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update
		
Voorwoord
Waarde vrienden en ondersteuners van Gered Gereedschap,
Sinds het vorige GG bericht in mei j.l. heeft de tijd voor ons
niet stilgestaan. Er zijn alweer een flink aantal projecten
goedgekeurd en de werkplaatsen zijn druk doende de
gereedschappen daarvoor op te knappen en gereed te maken
voor verzending. Daarbij is wel het een en ander veranderd. Voorheen werden
pakketten op maat gemaakt voor de aanvragers, maar in de sterk afgeslankte
organisatie is daar geen ruimte meer voor.
In alle disciplines hebben wij ‘sets voor 10 leerlingen’ samengesteld.
Scholen/aanvragers kunnen nu een verzoek indienen om, afhankelijk van het
aantal leerlingen op hun school, een aantal van elk type pakket te ontvangen.
Door deze maatregel kunnen we de kosten beperken en dezelfde totale aantallen
gereedschappen per jaar versturen als voorheen. Daarnaast zijn er ook nog de
populaire startersets waarmee afgestudeerden van de scholen hun eigen bedrijf
kunnen gaan beginnen.
Naast de kosten zijn natuurlijk ook de binnenkomende gelden van belang voor
onze activiteiten. Veel donateurs zijn ons ook in de nieuwe vorm financieel
blijven steunen, maar nog niet iedereen is teruggekeerd in de rangen van onze
ondersteuners. En natuurlijk zijn ook nieuwe donateurs van harte welkom. We
vertrouwen erop dat u, als trouwe ondersteuner van onze activiteiten, ons ook in
het werven van nieuwe donateurs actief zult helpen. Daarnaast werken bestuur
en staf hard aan de contacten met de Goede Doelen Fondsen en bestaande
en nieuwe sponsoren uit het bedrijfsleven, om ook van hen financiële steun
voor GG te verkrijgen. Met uw steun zullen wij ons blijven inspannen voor onze
doelgroepen, in Afrika maar ook in Nederland. Zij hebben onze hulp nog steeds
hard nodig.
Willem van den Bos
Voorzitter Gered Gereedschap.
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honderdjarig Schellens steunt
technisch onderwijs
In mei vierde familiebedrijf Schellens haar
honderdjarig bestaan. Om uiting te geven
aan hun maatschappelijke betrokkenheid,
heeft Schellens besloten om ter gelegenheid
van dit jubileum ons project Babungo
te steunen. Hiervoor mocht Gered
Gereedschap een cheque ter waarde van
maar liefst 4000 euro in ontvangst nemen.
Schellens kreeg tijdens het jubileum
het predicaat “Koninklijke Beschikking
Hofleverancier” uitgereikt.
Burgemeester Harrie Tuerlings van Reusel de Mierden overhandigde de bijbehorende
oorkonde aan Harry Schellens.
Schellens steunt technisch onderwijs
Als te steunen project koos Schellens voor
Babungo in Kameroen. Allereerst komt
Schellens in actie voor technisch onderwijs
in Nederland door een leer-werkplaats van
Gered Gereedschap te ondersteunen. In
de leer-werkplaats krijgen jongeren met
afstand tot onderwijs en de arbeidsmarkt
de mogelijkheid zich te ontwikkelen.
Uniek hierbij is dat het bedrijfsleven actief
betrokken is: er wordt vraaggestuurd
gewerkt en de jongeren worden opgeleid
voor concrete banen.
Babungo
Het in de leer-werkplaats opgeknapte
gereedschap wordt vervolgens verscheept
naar Kameroen, waar het gebruikt gaat
worden voor het opzetten van technisch
onderwijs in Babungo. Schellens: “Door te
leren werken met de perfect gereviseerde
ingezamelde gereedschappen, krijgen
450 jongeren een kans op een betere
toekomst. En omdat ze een individuele
gereedschapsset meekrijgen na hun
opleiding, zijn ze in staat hun opgedane
kennis om te zetten in een inkomen.”

