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Samen maken we er werk 
van, nu en in de toekomst

‘Na mijn opleiding ga ik met wat gereedschap terug naar mijn dorp. Met de opgedane 
kennis en de set gereedschap kan ik daar verder aan de slag. Ik wil een voorbeeld zijn 
voor andere vrouwen.’

Regelmatig ontvangen wij berichten van projectpartners nadat zij steun van ons hebben 
ontvangen. Deze quote is van Verrie Masiletti, een jonge vrouw die een opleiding volgt tot 
metaalbewerker bij YIP Made in Malawi. In de zomer van 2017 leverde Gered Gereedschap 

daar een complete werkplaats om ex-gedetineerden weer aan een plaats in de maatschappij te helpen. Het 
zijn deze persoonlijke verhalen die op mij altijd de meeste indruk maken. Je ziet wat de impact is van onze 
hulp. Wat een goede opleiding kan betekenen en hoe het levens positief verandert.

Het zijn ook deze persoonlijke verhalen waar we het met 
z’n allen bij Gered Gereedschap voor doen. Het motiveert 
een ieder om op z’n eigen manier een steentje bij te dragen 
aan ons gezamelijke doel: een verhoogde kans op een 
beter leven voor (leerling) vaklieden in Afrika. Dagelijks zijn 
zo’n 500 vrijwilligers in onze werkplaatsen en het landelijk 
bureau voor Gered Gereedschap bezig. Praktische 
doeners die bijvoorbeeld zorgen voor het sorteren en 
zorgvuldig opknappen van de ingezamelde handgereed-
schappen, de logistiek regelen of op bestuurlijk vlak actief 
zijn. Maar ook de duizenden klussers en vaklieden door 
heel Nederland die op zoek gaan naar oude hamers, 
zagen en naaimachines en deze belangeloos inleveren 
bij een van onze inzamelpunten helpen ons. En natuurlijk 
onze financiële supporters zoals particuliere donateurs, 
fondsen en bedrijven. Zo maken vele handen licht werk 
en kunnen we met Gered Gereedschap al 35 jaar mensen 
ondersteunen. 

Ik ben trots op wat we samen het afgelopen jaar hebben 
bereikt. Projectpartners in Malawi, Kenia, Tanzania en 
Ghana hebben we kunnen ondersteunen met duizenden 
gereedschappen en machines. 

Ook hebben we hard gewerkt aan de verdere uitwerking 
van onze toekomstplannen om technische vakmensen 
op nog meer manieren te kunnen gaan ondersteu-
nen. Enkele van deze projecten zijn dit jaar verder 
geconcretiseerd. Zo hebben we o.a. een con-
tainerwerkplaats geplaatst in Malawi en zijn 
de materialen verscheept voor een opknap 
werkplaats in Oeganda. Naast opleiding on-
dersteunen we nu ook bij werk en onderne-
mersschap. 

Zo blijven we de armoede duurzaam 
aanpakken nu en in de toekomst. 
We hopen daarbij op uw steun te 
kunnen blijven rekenen!

Met vriendelijke groet, 

Bob de Koff
Voorzitter Stichting  
Dienstencentrum Gered 
Gereedschap

Voorwoord
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verrie masiletti volgt een  
opleiding tot metaalbewerker.

‘Na mijn opleiding ga ik met wat gereedschap 
terug naar mijn dorp. Met de opgedane 

kennis en de set gereedschap kan ik daar 
verder aan de slag. Ik wil een voorbeeld 

zijn voor andere vrouwen.’
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Waar We in geloven
Honderden miljoenen mensen op de wereld leven in armoede en moeten rondkomen van 
minder dan 1 dollar per dag. Gered Gereedschap vindt dat iedereen recht heeft op een 
zelfstandig bestaan en zet zich in om de zelfredzaamheid van mensen en organisaties in 
ontwikkelingslanden te vergroten.

voor de makerS 
In haar aanpak gaat Gered Gereedschap uit van de kracht en de mogelijkheden van mensen. We 
werken daarbij vanuit een praktische instelling en geloven dat concrete oplossingen grote veran-
deringen teweeg kunnen brengen. Met toegang tot een goede vakopleiding, begeleiding bij en naar 
werk en ondersteuning met goede gereedschappen stellen we mensen zelf in staat een bestaan op te 
bouwen als vakman of vakvrouw. Degene die daar de capaciteiten en ambitie voor heeft stimuleren we 
om als zelfstandige aan de slag te gaan. Voorzien van de juiste kennis, ervaring én tools kunnen mensen 
zo een goed inkomen verdienen. Dat is volgens ons de sleutel tot succes.

verSterken Secundaire Sector
Met ons doel - het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen in ontwikkelingslanden in Afrika- als uitgangs-
punt bekijken we onze aanpak ook in een groter perspectief. We geloven dat het (regionaal of landelijk) versterken 
van het vakonderwijs en ondernemerschap de oplossing is voor de ontwikkeling van een gebied. Het gaat daarbij 
met name om het versterken van de ambachtssector en de bouwnijverheid. Branches die bij uitstek kunnen bijdragen 
aan de zelfstandigheid van grote groepen mensen. Vaak zijn in ontwikkelingslanden de grondstoffen wel aanwezig 
om een bloeiende maakindustrie te creëren. Het ontbreekt echter veelal aan voldoende vakmensen, kennis, financiën en 
middelen zoals gereedschappen en machines.

onze visie
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onze visie

armoede duurzaam bestrijden.
gered gereedschap maakt er 

werk van.
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onze programma's
Gered Gereedschap steunt met haar programma’s – onder de naam EQUIP - technisch vakmanschap 
in de volle breedte: leren, werken en ondernemen. Doel is om kansen te bieden aan (startende) 
vakmensen op een goed bestaan.

