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Gered
Gereedschap
maakt er werk van
Al 34 jaar zet Gered Gereedschap zich in om de zelfredzaamheid van mensen
in ontwikkelingslanden te vergroten. Meer dan 1.8 miljoen opgeknapte
stuks gereedschap en 17.000 naaimachines vonden in die 34 jaar via onze
ruim 30 werkplaatsen hun weg naar 1.200 vakscholen, trainingscentra en
ontwikkelingsorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hiermee creëerden we
meer dan 70.000 vak/leerplekken en gaven we vele jongeren de kans om een goede
vakopleiding te volgen en een zelfstandig bestaan op te bouwen als bijvoorbeeld
timmerman, loodgieter of kleermaker.

Bob de Koff
Voorzitter Stichting
Dienstencentrum Gered
Gereedschap

Volgens cijfers van de Verenigde Naties daalde de afgelopen jaren het aantal mensen
dat in extreme armoede leeft. Ook groeide het aantal jongeren dat toegang kreeg
tot onderwijs. Dat zijn goede berichten. Toch blijft de armoede ongelijk verdeeld;
zo leeft in Sub-Sahara-Afrika nog steeds de helft van de bevolking in armoede. Voor
veel jongeren is het vakonderwijs nog niet beschikbaar. Onze inzet blijft dan ook
noodzakelijk.
Met volle inzet werkte Gered Gereedschap in 2015 dan ook verder aan de versterking
en uitbreiding van het vakonderwijs en het stimuleren van ondernemerschap bij jonge
vakmensen. Het zwaartepunt van onze steun lag daarbij op Afrika. Zo stonden we
in 2015 vele projectpartners terzijde in o.a. Kameroen, Oeganda, Ghana, Liberia en
Malawi met gereedschappen, naaimachines en werkplaatsapparatuur.
We zien dat onze steun regelmatig verder gaat dan onderwijs en gereedschap alleen.
Naast onderwijs proberen we ook werk en ondernemerschap te stimuleren. Zo zijn we
in 2015 samen met locale partners gestart met het opzetten van gereedschapverhuur
locaties om de toegang tot goede gereedschappen voor meer vakmensen mogelijk te
maken. Dit is slecht één voorbeeld. Naast gereedschapsverhuur gaan we de komende
periode andere initiatieven ontplooien om ambachtslieden op het gebied van leren,
werken en ondernemen nog beter te ondersteunen.
Gered Gereedschap kan haar werk alleen maar doen dankzij de steun van velen. Wij
danken dan ook de vrijwilligers op kantoor in Amsterdam en in de vele werkplaatsen,
de donateurs, medewerkers, bestuurleden, vermogensfondsen, bedrijfspartners en
ambassadeurs voor hun enorme bijdrage aan ons werk in het afgelopen jaar.
Samen blijven we er werk van maken!
Namens het bestuur,
Bob de Koff
Voorzitter Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap

4

5

6

De kracht van
gereedschap
Babungo is een dorp dat ligt in het noordwesten van Kameroen.
Armoede en onderontwikkeling tekenen het leven van de
bewoners. De werkloosheid is hoog, vooral onder jongeren.
Begin 2014 hebben drie lokale organisaties - CETIC (de
technische school), Vengo Mbe BDE (de lokale vakvereniging)
en BIHMEHC (het psychiatrisch ziekenhuis) - de handen
ineengeslagen om, samen met de Nederlandse Stichting
Babungo en Gered Gereedschap, de lokale situatie van de
jongeren te verbeteren.
Wietske Stokvis, voorzitter van Stichting Babungo, is onder
de indruk van de effecten van de geleverde gereedschappen:
‘Je ziet een sterke toename aan leerlingen voor de technische
school sinds de praktijklessen gegeven worden met goed
gereedschap. Het enthousiasme is zo groot dat de leerlingen
nu hun eigen praktijkruimte aan het bouwen zijn. De leerlingen
kunnen stage lopen bij de vakvereniging en krijgen daar de
kans praktijkervaring op te doen. Dat maakt ze sterker bij de
start van hun loopbaan. Met de zendingen gereedschap is
een enorme verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
gerealiseerd.’
Maar ook de impact op de community is indrukwekkend.
Stokvis: ‘Vele vrouwen hebben met de levering van
naaimachines een eigen bedrijfje opgezet en kunnen daarmee
in het onderhoud van hun gezin voorzien. De vakvereniging
van lokale vakmensen geeft aan dat zij nog nooit zulke
goede gereedschappen hebben gehad. Binnen de vereniging
wordt nu in gezamenlijkheid besloten wie wat wanneer mag
gebruiken. Alle leden dragen daarvoor wekelijks 1 euro af aan
de vereniging. Enerzijds om te sparen voor nieuw gereedschap
maar ook om leden te ondersteunen die vanwege ziekte
tijdelijk geen inkomen hebben. Voor het eerst is een dergelijke
vorm van samenwerking tot stand gekomen.’
Met de gereedschappen kunnen de vakmensen nu in kortere
tijd betere en mooiere producten maken om te verkopen
op de regionale markt. Daardoor zijn ze beter in staat
in hun levensonderhoud te voorzien en verhogen ze de
levensstandaard van zichzelf, hun gezin en de community.
Dat is de kracht van gereedschap.
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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 veranderingen 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
uitgangspunt 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.
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Leren, werken
en ondernemen
Onze programma’s
Gered Gereedschap richt zich met haar programma’s op de hele keten: leren, werken
en ondernemen. We zetten in op meer en beter opgeleide vakmensen voor de
verdere ontwikkeling van de afrikaanse maakindustrie. We werken daarbij samen
met lokale (particuliere) partners voor uitbreiding en versterking van excellent
vakonderwijs en het starten van ondernemingen. Naast het vakinhoudelijke bieden we
ook kennis en begeleiding op het gebied van financiën, life-skills en ondernemerschap.
Omdat kwalitatief gereedschap voor een gemiddelde Afrikaan onbetaalbaar is
verlagen we met onze initiatieven de drempel tot goede gereedschappen en
machines. Waar mogelijk via toegang tot microfinanciering. Hiermee kunnen
vakmensen een stap vooruit maken in hun ontwikkeling. Immers, eenmaal met
goed gereedschap in handen kunnen ze in kortere tijd betere en mooiere producten
maken om te verkopen op de lokale markt. Daarmee kunnen ze beter in hun
levensonderhoud voorzien en verhogen ze bovendien de levensstandaard van zichzelf,
hun gezin en de community.
Om onze impact te vergroten zullen de activiteiten van Gered Gereedschap steeds
vaker in regio’s gecentreerd worden. Met de kennis, contacten en ervaringen van onze
lokale (regionale) partners zullen daar onze verschillende programma’s – op basis van
lokale behoefte en kansen – ingezet worden in de hele keten van leren, werken en
ondernemen.
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Eindelijk praktijkles!
Het Kaiboi Technical Institute in Kenia biedt
technische opleidingen aan kansarme jongeren.
De school kende de laatste jaren een enorme
groei, de aanmeldingen stroomden binnen.
Door een tekort aan gereedschap werd
er hoofdzakelijk theorieles gegeven. Bij
praktijklessen stonden steeds 4 van de 5
leerlingen op hun beurt te wachten. Dit is,
door de levering van sets gereedschappen,
verleden tijd. Volgens de leerlingen is het
werken veiliger en professioneler geworden
met het gereedschap uit Nederland.
Milka Jepkosgei: “Mijn droom is autotechnisch
ingenieur worden. Sommige gereedschappen, die
noodzakelijk zijn voor de opleiding, hebben we pas
sinds de levering van Gered Gereedschap. Eerst
waren de lessen bijna allemaal theoretisch, maar
nu zijn ze een stuk praktischer!”

Berichten uit
het veld

Samen strijden we tegen armoede
Met de hulp van stichting het R.C
Maagdenhuis in Amsterdam heeft
Gered Gereedschap een container
lading gereedschap naar Togo gestuurd.
In Kpalime leidt de Association
Germano Togolaise zo’n 250 jongeren op
in de richtingen lassen, houtbewerking en
autospuiten.
Messan Amegniho (directeur): “We zijn blij met het
ontvangen gereedschap. Met het gereedschap kunnen
we jongeren beter opleiden en vergroten we hun
kans op werk. Het is goed om te weten dat ergens in
Nederland mensen aan ons denken. Dit maakt ons
sterker en samen strijden we tegen armoede.
Bedankt aan alle donateurs!”
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Technisch vakonderwijs voor aidsweeskinderen
Gered Gereedschap werkt intensief samen met de Oegandese
organisatie PEFO (Phoebe Education Fund for Aids Orphans
and Vulnerable Children ). De oprichters, de broers Ojambo,
zelf op jonge leeftijd wees geworden als gevolg van aids,
willen de vele aidsweeskinderen in het Jinja district helpen.
PEFO startte eind 2014 met de bouw van een technische
school. Juli 2015 werd met een grootse happening de
enorme zending aan gereedschappen voor houtbewerking,
elektrotechniek, autotechniek, metaalbewerking, metselen,
schoenmaken en installatietechniek onthaald. Inmiddels is
ook een naaiatelier met 50 naaimachines operationeel.
Justin Ojambo, directeur: ”We willen per jaar 200 jongeren van 15
tot 20 jaar opleiden. Om ervoor te zorgen dat leerlingen succesvol
een opleiding kunnen volgen en afronden is goed gereedschap
noodzakelijk. Daarom zijn we erg blij met de samenwerking met
Gered Gereedschap.”