Projecten
Technische opleiding voor 40 Keniaanse leerlingen
Gered Gereedschap verscheepte eind oktober 2013 een container vol met gereedschapskisten naar Kenia. Hiervan zijn vier kisten en een lasapparaat goed terecht
gekomen bij de St Mathias Kwa Tundu School. De school staat in Kitui, ten oosten van
Nairobi. Dankzij het nieuwe gereedschap is er aan het Kwa Tundu plaats bijgekomen
voor maar liefst 40 leerlingen techniek.
Kwa Tundu biedt in totaal 520 leerlingen
een vierjarige opleiding in de richtingen ICT,
mechanica, elektra en landbouwkunde.
De openbare school is in 2006 op initiatief
van de gemeente opgericht voor leerlingen
uit arme gezinnen. De school doet er alles
aan om de leerlingen van de nodige
faciliteiten te voorzien. Zo hebben ze nu 10
klaslokalen, een eetzaal, een laboratorium
en een schoolbus.

Dankzij deze faciliteiten kunnen de 17
docenten van de school de leerlingen een
vakopleiding bieden, waardoor ze straks
een zelfstandig bestaan op kunnen
bouwen. Maar dit lukt niet zonder goed
gereedschap. De school leent gereedschap
van garages en werkplaatsen in de omgeving. Vaak is dit gereedschap niet goed genoeg voor in de lessen en bovendien is het
voor Kwa Tundu moeilijk om aan genoeg
gereedschap te komen door het toenemende aantal inschrijvingen. Gered Gereedschap vindt het erg belangrijk dat ook
kinderen uit de armste gezinnen een goede
opleiding kunnen volgen. Daarom heeft
Gered Gereedschap vier gereedschapskisten en een lasapparaat gedoneerd aan Kwa
Tundu. Twee kisten voor metaalbewerking
en twee kisten voor elektra.

John Murimi was straatkind, is nu automonteur
Undugu Society of Kenya
Undugu Society of Kenya (USK) is een non-profitorganisatie opgericht in 1973. USK zet zich
in om de leefsituatie van straatkinderen in Nairobi te verbeteren. Niet alleen door voedsel
en slaapplekken te verstrekken, maar juist ook op de meest praktische, duurzame wijze:
met een opleiding. Kinderen van 9-16 jaar kunnen bij USK basisonderwijs volgen. Na vier
jaar onderwijs gevolgd te hebben, kunnen de jongeren geplaatst worden bij zelfstandige
bedrijven waar ze worden opgeleid en technische beroepsvaardigheden aanleren. Gered
Gereedschap werkt al sinds 2000 samen met USK. Goed gereedschap is erg schaars in Kenia. De USK is een alternatief dat hier wél voor zorgt, onder andere via de donaties van GG.