Het gaat hierbij om concrete en praktische hulp. Naast het 
ondersteunen van vakopleidingen met (opgeknapte) ge-
reedschappen en machines dragen we bij aan de kennis 
en kunde van leraren. Met studiebeurzen bieden we arme 
jongeren de mogelijkheid om überhaupt naar school te 
gaan en een vak te leren. Na de opleiding steunen we bij de 
eerste stappen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door te 
zorgen voor een starterskit gereedschap, micro-kredieten 
voor het aanschaffen van bouwmaterialen en werkbegelei-
ding door een ervaren rot in het vak. 

Om ondernemerschap verder te stimuleren starten we 
met het opzetten van gereedschap verhuur- en opknap-
werkplaatsen. Goed gereedschap is schaars en niet voor 

iedereen betaalbaar. Door het openen 
van deze werkplaatsen krijgen meer 
vakmensen toegang tot goede ge-
reedschappen en machines. 

Om onze impact te vergroten zal 
onze focus steeds meer liggen 
op geselecteerde regio’s waar 
we – afhankelijk van de vraag 
en behoefte – samen met lokale/
regionale partners alle facetten van het 
technisch vakmanschap met verschil-
lende ‘bouwstenen’ uit onze programma’s 
zullen ondersteunen.
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gered gereedschap steunt   
technisch vakmanschap in de 

volle breedte: leren, werken en 
ondernemen.
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2017 gered gereedschap 
gaat verder
Armoede duurzaam bestrijden, Gered Gereedschap maakt er al 35 jaar werk van. En met succes. Onze 500 
vrijwilligers zorgden er voor dat 2 miljoen stuks gered gereedschap verscheept zijn naar 1.300 organisaties. 
Daarmee creëerden we 75.000 leerplekken. Resultaten waar we trots op zijn.

De uitdagingen in ontwikkelingslanden blijven echter 
groot. Ondanks geboekte resultaten leeft in Sub-Sahara-
Afrika nog steeds de helft van de bevolking in armoede. 
Bovendien kent Afrika een grote jonge bevolking. Er wordt 
dan ook alles op alles gezet om de werkgelegenheid te 
vergroten. Overheden in ontwikkelingslanden stimuleren 
jongeren om via beroepsonderwijs hun eigen onderneming 
te starten. Het besef dringt steeds meer door dat een 
concreet (technisch) beroep een grote kans biedt op werk. 
Het zorgde er bij ons enkele jaren geleden voor, dat wij 
ons afvroegen op welke manier wij de kansen voor jonge 
vakmensen op een zelfstandig bestaan nog meer zouden 
kunnen vergroten. Onze steun zou veel breder moeten zijn 
dan alleen het leveren van gereedschappen aan vakoplei-
dingen. Wilde wij onze impact vergroten dan zouden we 
de Afrikaanse vakman in alle fases van zijn loopbaan on-
dersteuning moeten bieden: bij het leren, de start van zijn 
loopbaan én tijdens het ondernemen. 

In 2016 hebben we plannen ontwikkeld om onze hulp uit 
te breiden en vakmanschap in de breedte te ondersteu-
nen: Leren, Werken en Ondernemen. Het heeft geresul-
teerd in nieuwe vormen van hulp waarmee we vakmensen 
bijstaan. Zo zullen we naast het leveren van gereedschap-
pen aan vakopleidingen ook bijdragen aan de kennis en 
kunde van leraren. Daarnaast willen we met studiebeurzen 
arme jongeren de mogelijkheid geven om überhaupt naar 
school te gaan. Na afronding van de vakopleiding bieden 
we support bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Bij-
voorbeeld door te zorgen voor een starterskit gereedschap, 
micro-kredieten voor het aanschaffen van bouwmaterialen 
en werkbegeleiding door een ervaren vakman. Om onder-
nemerschap te stimuleren starten we met het opzetten van 
verhuur- en opknapwerkplaatsen. Daarbij zal onze focus 
steeds meer liggen in geselecteerde regio’s waar we – 
afhankelijk van de vraag – alle facetten van het technisch 
vakmanschap met verschillende ‘bouwstenen’ uit onze 
programma’s ondersteunen.
In al deze plannen blijft het in onze 30 werkplaatsen 

opgeknapte gereedschap een zeer belangrijke plaats 
innemen. Of het nu gaat om de inrichting van een naaiatelier, 
een starterkit gereedschap of de opzet van een opknap-
werkplaats, we zullen dit blijven doen met gedoneerde en 
opgeknapte gereedschappen en machines. 

Naast onze reguliere projecten hebben we in 2017 hard 
gewerkt om deze nieuwe plannen verder te concretise-
ren. Extra mankracht is ingehuurd om samen met vrij-
willigers onderdelen van deze strategie verder uit te 
werken. In een aantal gevallen hebben we bepaalde 
nieuwe bouwstenen uit onze programma’s al 
opgestart en geïmplementeerd. Een overzicht:

Bezoek oeganda
Om onze plannen te toetsen op haalbaar-
heid en praktische mogelijkheden is Pro-
jectmanager René Rutte begin 2017 
afgereisd naar Oeganda. Als kwartier-
maker heeft hij gesprekken gevoerd 
met mogelijke partners, overheid 
en andere betrokkenen. Er zijn 
regio’s bezocht voor een 1e 
pilotfase. Ook zijn potentiële 
locaties bezocht voor de start 
van onze 1e opknap- en ver-
huurwerkplaatsen. Daarnaast 
heeft René projecten bezocht 
die door ons in het verleden 
ondersteund zijn. 

aanScherping programma’S + 
eQuip
Mede op basis van het bezoek van René 
Rutte aan Oeganda hebben we onze plannen 
aangescherpt. De verschillende bouwstenen 
onder Leren, Werken en Ondernemen zijn verder 
uitgewerkt. Ons programma heeft ook een naam 

Het jaar in vogelvlucht
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al 35 jaar maakt gered  
gereedschap er werk van.

500 vrijwilligers zorgden er voor dat 
2 miljoen stuks gered gereedschap 

verscheept zijn naar 1.300 organisa-
ties. Daarmee creëerden we 75.000 

leerplekken.
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‘meer en meer ouders willen 
hun kinderen juist hier  
inschrijven voor een cursus’. 

Anderson Bernard,  
Docent metaalbewerking.

12 gered gereedSchap JaarverSlag 2017



gekregen: EQUIP. Een naam die in Afrika beter uit te 
spreken is dan ‘Gered Gereedschap’ en die beter past bij 
onze doelstellingen. De naam – vertaald vanuit het Engels 
betekent het uit- of toerusten – geeft goed de doelstel-
lingen weer die Gered Gereedschap met haar inzet wil 
bereiken: het uitrusten van vakmensen in ontwikkelings-
landen met het juiste gereedschap, theoretische kennis 
en de praktische vaardigheden zodat zij als vakman een 
boterham kunnen verdienen. 

regioplan concreet + partnerS
Naar aanleiding van de gesprekken is besloten om de 
regio Jinja te kiezen als locatie voor het eerste regioplan. 
Er is een analyse gemaakt van het gebied en de kansen 
zijn in kaart gebracht. Op basis daarvan is in 2017 een 
plan geschreven hoe we – en met welke bouwstenen 
uit onze programma’s – technisch vakmanschap gaan 
stimuleren om zo (nog) meer jongeren een opleiding 
en werk te kunnen bieden. Doel is om minimaal 5 jaar 
intensief bij de regio betrokken te zijn. Externe partijen 

zijn benaderd om delen van onze programma’s te 
helpen uitvoeren. Zo hebben we een intentieverkla-

ring ondertekend met Edukans voor het uitvoeren 
van de bouwstenen Curriculum Ontwikkeling en 

het Lerarenprogramma. In 2018 zullen we op 
zoek gaan naar financiering voor onze plannen 

bij donateurs. We werken daarbij samen met 
een professioneel fondsenwervingsbureau. 

uitWerking verhuur- en op-
knapWerkplaatSen

Met haar plannen wil Stichting Gered 
Gereedschap het ondernemerschap 

stimuleren. Doel is om de werk-
gelegenheid onder vakmensen 
te vergroten. Bijvoorbeeld door 
het opzetten van gereedschap 
verhuur- en opknapwerkplaatsen.  

Goedgereedschap is schaars en 
niet voor iedereen betaalbaar.

 Door het openen van deze werk-

plaatsen krijgen meer vakmensen toegang tot goede 
gereedschappen en machines. In 2017 is samen met een 
aantal vrijwilligers gewerkt aan de verdere uitwerking van 
deze plannen. Er zijn verschillende concepten uitgewerkt 
toegespitst op verschillende vakgebieden en grootte. 
Deze concepten zijn direct gebruikt voor de concrete 
uitwerking van twee nieuw op te richten gereedschap op-
knapwerkplaatsen. Deze zullen we samen met partners 
PEFO en CSH in 2018 gaan opstarten. 

FlexiBele centra voor onderWiJS en onder-
nemerSchap
Om onderwijs en ondernemerschap mogelijk te maken bij 
projectpartners die niet beschikken over een bestaande 
werkruimte hebben we in 2017 plannen uitgewerkt voor 
flexibele behuizing. Een team van vrijwilligers is gekomen 
met een flexibele werkplaats, een modulair concept 
gebaseerd op 20 en 40 ft zeecontainers. Ze kunnen door 
de lokale partner ingezet worden als bijvoorbeeld leer-
werkplaats bij scholen, verhuurlocatie voor gereedschap-
pen of werkplaats voor vakmensen. In de zomer van 2017 
is de eerste containerwerkplaats geplaatst bij partner YIP 
in Malawi. De organisatie had te weinig ruimte en wilde 
aan meer jonge ex gedetineerden een kans bieden een 
opleiding te volgen tot metaalbewerker. De werkplaats is 
inmiddels operationeel en voldoet naar volle tevredenheid.  

Werving en uitzending van  
vriJWilligerS
De sterkere focus op regio’s én de start van nieuwe 
programma’s betekent dat Gered Gereedschap 
intensiever en voor langere tijd betrokken blijft bij 
projecten en partners. Steeds vaker ook zal onze 
(technische) kennis gevraagd worden. Bijvoorbeeld 
bij de inrichting van werkplaatsen of het opknappen 
en onderhouden van gereedschappen. Kennis die de 
afgelopen 35 jaar in onze organisatie is opgebouwd en 
die we graag willen delen. In de toekomst zullen vaker 
vrijwilligers afreizen naar projecten in Afrika om dit soort 
ondersteuning te bieden. In 2017 zijn de randvoorwaar-
den hiervoor uitgewerkt. 
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Flexibele centra voor  
vakonderwijs en 
ondernemerschap

Gered Gereedschap steunt vakmensen in ontwikkelingslanden met kennis en kunde en 
middelen. Met die concrete en praktische aanpak hebben we de afgelopen 35 jaar al 
veel bereikt. Dit succes bouwen we inmiddels verder uit. Naast het inzamelen, repareren 
en verschepen van gereedschap in onze 30 werkplaatsen doen we meer. Bijvoorbeeld door 
partners die niet beschikken over een bestaande werkruimte te helpen aan behuizing. 

Peter Schmidt, projectmanager bij Gered Gereedschap: ‘We zagen steeds meer organisaties die 
geen eigen ruimte hadden om iets op te starten maar wel graag wilden beginnen met het opleiden 
van vakmensen of het starten van een eigen bedrijfje. We vroegen ons af, hoe kunnen we deze 
partijen helpen? We zochten een praktische en concrete oplossing, passend bij onze filosofie. Zo zijn 
we uitgekomen op de flexibele werkplaats, een modulair concept gebaseerd op (gebruikte) zeecontai-
ners. Afhankelijk van doel en inzet kunnen deze locaties gecreëerd worden met 10, 20 en 40ft containers. 
Voordeel is dat containers overal te krijgen zijn, zo kunnen we de kosten laag houden en daardoor is dit 
ook makkelijk schaalbaar.’

Afhankelijk van vraag in de regio en de lokale partner kunnen deze containerlocaties ingezet worden als 
bijvoorbeeld leerwerkplaats bij scholen, verhuurlocatie voor gereedschappen of werkplaats voor (groepen) 
vakmensen. Schmidt: ‘De eerste werkplaats is sinds de zomer van 2017 operationeel bij Young in Prison in Malawi. 
De organisatie had te weinig ruimte en wilde aan meer jonge ex gedetineerden een kans bieden een opleiding te 
volgen tot metaalbewerker. We hebben hier nu een werkplaats neergezet op basis van 2 20ft containers die aan de 
lange zijde geopend kunnen worden. De ruimte tussen de containers hebben we overkapt waardoor er een mooie 
werkruimte ontstaat.’ 

De containers worden door Gered Gereedschap compleet geleverd inclusief – in Nederland ingezamelde en opgeknapte 
- gereedschappen, machines en inrichting zoals werkbanken en kasten. Indien gewenst geeft de stichting technisch advies 
betreffende de inrichting van de werkplaats en het juiste en veilige gebruik, onderhoud en beheer van de geleverde gereed-
schappen en machines. De volgende containerwerkplaats zal geplaatst worden bij partner PEFO in Oeganda. Het zal daar de 
basis gaan vormen voor een gereedschap opknapwerkplaats die in de 1e helft van 2018 gaat starten.

Nieuwe ontwikkelingen
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"nu weten we hoe goed gereedschap  
eruit ziet!"
Chipole Vocational Training Centre (VTC)is actief in de hooglanden in het zuiden van Tanzania. Het 
centrum is opgericht door Benedictijner zusters en biedt  jongeren de mogelijkheid om zich te laten 
opleiden tot kleermaker, timmerman, automonteur, elektricien of loodgieter. Het centrum heeft een 
zending opgeknapt gereedschap ontvangen. Dat het gereedschap zeer goed van pas komt, blijkt wel 
uit de enthousiaste reacties:

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 rondkomen  van een klein inkomen uit hun boerenbedrijfje.

“inmiddels heb ik al eigen klanten!”
Primah Mashemererwa wist altijd al wat ze wilde doen: kleding maken, uit interesse en 
om er haar beroep van te maken zodat ze haar familie kan onderhouden. De jonge vrouw 
uit de regio rond Jinja hoorde van het Resource Centre van de Bugembe Women’s Group en 
zij vertrok naar Bugembe om zich voor de opleiding kleermaken in te schrijven. Het scho-
lingscentrum kampte echter met een probleem. “Er waren maar tien naaimachines voor dertig 
studenten”,vertelt Primah, “we werden in groepen ingedeeld en hadden heel weinig tijd om met de 
machine te oefenen.”  De organisatie deed een aanvraag bij Gered Gereedschap. En met succes.  
In de volgende container naar Oeganda bevond zich ook een 20 tal hand en trapnaaimachines 
bestemd voor de Bugembe Women’s  Group.

“Ik kan nu op ieder moment gebruik maken van een naaimachine!” zegt Primah 
enthousiast. Inmiddels heb ik een aantal eigen klanten voor wie ik schooluniformen 
maak. Met het naaiwerk heb ik al een klein inkomen. En ik spaar een beetje geld 
zodat ik binnenkort een eigen naaimachine kan kopen.” 

Berichten uit het veld
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“We zijn er voor de armsten van de armen” 
De Riverside Model School staat in de Oegandese provinciestad Kasese. De school, opgericht in 2008, 

heeft als doel opleidingen te verzorgen voor kwetsbare groepen in Kasese. Zo kunnen alleenstaande 
moeders hier  een opleiding tot kleermaakster volgen en krijgen weeskinderen er een primaire school-

opleiding. “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  eind 2016 dertien schrijfmachines en zeventien naaimachines naar Kasese 
gestuurd die inmiddels volop in gebruik zijn.

 
 “Door te werken met de door Gered Gereedschap geleverde machines doe ik nuttige ervaring op,” 

zegt Juliet Biira, alleenstaande moeder 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.”

 “ik ben nu vocational trainer en kan mijn gezin 
zelf onderhouden” 

 
Maria Kyakuwa (24) bevond zich in de meest ellendige omstandigheden toen medewerkers van het Villa Maria 

Hospital Home Care Programma haar aantroffen in het Rwandese dorp Buyoga: verlaten door haar man, 2 
kinderen te voeden, geestelijk in de war en aan het eind van haar kunnen. Maar zij greep de kans die het team haar 

bood om een vakopleiding naaiwerk te volgen met twee handen aan. Haar verhaal: 
 

 “Ik heb altijd dromen gehad. Ik was dan ook zo blij dat ik geselecteerd werd voor de opleiding. Het was zeker niet 
makkelijk om de opleiding te volgen, aangezien ik twee kinderen had om te voeden. En het is me gelukt; als een 

van de beste leerlingen ben ik geslaagd! Mijn droom is uitgekomen. Bedenk eens wat dat is voor een arme 
moeder die in tuinen van mensen ging graven om aan eten te komen voor haar gezin. Nu ben ik opleider 

voor nieuwe leerlingen in een van de Safe Spaces van Misanvyu Village en kan ik mijn kinderen en mijzelf 
onderhouden. Ik waardeer de steun van Gered Gereedschap en alles wat ze voor mij hebben gedaan. 

Thank you!”



gered gereedschap zet zich in 
om maatschappelijke participatie 
te bevorderen.

 
Meer dan de helft van alle Gered Gereedschap  
werkplaatsen is geheel voor en door vrijwilligers  
georganiseerd.
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maatschappelijke 
participatie en actief 
vrijwilligerswerk

algemeen
Gered Gereedschap zet zich in om de maatschap-
pelijke participatie van vrijwilligers, jong en oud, 

ervaren en onervaren te bevorderen. Ook draagt 
Gered Gereedschap bij aan de (re)ïntegratie en ar-

beidsparticipatie van mensen met een sociale, 
psychische of lichamelijke achterstand. 

Meer dan de helft van alle Gered Gereedschap 
werkplaatsen is geheel voor en door vrijwil-

ligers georganiseerd. De vrijwilligers die 
hier gereedschap opknappen en ver-

zendklaar maken zijn veelal gepensi-
oneerden of mensen die naast hun 

werk iets nuttigs willen doen
De overige werkplaatsen maken 

deel uit van welzijnsinstellin-
gen, (re)ïntegratieprojecten of 

dagactiviteitencentra in bij-
voorbeeld psychiatrie of ver-

slaafdenzorg.
  
Op het landelijk bureau  in 
Amsterdam werken vrijwil-

ligers in het team Projecten, 

waar zij projecten beoordelen en toetsen, in het team 
Marketing Communicatie waar de communicatiemid-
delen met de publieksgroepen en ook de donateuradmi-
nistratie worden verzorgd en in het team Operationeel 
dat verantwoordelijk is voor het vervoer van de gereed-
schappen en machines. Veel vrijwilligers volgen op het 
landelijk bureau succesvol een re-integratietraject en 
gaan na verloop van tijd weer betaald elders aan de slag. 

maatSchappeliJke inStellingen
Een aantal van onze werkplaatsen is opgezet als 
onderdeel van welzijnsinstellingen, (re)ïntegratiepro-
jecten of dagactiviteitencentra. De laagdrempeligheid 
van Gered Gereedschap is bij uitstek geschikt als dag-
besteding of een goede eerste stap in een arbeidsreha-
bilitatietraject. Met name het herstellen of nieuw leren 
van vaardigheden, het wennen aan een arbeidsritme 
en het omgaan met anderen in een werksituatie zijn 
belangrijke elementen. Gered Gereedschap werkte in 
2017 o.a. samen met De SamenwerkingsUnie,  Wij 3.0 
(Altrecht Talent), Esdégé-Reigersdaal en Reinaerde. 
Door bezuinigingen en verandering in subsidiestromen 
is de toekomst van deze werkplaatsen de komende 
jaren niet altijd even zeker.
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duurzaam 
hergebruik
Al sinds haar oprichting zet Gered Gereedschap zich 
in voor de bevordering van het hergebruik van gereedschappen 
en aanverwante goederen ter vermindering van de belasting 
van het milieu. Hiermee wil Gered Gereedschap bijdragen 
aan een duurzame samenleving in Nederland. 

gereedSchappen

De nadruk bij het inzamelen ligt op 
handgereedschap, naaimachines en 
klein elektrisch gereedschap zoals 
boor- of  slijpmachines. 
Voor het inrichten van werkplaatsen 
op scholen of verhuurlocaties is Gered 
Gereedschap daarnaast steeds vaker 
op zoek naar grotere machines zoals 
houtdraaibanken of aggregaten. 

inzamelpunten

Gered Gereedschap heeft op dit moment 
een netwerk van zo’n 350 inzamel-
punten in Nederland. Een groot aantal 
daarvan bevinden zich in de winkels van 
Praxis Bouwmarkten. De overige punten 
bestaat uit een mix van particulieren, we-
reldwinkels en lokale ijzerwarenzaken. 
Het beheer van dit inzamelnetwerk is 
grotendeels in handen van de afzonder-
lijke werkplaatsen. 
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aantallen ingezameld

Het aanbod van gebruikte gereed-
schappen via particulieren groeit nog 
steeds. Gered Gereedschap ontvangt 
daarnaast doorlopend aanbiedingen 
van bedrijven die de stichting door 
middel van tijdelijke (inruil)acties 
willen ondersteunen. Jaarlijks krijgt 
Gered Gereedschap zo’n 300.000 
stuks gereedschap aangeboden.

recycling 

De kwaliteit van de ingeleverde  
gereedschappen verschilt sterk; 
gemiddeld 1 op de 3 is goed genoeg 
voor een 2e leven. Wat niet kan 
worden opgeknapt wordt ontmanteld 
en zo optimaal mogelijk gerecycled. 
De opbrengsten daarvan komen ten 
goede aan de lokale werkplaatsen 
voor aanschaf van onderhoudsma-
terialen, hout voor verscheping, etc.



partners & projecten

In 2017 hebben we 20 projectpartners in Malawi, Tanzania, 
Kenia, Rwanda en Ghana kunnen ondersteunen met 
gereedschap. In enkele gevallen betrof het een uitzonderlij-
ke en bijzondere samenwerking tussen de partner en Gered 
Gereedschap. Zo zetten we in Malawi samen met Young in 
Prison en Music Cross Roads voor het eerst een container 
werkplaats op. En door de jarenlange relatie van de werkplaats 
Oost Voorne met Polytechnic Regional Center-South in Rwanda 
hebben we dit technische beroepsopleidingeninstituut kunnen 
ondersteunen ondanks dat Rwanda geen focusland van onze 
organisatie is. 

Voor alle projecten die worden ondersteund geldt dat ze een 
uitgebreide selectieprocedure hebben doorstaan. Onze pro-
jectmedewerkers beoordelen de aanvragende organisaties op 
financiële degelijkheid, kwaliteit en bijdrage aan het zelfredzaam 
maken van jonge vakmensen. In het afgelopen jaar is dit 
proces gedigitaliseerd. De organisaties kunnen nu digitaal hun 
aanvraag indienen. Ook is het mogelijk voor de aanvrager om 
later gegevens toe te voegen aan de aanvraag. Door de digitale 

aanvraag lukt het de projectmedewerkers 
om  sneller inzicht te krijgen in de aard 
van de organisatie. Hierdoor kunnen 
we sneller werken en is het mogelijk 
om jaarlijks in november alle 
aanvragende organisaties te laten 
weten of ze in het volgende jaar 
een donatie aan gereedschap 
zullen ontvangen of niet. 

Naast de gereedschappen 
voor de 20 projectpartners 
die in 2017 zijn ondersteund, 
stond 1 container met naaima-
chines klaar voor verscheping 
naar 4 projecten in DR Congo. Ook 
voor 7 projecten in Oeganda stond 
een container met gereedschappen 
klaar. De verscheping hiervan staat 
begin januari 2018 gepland.