Zelfhulpgroep biedt training timmeren
Kamatete Women Solwezi is een
actieve zelfhulpgroep in Zambia die al
honderden vrouwen getraind heeft in
breien en kleding maken. Door groei in
de exploitatie van kopermijnen ontstond
er vraag naar uniformen en vakbekwame
timmerlieden. Kamatete Women
Solwezi is op de vraag ingesprongen door
timmeropleidingen voor zowel mannen als
vrouwen te gaan bieden. De uitbreiding van
de dienstverlening werd mogelijk door de levering
van naaimachines en timmergereedschap door Gered
Gereedschap.
Readness Kalajika, coördinator van de zelfhulpgroep, is het
gereedschap zelf gaan halen in de hoofdstad Lusaka. “Het
gereedschap, dat van zeer goede kwaliteit is, zal gebruikt
worden om zowel jonge mannen als vrouwen op te leiden
in kleermakerij en houtbewerking. De naaimachines zullen
hun tevens de mogelijkheid geven om een eigen inkomen te
genereren.”

Duurzaam hergebruik
Al sinds haar oprichting zet Gered
Gereedschap zich in voor de
bevordering van het hergebruik van
gereedschappen ter vermindering
van de belasting van het milieu.
Hiermee wil Gered Gereedschap
bijdragen aan een duurzame
samenleving in Nederland.

Inzamelpunten
Gered Gereedschap heeft op dit
moment een netwerk van zo’n 370
inzamelpunten in Nederland. 141
daarvan bevinden zich in de winkels
van Praxis Bouwmarkten. De overige
punten bestaat uit een mix van
particulieren, wereldwinkels en lokale
ijzerwarenzaken. Het beheer van
dit inzamelnetwerk is grotendeels
in handen van de afzonderlijke
werkplaatsen.

Duurzaam
hergebruik
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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.

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 onderhoudsmaterialen, hout
voor verscheping, etc.

Aantallen ingezameld
Het aanbod van gebruikte
gereedschappen 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.
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Maatschappelijke
participatie en actief
vrijwilligerswerk
Algemeen
Gered Gereedschap zet zich in om de maatschappelijke participatie van
vrijwilligers, jong en oud, ervaren en onervaren te bevorderen. Ook draagt Gered
Gereedschap bij aan de (re)ïntegratie en arbeidsparticipatie van mensen met een
sociale, psychische of lichamelijke achterstand.
Meer dan de helft van alle 30 Gered Gereedschap werkplaatsen wordt geheel
voor en door vrijwilligers gerund. In de werkplaatsen wordt het gereedschap
gesorteerd, opgeknapt en verzendklaar gemaakt. De vrijwilligers die gereedschap
opknappen zijn veelal gepensioneerden of mensen die naast hun werk iets nuttigs
willen doen. De overige werkplaatsen maken deel uit van Reclassering Nederland,
welzijnsinstellingen, (re)ïntegratieprojecten of dagactiviteitencentra.

GGZ Instellingen
Een aantal van onze werkplaatsen is opgezet als onderdeel van
welzijnsinstellingen, (re)ïntegratieprojecten of dagactiviteitencentra in
psychiatrie of verslaafdenzorg. De laagdrempeligheid van Gered Gereedschap
is bij uitstek geschikt als dagbesteding of een goede eerste stap in een
arbeidsrehabilitatietraject. Met name het nieuw leren van vaardigheden, het
wennen aan een arbeidsritme en het omgaan met anderen in een werksituatie
zijn belangrijke elementen.
Gered Gereedschap werkte in 2015 o.a. samen met Emergis GGZ, Promens
Care, Altrecht Talent, Nieuwland (Primsa Dagbesteding), Esdégé-Reigersdaal
(Tracé de Stern) en Kwintes (De Optrack). Door bezuinigingen en verandering in
subsidiestromen is de toekomst van deze werkplaatsen de komende jaren niet
altijd even zeker.