USK vraagt vooral individuele gereedschapskisten aan. Leerlingen krijgen na hun opleiding een gereedschapskist mee, zodat zij
een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen.
Het verhaal van John Murimi
John Murimi was een leerling van USK. Een
jongeman die jarenlang op straat leefde
en vorig jaar dankzij Undugu succesvol zijn
opleiding auto-mechaniek heeft afgerond
bij een garage in Eastleigh, een buitenwijk
van Nairobi. Nu werkt hij nog steeds voor de
eigenaar van de garage, Evans Ondimo, en
wordt hij regelmatig op pad gestuurd om ad
hoc reparaties uit te voeren. GG sprak met
John over zijn leven en werk.
Kun je wat over jezelf vertellen?
“Ik ben John Murimi, 23 jaar oud. Ik ben
geboren en opgegroeid in Migori, een
county in de provincie Nyanza (Kenia). Al op
jonge leeftijd heb ik alleen geleefd. Ik heb
geen broers en zussen en mijn ouders
hebben mij verlaten toen ik nog jong was.”
Dit moet erg moeilijk voor je zijn geweest,
hoe heb je al die jaren geleefd?
“Dit waren moeilijke tijden voor mij, omdat
ik niet beschikte over eten en drinken, een
dak boven mijn hoofd en kleding. Hierdoor
begon ik op straat te leven in Migori, waar
ik veranda’s van hotels veegde en de afwas
deed voor een kleine vergoeding. Ik werd
vrienden met de bewakers van de hotels en
die boden mij een plek aan om te slapen. Ik
mocht op de veranda’s slapen van de
gebouwen die ze bewaakten.”
Heb je dit lang gedaan?
“Ik heb dit een aantal jaren gedaan tot ik
in 2011 met een vrachtwagen meeliftte
van Migori naar Nairobi, de hoofdstad van
Kenia. Lees verder op pagina 5
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IN ACTIE VOOR
Phoebe Education Fund for Aids Orphans
and Vulnerable Children (PEFO)
PEFO is een organisatie die aids-wezen in
Oeganda helpt aan onderwijs. In 2003 is
PEFO opgericht door drie broers (Justine,
Richard & Robertson) die zelf op jonge
leeftijd wezen zijn geworden als gevolg van
aids. Na de dood van hun ouders zijn ze
opgevangen door de Maastrichtse pater
Wynand Huys, die samen met sponsors in
Nederland ervoor zorgde dat de jongens
een goede opleiding kregen.
De broers wilden de vele aids weeskinderen
in de omgeving van Jinja dezelfde kansen
geven die zij ook hebben gehad.
Ze vonden dat investeren in onderwijs erg
belangrijk is om kansarme kinderen in Afrika
te helpen, omdat dit hun horizon verbreedt
en de kinderen een toekomst geeft. Met
het doel aids wezen een opleiding te bieden
hebben zij PEFO opgericht.
In gesprek met Justine Ojambo
Gered Gereedschap sprak met de directeur
van PEFO, Justine Ojambo, over het belang
van een goede opleiding voor kansarme
kinderen. PEFO is bezig met het bouwen
van een technische school waar leerlingen
een opleiding kunnen volgen. Hiervoor is
gereedschap van goede kwaliteit hard nodig.

technische opleiding voor aids-weeskinderen in oeganda
Nog altijd worden in Afrika veel mensen getroffen door aids. Met name in Sub-Saharisch
Afrika, de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, leven veel volwassenen en kinderen
die besmet zijn met HIV. Wereldwijd zijn er 35,3 miljoen mensen die leven met HIV, hiervan
woont ruim 70% in Sub-Saharisch Afrika.
Oeganda is één van de eerste landen die openlijk het aidsprobleem erkent. In de jaren
80 en begin jaren 90 was een groot deel van de bevolking hiv-positief (15% in 1990).
Door goede voorlichting is dit percentage tegenwoordig een stuk lager, namelijk 7,2%.
Maar nog steeds sterven er jaarlijks tienduizenden Oegandezen aan aids. Dit heeft als
gevolg dat hun kinderen wezen worden. De weeskinderen worden vaak opgevangen
door hun grootmoeder. De grootmoeders zorgen voor hun kleinkinderen, omdat er nog
steeds sprake is van een traditionele rolverdeling in Oeganda. Mannen werken om geld
te verdienen en vrouwen zorgen voor de kinderen en het huishouden. Hierdoor staan de
grootmoeders er vaak alleen voor.
In Oeganda leven meer dan een miljoen aids-wezen. Het grootste probleem voor deze
groep kinderen is dat ze niet de mogelijkheid krijgen om onderwijs te volgen, meestal
door gebrek aan geld.
GG Bericht
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Waarom is onderwijs zo belangrijk in
Oeganda?
“Een groot deel van de Oegandese
jongeren is werkloos, omdat ze geen
onderwijs hebben gevolgd. PEFO richt
zich vooral op de kansarme kinderen in
Oeganda en met name de aids-wezen.
Zij moeten ook de kans krijgen om een
goede opleiding te kunnen volgen.”
Hoe gaat PEFO het gereedschap
gebruiken van Gered Gereedschap?
“Het gereedschap is bestemd voor de
nieuwe technische school in het Jinja
district. De technische school is een

PEFO OEGANDA
Vervolg pagina 3: John Murimi

STEUN PEFO
PEFO helpt aids weeskinderen in Oeganda
aan een opleiding. U kunt met een bijdrage
ervoor zorgen dat de jongeren goed
gereedschap tot hun beschikking hebben.
Voor €25,- doneert u al een volledig gevulde
gereedschapskist. U kunt uw bijdrage
overmaken op rekening:
NL 93 ABNA 0401840980 t.n.v. Stichting
Dienstencentrum Gered Gereedschap in
Amsterdam. U kunt ook kiezen voor een
betaling via iDeal op onze website:
www.geredgereedschap.nl/ideal-donatie.
Met uw hulp hebben aids-wezen en
kansarme kinderen in Oeganda een kans
op een mooie toekomst!