Container Projectnr. Naam Land Plaats

16-903 15-015 Polytechnic Regional Center-South Rwanda Huye
16-905 15-065 Music Cross Roads Malawi Lilongwe
16-905 14-368 Mikolongwe Voc.School Malawi Malawi Lilongwe
16-907 14-366 Isanya Youth Polytechnic. Kenya Kilgoris
16-907 15-019 Oyugis Integrated Development Organization Kenya Kilgoris
16-907 15-152 Nyakemo Women Group Kenya Gesus
16-907 14-342 SKPCPO DELTA Kenya Lunga-Lunga
16-907 15-154 Litrake Self Help Group Kenya Litrake
16-907 16-014 NYABONDO CENTRE FOR THE DISABLED kenya Sondu
17-902 16-039 Care and Concern Action Group Ghana Sokode
17-902 16-040 Wunizooya Development Programme Ghana Tamale
17-902 16-041 Ngleshie Amanfro I.C.C.E.S., vocational training Ghana Kaneshie-Accra
17-902 16-042 Urban Poor Child Organisation Ghana Botoi Shiienyo

17-902 16-036 Stichting Adwuma Ye Ghana Tamale

17-907 17-001 Tanzania Gatsby Trust Tanzania Morogoro
17-907 15-254 TAREO, Tanzania rural empowerment organization Tanzania Moshi, Kilimanjaro
17-907 16-031 JUHUDI Vocation centre Tanzania Muheza
17-907 16-033 Kibaha Education Centre Tanzania Kibaha
17-907 16-008 MIC Vocational Training Center (MVTC) Tanzania Njombe
17-907 16-038 Children Care Development Organization (CCDO) Tanzania Kihesa-Iringa
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We werken altijd samen met 
lokale partners. directe steun 

zonder tussenkomst van andere 
partijen. het resultaat is direct 

zichtbaar en meetbaar.
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lijst gereedschappen

Geleverde gereedschappen, 
machines en toebehoren

Aantal

Ingerichte containerwerkplaats 2 
x 20ft

1

Stellingkast 6

Aambeeld 1
Band schuurmachine 2
Boll-hamer 6
Doos met 15 helmen 4
Dozen overalls 12
Timmermanshulpmiddelen 1344
Hakhamers 4
Cirkelzaag 1
Klem 6ft 10
Compressor 3
Boren (conische boren) 1
Boor bits set 4
Klaslokaalset voor 10 leerlingen 
automonteurs

13

Klaslokaalset voor 10 leerlingen 
voor houtbewerkers

30

Klaslokaalset voor 10 leerlingen 
electricien

10

Klaslokaalset voor 10 leerlingen 
bouwvakken

23

Klaslokaalset voor 10 leerlingen 
metaalbewerking

22

Klaslokaalset voor 10 leerlingen 
loodgieten

12

Klaslokaalset voor 10 leerlingen 
schoenmaken

4

Elektrische boormachine 12
Elektrisch strijkijzer 5
Elektrische slagboor 18
Borduurmachine 3
Slijpsteen 220V 7
Metaalzaag 2
Handboor 4

Geleverde gereedschappen, 
machines en toebehoren

Aantal

Individuele metaalbewerkers set 35

Individuele automonteurs set 19

Individuele houtbewerkings set 37
Individuele bouwvakkers set 29
Individuele loodgietersset 10
Breimachine 2
Leernaaimachine 1
Metaaldraaibank 1
Metaalschaaf 2
Metalen pers 2
Overlock naaimachine 2
Stikmachine 1
Radiaalarmzaag 1
Ring machine 1
Metaal wals machine 1
Grafeermachine 1
Veiligheidsbril 4
Perforatiemachine 1
Elektrische naaimachine 291
Handnaaimachine 113
Trapnaaimachine 49
Plaatschuurmachine met snoer 2
Soldeerbout 220V 20
Plaatstaal schaar 1
Stretching machine 1
Tafe schuurmachine 1
Tafelzaag 2
Schrijfmachine 17
Bankschroef 10
Lasapparaa 9
Laskap 14
Lasscherm 3
Lastafel 2
Houtdraaibank 1
Werkbank 13
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een toekomst voor jonge 
ex-gedetineerden in 
malawi
Pal naast de gevangenis in Lilongwe, Malawi, staat de containerwerkplaats van Gered Gereedschap.  
Elke dag is er hier volop bedrijvigheid. In de werkplaats zijn jonge ex gevangenen aan het 
werk. Ze lassen metalen meubels, zoals bedframes en stoelen, bestemd voor de locale markt.  
De werkplaats is een gezamenlijk project van Young In Prison en Gered Gereedschap. Het project, onder de 
naam YIP Made, biedt jonge gevangenen in Malawi na hun detentie een opleiding tot vakbekwaam metaal-
bewerker. Gered Gereedschap leverde de werkplaats en de volledige inrichting ervan, de  gereedschappen en 
machines; Young in Prison verzorgt samen met partner Music Crossroads de opleiding. Omdat er veel werk is 
in de metaalindustrie biedt de werkplaats de jongeren een reeel uitzicht op een beter bestaan.

Gered Gereedschap bezocht de werkplaats en sprak met 
enthousiaste leerlingen. In hun persoonlijke verhalen is 
leesbaar wat een goede vakopleiding kan betekenen. 
Hoe het levens kan veranderen. Van uitzichtloosheid naar 
toekomstperspectief.

Blessings mugode 
Een van de leerlingen die de opleiding tot metaalbewerker 
volgt, is Blessings Mugode (23) uit Chipita. Tijdens zijn 
verblijf in de gevangenis nam hij deel aan verschillende 
activiteiten van Music Crossroads. Na zijn vrijlating werd 
Blessings uitnodigd om deel te nemen aan de opleiding 
tot metaalbewerker. Er kwam voor hem een droom uit. “Ik 
heb altijd al zoiets willen doen,” zegt hij. “En de faciliteiten 
zijn ideaal. In de werkplaats hebben we alle apparatuur 
direct bij de hand zonder dat we ernaar hoeven te 
zoeken. De cursus is ook zeer praktisch. Wat we in 
theorie uitgelegd krijgen, kunnen we meteen in de praktijk 

oefenen en toepassen.” 
Als Blessings klaar is met zijn opleiding wil hij 
meteen aan de slag. Hij blaakt van energie en 
zelfvertrouwen. “Als ik terug ben in Chipita  
ga ik direct mijn plan om een eigen zaak te 
openen uitvoeren. Met het gereedschap en 
de apparatuur die ik van hier meekrijg, kan ik 
mijn eigen werkplaats inrichten en meteen 
aan de slag. Als de zaak eenmaal loopt, 
hoop ik andere jongeren in dienst te 
kunnen nemen. Het zou prachtig zijn 
als zij niet hoeven mee te maken wat 
ik meegemaakt heb.” 
Meer persoonlijke verhalen op: 
https://www.geredgereed-
schap.nl/onze-resultaten/
jobena-prijs-yip-malawi/

Berichten uit het veld
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Samen
Gered Gereedschap kan haar werk doen dankzij de inzet van vele 
betrokkenen. Samen zetten we ons met veel enthousiasme in voor het 
gezamenlijk doel: een verhoogde kans op een beter leven voor (leerling) 
vaklieden in Afrika. 

Ieder zet zich in afhankelijk van eigen mogelijkheden en interesse. Door 
gereedschap in te leveren, mee te werken als vrijwilliger, financieel te 
ondersteunen als particuliere donateur of vermogensfonds, of door 
als bedrijf te helpen met het ter beschikking stellen van mensen of 
middelen.

vriJWilligerS landeliJk Bureau

Vrijwilligers zijn de motor van Gered Gereedschap. 
In 2017 werkten op het landelijk bureau van Gered 
Gereedschap in Amsterdam zo’n dertigtal vrijwil-
ligers, ondersteund door een kleine betaalde staf 
en een onbezoldigd bestuur. Het landelijk bureau 
ondersteunt de 30 werkplaatsen. De medewerkers 
van het landelijk bureau behandelen alle aanvragen 
uit Afrika voor ondersteuning, regelen de landelijke 
logistiek en verschepingen en ze zijn verantwoordelijk 
voor het landelijk PR beleid en donateur- en fondsen-
werving. 

vriJWilligerS WerkplaatSen

In de 30 Gered Gereedschap werkplaatsen in 
Nederland zijn zo’n 500 vrijwilligers actief. 
Zij zijn de ruggengraat van Gered Gereedschap 
en werken actief mee, op een manier die past 
bij hun eigen behoefte, kwaliteiten en wensen. 
Bijvoorbeeld als opknapper van gereedschap, 
technisch specialist, PR medewerker of 
bestuurslid. 
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donateurS

Gered Gereedschap kan bogen op een 
- ook in 2017 verder groeiende - stabiele 
groep, zeer loyale donateurs. Zij vormen 
onze achterban en zijn essentieel voor het 
voortbestaan van Gered Gereedschap. 
Dankzij de steun en het vertrouwen van 
hen kunnen we ons werk blijven doen en 
heeft de organisatie een stabiele basis.

FondSen & overheid

Vermogensfondsen zijn een belangrijke bron van inkomsten 
voor Gered Gereedschap. Bij het samenwerken met vermo-
gensfondsen gaat het om het vinden van gedeelde belangen 
en hier concreet invulling aan geven. Gered Gereedschap 
onderhoudt nauwe contacten met diverse vermogensfond-
sen. In 2017 kon Gered Gereedschap op ondersteuning 
rekenen van o.a.:  ASN Foundation, WM de Hoopstichting en 
Stichting Bon Coeur. Daarnaast mocht Gered Gereedschap 
ook in 2017 steun ontvangen van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken voor het uitvoeren – over een periode van 2 
jaar – van diverse projecten in Oeganda en Ghana.

BedriJven

Ook bedrijven zien in GG een goede partner om 
invulling te geven aan hun doelstellingen op 
het gebied van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). De manier waarop 
bedrijven en organisaties hieraan invulling 
geven verschilt. In 2017 is GG er in geslaagd 
om naast de al langer lopende samenwerking 
met o.a. Praxis ook nieuwe samenwerkings-
verbanden aan te gaan o.a. Enorm, Connect, 
TecLine en GriDD.



organisatie

Gered Gereedschap is een netwerkorganisatie waarin 
vele mensen en verschillende organisaties met elkaar 
zijn verbonden. Het landelijk bureau, werkplaatsen, inza-
melpunten, partnerorganisaties in Afrika en in Nederland, 
bedrijven, vrijwilligers en donateurs, allen werken we 
samen aan het realiseren van de doelstelling van Gered 
Gereedschap: het vergroten van de zelfredzaamheid van 
mensen in ontwikkelingslanden. De basisstructuur van 
de organisatie Gered Gereedschap bestaat uit 30 werk-
plaatsen en een landelijk bureau. Het landelijk bureau en 
de werkplaatsen zijn elk juridisch zelfstandige entiteiten.  

De landelijk opererende stichting Dienstencentrum Gered 
Gereedschap ondersteunt de lokale werkplaatsen en in-
zamelpunten. Het bureau behandelt de aanvragen voor 
gereedschap, zet de aanvragen uit bij de werkplaatsen, 
regelt de landelijke logistiek en de internationale verschepin-
gen per container. Verder draagt het landelijk bureau verant-
woordelijkheid voor het landelijk PR beleid, en de werving van 
donateurs, sponsoren en fondsen. Vanuit Amsterdam wordt 
hier met een enthousiaste groep medewerkers aan gewerkt. 

een nieuW onderkomen!
Het landelijk bureau is in maart verhuisd naar een mooie, 
grotere ruimte in hetzelfde gebouwencomplex in hartje 
Amsterdam, het WG terrein. De panden van het  voormalig 
ziekenhuis, het Wilhelminagasthuis, hebben al sinds de jaren 
tachtig een speciale bestemming. Naast huurwoningen 
huisvest het terrein ook 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.