Reclassering Nederland
In Nederland zorgt Reclassering Nederland ervoor dat de werkstraf die iemand
opgelegd krijgt op de juiste manier wordt uitgevoerd. Eén van de projecten waar
werkgestraften terecht kunnen is ontstaan uit samenwerking tussen Gered
Gereedschap en de Reclassering. Werkgestraften maken gebruikt gereedschap
schoon en knappen dit op in de werkplaatsen van de reclassering in Amsterdam,
Arnhem, Den Haag, Enschede en Rotterdam.
Ook leveren deze werkplaatsen kant-en-klare gereedschapkistjes en wordt
er ondersteuning geboden bij het binnenlandse vervoer van de opgeknapte
gereedschappen naar onze logistieke partner De Baanderij in Gouda. De
taakgestraften ervaren het zelf als nuttig werk omdat ze een bijdrage leveren aan
het verbeteren van leefomstandigheden in ontwikkelingslanden.
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Blik achter de
schermen

1

Werkplaats Waddinxveen: Theo Mulder
Theo Mulder, ‘de buitendienst’ van werkplaats Waddinxveen.
Theo Mulder is niet zo van de hamerstelen en de naaimachines. Hij was vele
jaren internationaal chauffeur, met alle drukte die daarbij hoort. Lang geleden
kwam hij eens gereedschap inleveren, bleef contact houden met Gered
Gereedschap en is nadat hij met werken is gestopt alleen maar meer gaan doen,
nu alweer 9 jaar.
Theo is nog steeds een zeer dynamisch type en is ‘de buitendienst’ van Gered
Gereedschap Waddinxveen. Met een flinke aanhanger met steeds meer
sponsorstickers erop rijdt hij iedere maandag (en steeds vaker ook op dinsdag) in
de regio rond. Natuurlijk de inleverpunten afrijden om gereedschappen op
te halen, maar ook oud papier en karton, metalen en dergelijke.
Theo: “Actief benaderen, dat helpt enorm. Als je papier ophaalt en er ligt
ook een stapeltje ijzer gewoon vragen wat de plannen daarmee zijn. En als
de mensen het toch weg willen brengen: ik kan het direct gratis en voor het
goededoel meenemen. Dat werkt. Of vraag of de buren ook nog iets hebben,
ik ben er nu toch. En over een maand weer. Makkelijk toch?” Mede door zijn
inzet kon een gebruikte stapelaar worden aangeschaft waardoor de kisten met
papier en metaal supersimpel de aanhanger in kunnen. Theo: “Ik vind het echt
heel leuk om te doen. Ik heb het nog drukker dan bij de baas!
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Werkplaats Kennemerland: Stef van Diepen
Werkplaats Kennemerland prijst zich gelukkig met manusje van alles Stef van Diepen.
Al het aan Kennemerland aangeboden gereedschap wordt gekeurd door Stef van Diepen
(59). Het liefst werkt hij vanuit de kar. Stef onderscheidt drie soorten gereedschap: (1) dat
wat de moeite van het opknappen waard is, (2) dat wat nog wat waard is als oud ijzer e.d.
en (3) dat waar geen eer meer aan te behalen valt. De laatste soort gaat regelrecht naar
de vuilstort. Stef is een doener die graag in z’n eentje aan de slag gaat. Hij ziet het werk,
niemand hoeft hem te zeggen wat hij moet doen. Naast sorteren bestaat dat onder meer uit
het ophalen van spullen bij de Praxis of bij particuliere aanbieders. Er zijn weken dat hij elke
dag voor Gered Gereedschap in touw is.
Ondanks zijn behoefte om alleen te werken is Stef een grage prater. Hij zegt daarover
dat hij goed in staat is om een ander te overtuigen. ‘Ik flap er ook wel eens iets uit wat
niet zo handig zegt’, voegt hij daar met een brede lach aan toe. Stef is sinds 2012 actief
voor Kennemerland. De Stichting Vrijwilligerswerk Alkmaar maakte hem attent op
het bestaan van de werkplaats. