kunnen blijven rekenen. 

Bob de Koff
Voorzitter Stichting Gered Gereedschap
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Drukke tijden de afgelopen maanden voor het 
Team Operationeel bij Gered Gereedschap. Maar 
liefst 5 containers met gereedschappen en machi-
nes vertrokken dit voorjaar en de vroege zomer 
vanuit ons logistieke centrum in Gouda richting 
Afrika. Een behoorlijke logistieke uitdaging dus 
voor zowel Gered Gereedschap als de medewer-
kers van De Baanderij. 

Twee containers waren bestemd voor Young in 
Prison in Malawi die daar ingezet zullen worden 
als containerwerkplaats. De andere drie contai-
ners vertrokken met bestemming Rwanda, Kenia 
en Ghana ter versterking van vakonderwijs en 
stimulering van ondernemerschap.

Een prachtig resultaat. We willen iedereen die 
hier aan bijgedragen heeft, werkplaatsen, vrijwil-
ligers, donateurs, fondsen en bedrijven dan ook 
hartelijk danken. 

GoED NIEuwS: VIjf CoNTAINERS 
MET GEREEDSCHAp op TRANSpoRT



Chipole Vocational Training Centre Songea 
(Tanzania)
In het hoogland in het zuiden van Tanzania 
ligt in de buurt van de provinciestad Songea 
het Chipole Vocational Training Centre (VTC). 
Dit centrum is opgericht door Benedictijner 
zusters en biedt  jongeren de mogelijkheid 
om zich te laten opleiden tot kleermaakster, 
timmerman, automonteur, elektricien of lood-
gieter. Gedegen vakonderwijs en training in on-
dernemerschap bereidt deze jongeren voor op 
een zelfstandig bestaan. Gered Gereedschap 
draagt daar graag aan bij. Vorig jaar heeft 
het centrum van ons een zending opgeknapt 
gereedschap voor gebruik in de praktijklessen 
ontvangen. Dat het gereedschap zeer goed 
van pas komt, blijkt wel uit de enthousiaste 
reacties die wij uit Chipole hebben ontvangen. 
“De door Gered Gereedschap geleverde tools 
maken het mijn klasgenoten en mij mogelijk 
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om niet alleen theoretische kennis maar 
ook veel praktische ervaring tijdens 
onze opleiding op te doen,” schrijft 
Jackson Thobias Mapara. Jackson 
komt uit een arm boerengezin. Sinds 
het overlijden van zijn vader staat zijn 
moeder er alleen voor. Dit jaar rondt 
hij zijn opleiding tot elektricien af. Ook 
Aden Aidan Ndinguru, automonteur in 
opleiding, benadrukt het grote nut van 
het gereedschap om praktijkervaring op 
te doen: “Voordat we het gereedschap 
van Gered Gereedschap ontvingen, 
hadden we weinig apparatuur in onze 

garage. Nu weten we ook echt hoe 
goed gereedschap eruit ziet en leren we 
er ook mee werken.” 
Na zijn opleiding wil Aden zijn ouders 
ondersteunen die nu moeten rond-
komen  van een klein inkomen uit 
hun boerenbedrijfje. “Onze leerlingen 
behoren tot de meest kwetsbaren in de 
samenleving,“ schrijft docent auto-
techniek Adolphe Aidan Komba. “Met 
behulp van het door Gered Gereed-
schap gezonden gereedschap krijgen 
zij een goede vakopleiding en daarmee 
een kans op een betere toekomst.”

“Nu wETEN wE HoE GoED GEREEDSCHAp ERuIT zIET”

Riverside Model School Kasese (Oeganda)
“We hebben de naai- en schrijfmachines ont-
vangen!” mailde  Paul Katuramu ons vorig jaar. 
Paul is het schoolhoofd van de Riverside Model 
School in de Oegandese provinciestad Kasese. 
Zijn school is opgericht in 2008 met als doel op-
leidingen te verzorgen voor kwetsbare groepen 
in Kasese. Zo kunnen alleenstaande moeders 
in de school een opleiding tot kleermaakster 
volgen en krijgen weeskinderen er een primaire 
schoolopleiding. “We zijn er voor de armsten 
van de armen,” zegt Ernest Bwambale, een van 
de onderwijzers aan de school. “De meeste 
leerlingen krijgen thuis maar een maaltijd per 
dag.” Om de Riverside Model School te steunen 
heeft Gered Gereedschap vorig jaar dertien 
schrijfmachines en zeventien naaimachines 
naar Kasese gestuurd. 