uitbreiding van de farm school. Hier
worden jongeren opgeleid tot boer en
krijgen ze de mogelijkheid om te werken
op de boerderij van de organisatie. PEFO
is momenteel bezig met het bouwen
van de technische school. Hier zullen de
opleidingen plaatsvinden.”
Kunt u meer vertellen over de technische
school en de opleidingen?
“We zijn van plan om 200 jongeren van
15 tot 20 jaar op te leiden. Zij worden dan
bijvoorbeeld opgeleid tot timmerman,
metselaar of schoenmaker. Ook zullen wij
een naaiatelier bouwen in de school. Om
ervoor te zorgen dat leerlingen succesvol
hun opleiding kunnen afronden, is goed
gereedschap noodzakelijk. Daarom kijken
we erg uit naar de samenwerking met GG.”

Ik dacht dat ik hier een betere toekomst
kon krijgen. In Nairobi heb ik kleine klusjes
gedaan op de markten. Met het geld dat
ik hiervoor kreeg, kocht ik eten en water
om te douchen. Ook kocht ik sigaretten
voor de bewakers van de markt, zodat ik in
de kraampjes kon slapen als de markt was
gesloten.”

Een diploma en een eigen set gereedschap
PEFO heeft gereedschap aangevraagd
voor de technische school in Jinja. Hier
kunnen de weeskinderen een opleiding
volgen in houtbewerking, elektrotechniek,
autotechniek, metaalbewerking, metselen,
schoenmaken en installatietechniek. Ook
heeft PEFO bijna 100 individuele gereedschapskisten aangevraagd. Dit zijn kisten
voor de beroepen timmerman, metselaar,
automonteur en kleermaker. Als de weeskinderen hun technische opleiding hebben
afgerond krijgen ze een gereedschapskist
mee. Het gereedschap kunnen ze gebruiken bij hun eerste baan of om een eigen
bedrijf te beginnen. Met een diploma op
zak en een goed setje gereedschap
kunnen de kinderen een zelfstandig
bestaan opbouwen.

Hoe ben je uiteindelijk bij Undugu
gekomen?
“Een paar maanden lang heb ik klusjes
gedaan op de markt. In 2011 moedigden
mensen van Undugu straatkinderen aan om
niet meer op de straten te leven en te werken aan een betere toekomst. Uiteindelijk
heb ik eind 2012 dit advies gevolgd en heb
ik het kantoor van Undugu bezocht. Ik wilde
niet langer meer op straat leven en werken.
Een opleiding volgen om op die manier
zelfstandig te worden zou ideaal zijn.”
Op welke manier heeft Undugu jou
geholpen?
“Tijdens mijn bezoek aan het kantoor heb
ik mijn achtergrond verteld en liet ik zien
dat ik erg gemotiveerd was om een opleiding te volgen tot automonteur. In 2013
plaatste Undugu mij in de garage van Evans
in Eastleigh. Daar heb ik mijn opleiding
succesvol afgerond en heb ik gereedschap
voor monteur gekregen van Undugu.”
Hoe vind je het om te werken in de
garage?
“Ik vind het erg leuk om in de garage te
werken. Ik leer veel van Evans en ik ben blij
dat ik niet meer op straat hoef te leven.
Ik werk graag met auto’s en dankzij het
gereedschap van Undugu kan ik dit 6 dagen
in de week doen. De gereedschapskist
blijft in de garage. Deze neem ik elke keer
mee wanneer ik op locatie ga repareren in
opdracht van Evans.”