BeStuur
Het bestuur van Stichting Gered Gereedschap bestaat 
januari 2017 uit vier leden. In maart komt Mieke Schulte 
het bestuur versterken. Besloten is te werken met een 
klein en slagvaardig bestuur. Het bestuur is meewerkend, 
dat wil zeggen dat naast het uitzetten van beleid en het 
stellen van kaders waarbinnen de verschillende teams 
opereren, de bestuursleden ook meewerken in de uitvoering. 

Het bestuur bestaat vanaf juni 2017 uit de volgende leden:
B. (Bob)  de Koff – Voorzitter 

A. (Arend) Stemerding – Secretaris 
P.J. ( Peter) van den Berg – Penningmeester 
A.M.H( Mieke) Schulte – Werkplaatsen  
E.C.E. (Evelien) van der Voorde - Marketing & Communicatie 

De werkzaamheden van Gered Gereedschap worden 
uitgevoerd door 4 teams.  

team proJecten & FondSenWerving
Onderhoudt de contacten met projectpartners in 
de focuslanden. De aanvragen vanuit deze landen 
worden getoetst aan de criteria van Gered Gereedschap. 
Ook toetsen de medewerkers van het team de effecti-
viteit en betrouwbaarheid van de organisatie. Uit alle 
aanvragen maakt het team een selectie van projecten 
die worden ondersteund. Voor deze projecten werft 
het team fondsen. 
Ook na goedkeuring van een aanvraag houdt GG 
contact met de lokale partner. De voortgang 
van het project wordt  regelmatig besproken 
en  na afronding vindt er een gedegen 
evaluatie plaats. 

team operationeel
Draagt zorgt voor het inzamelen en 
opknappen van gereedschap en 
het versturen van gereedschap-
sets naar de projecten. Na 
goedkeuring van de project-
aanvraag door het Team 
Projecten gaan de werk-
plaatsen aan de slag met het 
produceren van de gevraagde 
gereedschapsets. Het team 
Operationeel zorgt voor transport 
in Nederland en de internationale 
verscheping, inclusief het bijbeho-
rende papierwerk voor import en 
douane.In 2017 is een forse verbeterslag 
gemaakt wat betreft het transport binnen 
Nederland. Onze logistieke partner, de 
Baanderij heeft dit nu in handen en zorgt voor 
regelmaat in het afhelen van de gereedschaps-
sets bij de werkplaatsen.
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team Financieel
Verzorgt de financiële administratie en de projectadminis-
tratie. Het team staat onder leiding van de penningmeester. 

team marketing en communicatie 
Verantwoordelijk voor  de communicatie met de publieks-
groepen over het werk van Gered Gereedschap. Belangrijk 
communicatiemiddel is het GG bericht dat 4 x per jaar 

verschijnt. In 2017 is Gered Gereedschap sterk zichtbaar 
op social media. De inspanningen van het team 

online leiden tot 31.000 volgers op Twitter, 7.500 op 
Facebook,  Het team zet sterk in op de werving van 

particuliere donateurs via de website, welke rond 
de 5.000 bezoekers per maand trekt, e-mailmar-

keting en zoekwoordenmarketing via Adwords.   
Bedrijfssponsoring  hoort ook tot de werk-

zaamheden van dit team. In 2017 hebben 
een aantal bedrijven, zoals Stimulanz, 

TecLine, Enorm en de Rotary Den Haag, 
inzamelacties of ludieke sponsoracties 

opgezet. 

Betaalde krachten
Drie projectmanagers sturen de teams Projecten en Fond-
senwerving, Marketing en Communicatie en Operationeel 
aan. De projectmanagers worden voor één of meerdere 
dagen betaald en hebben elk  hun eigen afgebakende 
projectdoelstelling. Zij zijn als zzp’er aan de organisatie 
verbonden door middel van een opdrachtovereenkomst. 
Voor de ZZP constructie is gekozen om de  organisatie 
flexibel te kunnen laten zijn en om risico’s zoveel als 
mogelijk uit te sluiten.

Van januari tot juni zijn twee extra projectmanagers actief 
voor een halve en anderhalve dag per week. Zij verrichten 
taken voor team Marketing Communicatie en Projecten. 
Reden  voor dit besluit is om de huidige projectmanagers 
ruimte te geven een aantal bouwstenen van de nieuwe 
strategie ( leren, werken, ondernemen) en het regioplan 
goed uit te werken.

Afdeling Vrijwilligers Betaalde krachten

Bestuur 5
Bureau coördinatie 0,2
Projecten en Fondsenwerving 7 0,4
Operationeel 2 0,2
Marketing en communicatie 17 0,6
Financieel 2
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Balans per 31 december 2017l

activa passiva
Financiele vaste activa Reserves en fondsen
Lening  5.250,00 Continuiteitsreserve  172.138,00 

Bestemmingsfondsen  30.158,00 
Vlottende activa
Overige vorderingen  3.100,00 Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 
en overlopende passiva

 65.005,00 

Liquide middelen  258.951,00 

totale activa 267.301,00  totaal passiva  267.301,00 

Financiën

Jaarverslag 2017
Resultaatrekening

Baten
Donaties  60.156,00 
Fondsen  61.443,00 
Subsidies van overheden  123.750,00 
Giften - bedrijven  16.588,00 
Giften - ideële instellingen  31.150,00 
Schenkingen en nalatenschappen  23.225,00 
Totaal Baten  316.312,00 

Lasten
Personeelskosten  140.313,00 
Verkoopkosten  18.490,00 
Pr en communicatie  17.984,00 
Huisvestingskosten  3.820,00 
Kantoorkosten  4.795,00 
Transportkosten  89.021,00 
Algemene kosten  7.320,00 
Totale lasten  281.743,00 

resultaat  34.569,00 
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