Een opgetogen Paul Katamaru liet ons direct weten dat hij de zending had ontvan-
gen. Bij zijn mail voegde hij enkele foto’s van de aankomst van de machines. Inmid-
dels zijn de schrijf- en naaimachines volop in gebruik tijdens de lessen. Ook daarvan 
heeft Paul ons foto’s gestuurd. “Door te werken met de door Gered Gereedschap 
geleverde machines doe ik nuttige ervaring op,” zegt Juliet Biira, alleenstaande moe-
der en cursist aan de school. “Daardoor zet ik zelf een grote stap vooruit in mijn leven 
en kan ik anderen helpen die in net zo een moeilijke situatie verkeren als ik.”

“wE zIjN ER VooR DE ARMSTEN VAN DE ARMEN”

Jackson Mapara

Aden Ndinguru



IN aCTIE vOOR STICHTING DRCC

Congo, met name Oost-Congo en dan specifiek de provincie Zuid-Kivu: dat is het werk-
terrein van de Nederlandse stichting DRCC (Democratic Republic of Congo a la Carte). In 
misschien wel het moeilijkste gebied is de van oorsprong Congolese Marie – Cakupewa 
Fundiko vanuit Den Haag met volle overtuiging aan de slag om een bijdrage te leveren 
aan de opbouw in het conflictgebied Katana – Kalehe.

Dat doet ze niet alleen: DRCC is met 20 andere initiatieven aangesloten bij Tiye Interna-
tional. Er zijn meer van oorsprong Congolese mensen betrokken bij hulp en wederop-
bouw in hun vaderland. Vanuit de diaspora werken ze via particuliere initiatieven samen 
met plaatselijke en regionale organisaties.  

DRCC wil bijdragen aan de wederopbouw door het organiseren en ondersteunen van 
locale projectactiviteiten op het gebied van vrouwenemancipatie, onderwijs, onderzoek, 
educatie, cultuur en welzijn. Daarom werkt ze samen met  kerken, traditionele locale 
autoriteiten, scholen, universiteiten en particuliere organisaties en personen.

Mw. Fundiko  heeft veel contacten in de Haagse regio, onder andere met Gered Gereed-
schap Werkplaats Den Haag. Dat leidde eerder tot het verzenden van 60 naaimachines 
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naar Congo. Die zijn ingezet in Zuid-Kivu en hel-
pen zo de extreme armoede te bestrijden, het 
kwalitatief (beroeps-) onderwijs te bevorderen 
en de economische zelfstandigheid van vrouwen 
en jongeren te vergroten.

Onderwijsinstellingen in Zuid Kivu  leiden na-
melijk een wankel bestaan. Als gevolg van alle 
gewapende conflicten, gecombineerd met een 
instabiel politieke situatie in DR Congo, zijn de 
scholen op het platteland in Zuid-Kivu slachtoffer 
van plunderingen en zelfs vernietiging van de

Congo, of liever nog de Democratische Republiek Congo. Een uitgestrekt land midden 
in Afrika, vroegere Belgische kolonie. Een land met een roerige recente historie met 
machtswisselingen, burgeroorlogen, rebellengroepen en president Kabila die sinds 
2001 onafgebroken president is. Hutu’s en Tutsi’s, veel vluchtelingen uit de buurlanden 
Rwanda en Burundi en heel veel seksueel geweld, met name in Oost-Congo. 
Congo – zo’n land dat regelmatig in het nieuws is en waarvan je weet dat er vele 
organisaties bezig zijn met hulpverlening en opbouwwerk.

Hoop EN VooRuITGANG IN CoNGo!



CONGO
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bestaande infrastructuur. Er is een chronisch tekort aan materialen 
en middelen voor het leren van een beroep, voor kennisoverdracht 
en de integratie van vrouwen en jongeren zonder kwalificatie.  Er 
is geen water, geen basis leermiddelen, geen koppeling tussen 
theorie en praktijk. 