Cijfers oeGANDA

Hoofdstad: Kampala
Officiële landstaal: Engels,
Swahili, Luganda
Regeringsvorm: Republiek
Religie: Christendom (84%),
Islam (12%), Inheemse religies (4%)
Oppervlakte: 241.550 km (15% water)
Inwoners: 34.7 miljoen (2013)

Hoe zie jij je toekomst?
“Graag zou ik een eigen bedrijf willen
beginnen en andere leerlingen opleiden.
Door mijn verleden weet ik hoe belangrijk
het is om wat extra hulp te krijgen als je het
moeilijk hebt. Als ik een eigen bedrijf begin,
kan ik andere jongeren helpen en ook
financieel onafhankelijk zijn.”
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nieuws uit het land
Glas in lood logo Gered gereedschap
Al sinds 1982 zamelt Gered Gereedschap Waddinxveen gereedschap en naaimachines in
voor projecten van Gered Gereedschap.

GG deventer helpt filipijnen
Door een structurele samenwerking met
Heetens Hulpgoederen Centrum Filipijnen
draagt Gered Gereedschap Deventer een
steentje bij aan de wederopbouw op de
Filipijnen. Het Hulpgoederencentrum in
Heeten stuurt al sinds 1990 hulpgoederen
naar de Filipijnen ter ondersteuning van de
bevolking op het gebied van onderwijs en
medische zorg. De vrijwilligersorganisatie
houdt zich bezig met verzamelen, in
ontvangst nemen, verpakken en verzendklaar
maken van goederen voor de Filipijnen.
Na de allesverwoestende tyfoon Hayian eind
2013 is de hulp flink geïntensiveerd.
Gered Gereedschap Deventer helpt de
vrijwilligersorganisatie. De samenwerking
spitst zich toe op levering van gereedschap
voor houtbewerking. Ton Holtslag van
Gered Gereedschap Deventer: “We stellen
met name houtbewerkingsgereedschap
beschikbaar, zodat schade aan huizen en
gebouwen op de getroffen eilanden hersteld
kan worden. We hebben inmiddels al een
aantal kisten met gereedschap aan het
Hulpgoederen Centrum gestuurd en er
zullen meer volgen.”

Gered Gereedschap Waddinxveen zet zich echter ook in
voor projecten bij hen in de buurt. Dichtbij de werkplaats
zit de stichting Werkse Boskoop. Dit leercentrum biedt
mensen de kans om werkervaring op te doen. Of het nu
gaat om werkritme, omscholing, dagbesteding of het leren
van specifieke doelen. Jongeren kunnen aan verschillende
projecten deelnemen waarbij techniek en ambacht een
grote rol spelen. Er is bijvoorbeeld een fietsenwerkplaats
waar kleine reparaties worden verricht. Ook is er een glasin-lood atelier waar een glazenier workshops glas in lood
zetten geeft en waar glas-in-lood panelen worden gerepareerd.
Toen er in het leercentrum een machine stuk ging, klopten ze bij Gered Gereedschap
Waddinxveen aan. De vrijwilligers van de werkplaats wilden het leercentrum graag helpen
en repareerden de machine. Eén van de vrijwilligers kwam met het leuke idee om in ruil
hiervoor een Gered Gereedschap logo van glas in lood te vragen. In het glas-in-lood atelier
hebben de vrijwilligers van Werkse Boskoop een mooi Gered Gereedschap logo van glas in
lood gemaakt waar ook een lampje achter kan branden. Hierboven ziet u het resultaat!

Gered Gereedschap Best levert 20 naaimachines
voor Ghana
Enkele maanden geleden heeft Gered Gereedschap Best van de stichting ‘Vrienden van
Ghana-Laarbeek’ een aanvraag gekregen voor naaimachines. Het is een particulier initiatief
met als doel het ondersteunen van medische projecten in Ghana. De naaimachines zijn
bestemd voor ‘Hope for children and aged rehabilitation centre’ in Abesim, Sunyani.
Het revalidatiecentrum, dat vorig jaar geopend is, voorziet duidelijk in een behoefte voor
heel Noord-Ghana. Eén van de projecten die stichting ‘Vrienden van Ghana-Laarbeek’ in
2014 in het dagcentrum wil realiseren is een naaicursus voor vrouwen. Het doel is dat
gehandicapte vrouwen en meisjes revalideren in het centrum en tevens een beroep leren.
Gered Gereedschap Best wilde dit project graag ondersteunen. In hun werkplaats zijn er
tien trapnaaimachines en tien elektrische naaimachines opgeknapt. Deze naaimachines
zijn vervolgens naar de container in Beek en Donk gebracht. De container is inmiddels
goed aangekomen in Abesim. Dankzij Gered Gereedschap Best kunnen gehandicapte
vrouwen en meisjes in Noord-Ghana binnenkort naar het centrum om te revalideren
èn naailessen te volgen.