Daar moet wat aan gebeuren en daarom is de stichting DRCC / 
Tiye samen met 4 locale organisaties (Dynamic Women for Peace 
and Development, ASSERMMA, MEMI en GAPD-ASBL) met een 
fors project begonnen. Het doel is om te komen tot een Multi-
functioneel Centrum voor Beroepsonderwijs en Psychosociale 
Dienstverlening, waarin een goede kwalitatieve beroepsopleiding 
voor jongeren (met name meisjes en jonge vrouwen) zonder 
kwalificatie wordt gegeven, in een veilige en schone leer- en werk-
omgeving.

Marie – Cakupewa: “Leren en onderwijs is het machtigste wapen 
dat gebruikt kan worden om de wereld en levensomstandigheden 
van vrouwen en jongeren op het platteland te veranderen”.

Zowel de school als de doelgroep van het project bevinden zich 
aan het Kivu-meer, in de nabijheid van het Kahuzi Biega natuurge-
bied. De eerste stappen zijn inmiddels gezet, momenteel leren de 
vrouwen binnen een landbouwproject voedsel te verbouwen en 
naaiwerk te maken. 

Een deel van de opbrengst van hun activiteiten is voor eigen 
consumptie, de rest wordt verkocht zodat ze een eigen inkomen 
verdienen. 

De vrouwen en meisjes leren lezen en schrijven en krijgen les in 
landbouw , naaiwerk en zeepfabricage. De opleiding duurt een 
half jaar en wordt afgesloten met een staatsexamen. Zo worden 
120 personen per jaar een flinke stap vooruit geholpen, die daarna 
bijna allemaal economisch zelfstandig verder kunnen. 

Dit zijn bemoedigende resultaten.  DRCC wil nu een vervolgstap 
maken en vroeg GG een groot aantal hand- en trapnaaimachines.  

Daarmee ondersteunt GG de stichting DRCC met het  verbeteren 
van de infrastructuur en de uitbreiding van het arsenaal en de 
kwaliteit van de leermiddelen. De materialen blijven in het bezit 
van de lokale gemeenschap. Er is een organisatie structuur inge-
richt, vakleerkrachten zijn opgeleid zodat ze de leer/werktrajecten 
effectief kunnen begeleiden. Hoop en vooruitgang in Congo!

Komt u ook in actie voor Congo?
 
Wilt u het scholingproject in Congo ondersteunen? Dat kan! 
Gered Gereedschap ondersteunt de stichting DRCC met een 
container vol met 120 handnaaimachines, 140 elektrische 
naaimachines en  40 trapnaaimachines, zodat er vier 
projecten in Zuid-Kivu verder kunnen. 

Voor dit project is een bedrag van € 28.658  nodig om de  con-
tainer  met 300 naaimachines van Gouda, via Rotterdam, Dar 
es Salaam ( Tanzania) en Rwanda uiteindelijk naar Congo te 
verschepen. Iedere bijdrage is welkom, u kunt ook aan ons 
doneren via onze iDeal pagina. www.geredgereedschap.nl

Cijfers Congo

Hoofdstad: Kinshasa
Officiële landstaal: Frans (Linga-
la, Kikongo, Swahili, Luba-Kasai 
hebben het statuut van nationale 
taal)
Regeringsvorm: Republiek
Religie: Christendom (80%)
Oppervlakte: 2.344.858  km² 
(3,3% water)
Inwoners: 81.331.050 (2016)

http://geredgereedschap.nl/ideal-donatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom


NIEuwS uIT HET laND
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Begin juni vierde Gered Gereedschap Heusden een bijzonder jubi-
leum. De stichting is namelijk 35 jaar actief in de gemeente én al 20 
jaar gevestigd in Mariënkroon, het gebouw van de voormalige abdij in 
Heusden. 

Ter gelegenheid van dit jubileum werden rondom de werkplaats 
tijdens de jaarlijkse Fancy Fair Mariënkroon verschillende activiteiten 
georganiseerd. Tijdens de officiële receptie voor genodigden werd 
de opbrengst van de Fancy Fair overhandigd aan Bob de Koff, voorzit-
ter van het Dienstencentrum Gered Gereedschap. Het geld – 1200 
euro – komt ten goede aan een scholingsproject voor 500 jongeren in 
Tanzania. De gereedschappen voor dit project zullen in het najaar op 
transport gaan naar Afrika.

Gered Gereedschap Groningen is na een verblijf van 18 jaar aan de 
Helper Oostsingel dit voorjaar verhuisd naar Van Schendelstraat 1: 
het adres van een voormalig schoolgebouw van het Noorderpoort 
College, dat nu anti-kraak beheerd wordt.

Vergeleken met de werkplaats aan de Helper Oostsingel is GG 
Groningen er op vooruit gegaan: een ruimte en goed ingerichte 
werkplaats met veel daglicht, een kantine met kleine keuken én een 
aparte werkplaats voor de ploeg van naaimachinemonteurs. 

23 juni jl. werd de opening gevierd met een open middag. Vele 
donateurs, zakelijke relaties, vrijwilligers en andere geïnteresseerden 
kwamen de werkplaats bewonderen.

DubbEL jubILEuM wERKpLAATS HEuSDEN

wERKpLAATS GRoNINGEN IS VERHuISD!

NIEuw MAGAzIjN wERKpLAATS ACHTERHoEK

Begin juli heeft Wethouder Patricia Hoytink van Gemeente Berkel-
land het nieuwe magazijn van Gered Gereedschap Achterhoek aan de 
Meidoornstraat in Eibergen officieel geopend. Het nieuwe gebouw 
was hard nodig, omdat het oude in zeer slechte staat verkeerde: 
dakbedekking waaide los, wanden waren kapot en het gereedschap 
lag te roesten. 

De werkplaats kreeg 2.500 euro ondersteuning vanuit de pot Burger-
initiatieven van de gemeente Berkelland om het nieuwe onderkomen 
te realiseren. Het nieuwe gebouw werd door de vrijwilligers van de 
werkplaats zelf neergezet. Zo kan de werkplaats weer jaren door met 
het opknappen van gereedschappen!



uITGElICHT

In het begin waren het vooral leden van de parochie die 
spullen langs kwamen brengen. “Die mensen zag je immers 
wekelijks. Maar op een gegeven moment plaatsten wij zelf 
wel eens een advertentie in het plaatselijke krantje hier om 
reclame te maken dat mensen hun gereedschap niet weg 
moeten gooien, maar dat ze het naar mij toe kunnen bren-
gen,” zegt mevrouw Lohman.
 
“Het komt denk een beetje uit mijn verleden dat ik dit 
vrijwilligerswerk doe voor Gered Gereedschap. Wij waren 
thuis met 7 kinderen, maar er sliepen altijd wel 11 kinderen 
bij ons thuis. Op zondag waren we wel met 20 kinderen. 
Wij woonden in Boxtel en mijn vader kwam oorspronkelijk 
uit Schijndel. Al die kinderen uit Schijndel die in Boxtel naar 
school gingen moesten anders zo’n eind lopen of fietsen, dat 
mijn vader en moeder zeiden dat ze allemaal welkom waren 
bij ons. Iedereen vertrouwde iedereen op zo’n dorp. Nu is er 
meer wantrouwen. De wereld is veranderd. De tijd nu is veel 
soberder en mensen zijn somberder. Terwijl mensen nu alles 
hebben!” zegt mevrouw Lohman. “Het leven is goed voor mij 
geweest,” vervolgt ze met tranen in haar ogen.
 
Mevrouw Lohman vindt het belangrijk dat we aan de mensen 
in Afrika denken. “In Afrika kunnen ze geen gereedschap 
kopen. Dan kunnen we het toch beter aan hen geven. Zij kun-
nen het heel goed gebruiken. Bij de werkplaats gaan ze het 
gereedschap allemaal blinkend maken en oppoetsen en dan 
kan het met de boot naar Afrika. In een land waar ze zitten te 
smachten, écht smachten, om een schroevendraaier om iets 
in elkaar te zetten, dat is waar je het voor doet. In Nederland 
is iedereen zo rijk. Iedereen hier kan miljonair worden als je 
een beetje zuinig leeft. Wij zijn echt heel rijk hoor!”
 
Gered Gereedschap wil u heel hartelijk danken voor uw 
jarenlange financiële en materiële steun mevrouw Lohman!
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Mevrouw Lohman is met haar 88 jaar nog altijd actief voor Gered 
Gereedschap. Zij steunt Gered Gereedschap al minstens 30 jaar op een 
heel bijzondere manier.

Toen Gered Gereedschap nog maar net bestond, plaatste de stichting een 
oproep in een krantje om gereedschap in te zamelen. Het gereedschap zou 
worden opgeknapt en naar Afrika gaan. De parochie waar mevrouw Loh-
man lid van was, pikte dit bericht op en alle leden van de parochie zochten 
hun schuren en zolders af naar gereedschap wat zij niet meer gebruikten. 
Al dit gereedschap moest ergens worden verzameld. Mevrouw Lohman en 
haar man wilden hun schuurtje wel opofferen als opslag. Samen met een 
aantal kerkleden brachten zij het gereedschap naar Gered Gereedschap in 
Amsterdam.
 
Mevrouw Lohman en haar man vonden het zo’n kleine moeite om ge-
reedschappen in ontvangst te nemen en tijdelijk op te slaan in hun schuur, 
dat zij dit al die jaren bleven doen. Nog steeds neemt mevrouw Lohman 
gereedschap aan om in haar schuur op te slaan totdat een chauffeur van 
Gered Gereedschap de spullen op komt halen. “Voorheen was Rinus de 
vaste chauffeur die de spullen kwam ophalen. Mijn man had altijd zo’n 
grote schik met Rinus. Dan zaten ze hier te beppen over van alles en nog 
wat,” zegt mevrouw Lohman lachend. “Nu ben ik best oud, maar men-
sen komen nog steeds spullen brengen hoor. Mijn dochter belt dan naar 
Gered Gereedschap dat het schuurtje weer vol staat en dan komen ze het 
ophalen.”
 

DoNATEuR AAN HET wooRD: MEVRouw LoHMAN

Mevrouw Lohman

“In een land waar ze zitten te smachten, écht smachten, om een schroevendraaier om iets in elkaar te zetten, dat is waar je het voor doet.”
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oNzE pARTNERS  
Gered Gereedschap ontvangt steun van onderstaande bedrijven en organisaties:

EN vERDER

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 ontwikkelingslan-
den een kans op een beter leven.  
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 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 
0614230518. Al uw vragen worden vertrouwelijk behandeld.

GERED GEREEDSCHAp IN uw TESTAMENT

Wilt u weten wat Gered Gereedschap allemaal 
bereikt heeft het afgelopen jaar en hoe we onze 
gelden hebben besteed? Elk jaar publiceren we 
een jaarverslag met jaarrekening. U kunt het 
jaarverslag 2016 lezen op de website: 
www.geredgereedschap.nl/jaarverslag

jAARVERSLAG 2016

METAbo HANDbooR  
“Hoe vaak ik dit Metabo handboortje niet heb geleend van mijn vader.” Mevrouw 
Fritz uit Den Haag heeft mooie herinneringen aan deze antieke handboor. De 
Metabo handboor van Mevrouw Fritz was oorspronkelijk van haar vader. Na 
de ambachtsschool ging haar vader (1913) op 13-jarige leeftijd werken als 
meubelmaker in de Timmerfabriek van scheepswerf De Schelde. Destijds de trots 
van Vlissingen. Hier heeft haar vader zo’n 10 jaar gewerkt en meubels gemaakt 
voor het interieur van schepen. Later in 1936 deed haar vader examen voor de 
politie in Den Haag en werd hij aangenomen als agent. 

Zijn gereedschap, waaronder de Metabo handboor, heeft hij altijd bewaard op zol-
der. Het handboortje leende mevrouw Fritz vaak van haar vader om een gaatje te 
boren in hout om iets op te kunnen hangen. Na al die jaren heeft mevrouw Fritz de 
handboor bewaard en koestert ze de boor nog steeds. Een paar jaar eerder kwam 
mevrouw Fritz al in contact met gered gereedschap toen ze een Singer trapnaaima-
chine en een elektrische naaimachine gedoneerd had. De trapnaaimachine heeft ze 
ook van haar vader gekregen toen ze 16 jaar was. Mevrouw Fritz:” Ik ben blij dat ik 
mijn steentje kan bijdragen en het gereedschap zal zeker in een land eindigen waar 
men tot nu toe nog niets heeft om te overleven. Mijn vader zou trots op mij zijn.”

GEREEDSCHAp MET EEN VERHAAL
Vaak zitten aan een stuk gereedschap dierbare herinneringen vast. Wij tekenden 
voor u enkele mooie verhalen op van mensen die – soms met pijn in het hart- hun 
gereedschap hebben afgeleverd bij een van onze werkplaatsen of inzamelpunten.  

mailto:pr@geredgereedschap.nl
http://www.geredgereedschap.nl/jaarverslag