GG Bericht
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werkplaats
Werkplaats Den dolder uitgelicht
Gered Gereedschap Den Dolder maakt deel uit van de activiteit Techniek binnen GGZ-instelling Altrecht in de provincie Utrecht.
De werkplaats bestaat uit drie vrijwilligers die mensen met psychiatrische klachten helpen om weer mee te doen in de maatschappij.
In de ochtenden van maandag tot en met donderdag begeleiden de vrijwilligers twee tot vier cliënten per dag. Gered Gereedschap
sprak met coördinator Yke Zuidervaart en vrijwilligers Cees Jansen en Koos Solleveld over hun werkplaats in Den Dolder.
De werkplaats ligt op het terrein van Altrecht
met allerlei voorzieningen. De werkplaats valt
onder Altrecht Talent, een tak die zorgt voor
activiteiten en werk binnen Altrecht.
Kunnen jullie iets over de werkplaats vertellen?
Yke: We hebben een kleine werkplaats met drie
vrijwilligers. Meestal zijn er op een dag twee
vrijwilligers aanwezig die in de ochtenden twee
tot vier cliënten begeleiden. We zijn vooral bezig
met gereedschap opknappen voor de gereedschapsets, dus de kleine kisten voor een bepaald
beroep.
Cees: Het mooie van onze werkplaats is dat het
werken hier voor cliënten de start is van hun
re-integratie in de maatschappij. En dan werken
we ook nog eens in deze prachtige parkachtige
omgeving!
Hoe vinden jullie het om met de cliënten van
Altrecht te werken?
Koos: Ik vind het belangrijk om met ze te praten
over alledaagse dingen. Samen met de cliënten
gereedschap schoonmaken en repareren vind ik
leuk. De projecten gaan dan een beetje vanzelf.
Yke: Het is belangrijk dat ze leren hoe het in het
echte leven gaat. Dit begint bijvoorbeeld al bij dat
ze op tijd moeten komen op hun werk. Verder
willen we ook dat cliënten zich gewaardeerd voelen. Ook vinden we het belangrijk om ze niet als
‘cliënt’ aan te spreken, maar als ‘medewerker’.
Cees: Rust is wel erg belangrijk voor de cliënten.
Je moet niet te veel druk op ze leggen, omdat dat
averechts werkt. De cliënten werken in hun eigen
tempo, op hun eigen manier. Wij letten ook heel
goed op veiligheid. We zorgen ervoor dat alle veiligheidsregels gevolgd worden door de cliënten.
Kunnen jullie iets vertellen over de cliënten?
Koos: Sommige cliënten zijn constant bezig met
één ding. Het is misschien eentonig werk, maar
de cliënten vinden het leuk om te doen.

Gered Gereedschap Den Dolder: van links naar rechts:
Cees Jansen, Yke Zuidervaart en Koos Solleveld

Steven is bijvoorbeeld veel bezig met oude boren. Hij maakt gebruikte houtboren perfect
schoon. Dirk-Jan schildert de kisten, die getimmerd worden door vrijwilliger Rob Schravemaker. Cees zet met een letterset de beroepen erop.
Cees: Er zit wel een behoorlijke roulatie in, dat is een groot verschil met andere werkplaatsen.
Daar heb je mensen die jarenlang in de werkplaats werken. Hier stromen de cliënten door
als het weer goed met ze gaat. Aan de ene kant vind ik het leuk om vooruitgang te zien, maar
aan de andere kant is het ook wel jammer als cliënten weer weggaan. Die hebben dan bepaalde vaardigheden waarmee we hier goed kunnen werken, maar die ben je dan weer kwijt.
Yke: Soms heb je er inderdaad een vakman tussen zitten. De vrijwilligers kunnen dan een
hoop leren van zo’n cliënt. Iemand kan bijvoorbeeld al jaren ervaring hebben als metaalwerker. Ook leren cliënten onderling van elkaar. Iemand met bepaalde technische kennis draagt
dat dan over aan andere cliënten.
Waar komt jullie gereedschap vandaan?
Yke: De gereedschappen komen van de drie Praxisen in de buurt. Ook krijgen we gereedschap binnen van Praxis wat ze niet meer kunnen verkopen. Daarnaast flyeren de vrijwilligers
in hun buurt met de vraag of hun buurtgenoten nog gereedschap over hebben. Verder staat
er bij de gemeentewerf in Houten een bak met het logo van Gered Gereedschap op. Mensen
kunnen hier ook hun gereedschap doneren. We hebben nu wel een flinke buffer gereedschap liggen, waar de mensen in de werkplaats mee kunnen werken.
Wat gebeurt er met het gereedschap dat binnenkomt?
Koos: Al het gereedschap dat binnen komt wordt eerst geselecteerd. Er wordt gekeken of het
nog gerepareerd kan worden en daarna wordt alles gesorteerd. Er gaat nog best veel weg.
Het gereedschap is soms in zo’n slechte staat dat het gelijk oud ijzer is.
Cees: Gereedschap waarmee wij niet mee uit de voeten kunnen, gaat naar Nijkerk en dan
kijken zij wat ze ermee kunnen. Andersom gebeurt dit ook.
Yke: Dan wordt het gereedschap toch goed hergebruikt. Zij hebben daar meer vakkennis en
ze kunnen het ook beter kwijt. We krijgen ook wel eens gereedschap binnen waar Gered
Gereedschap niet zoveel aan heeft. Bijvoorbeeld tuingereedschap. Wij knappen dat op en
bieden het aan op Marktplaats. Met dit geld kunnen we weer hout kopen voor de kisten,
of schuurpapier en andere materialen die we gebruiken.
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en verder
alle donateurs, hartelijk dank!
In het vorige GG Bericht stond het project
BABUNGO centraal. U heeft BABUNGO
ruimhartig steun verleend. Heel hartelijk dank
daarvoor! € 7500 is de totale bijdrage voor het
duurzame opleidingtraject in Kameroen.
Momenteel zijn de diverse werkplaatsen in het
land druk bezig de gevraagde gereedschapskisten en naaimachines aan te leveren en raakt
de voor Kameroen bestemde container bij de
Baanderij meer en meer gevuld. In totaal zal er
naar Babungo zo’n 9 kuub gereedschap worden
vervoerd. De verzending staat rond eind
oktober - november gepland.

Plak een postzegel op uw gereedschap
Voor het opknappen en verschepen van het opgeknapte gereedschap is geld nodig.
Gered Gereedschap ontvangt geen subsidies en bekostigt zijn werkzaamheden uit
inkomsten van donateurs, fondsen en bedrijfssponsoring.
Voorzie daarom nu uw ingeleverde gereedschap van een Gered Gereedschap
postzegel van vijf euro zodat uw ingeleverde zaag, hamer of boormachine ook
daadwerkelijk daar terecht komt waar de hulp het hardste nodig is: bij één van de
vierduizend technici die wij elke jaar van gereedschap voorzien.
Tussen het moment dat u uw gereedschap inlevert op een van onze 350
inzamelpunten en de ingebruikname van het gereedschap door technici op scholen
in de 3e wereld wordt door de vrijwilligers van Gered Gereedschap een hoop werk
verzet. Wij vragen uw hulp voor dit proces, zodat het gereedschap wordt geknapt
en verscheept kan worden naar landen in de 3e wereld.
U kunt de ‘virtuele postzegel’ bestellen via de website: www.geredgereedschap.nl
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Nieuw rekeningnummer
Heeft u een automatische incasso afgegeven in het verleden of maakt u
periodiek een bedrag over? Let dan op dat u het juiste rekeningnummer
gebruikt: Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap
IBAN: NL 93 ABNA 0401840980

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

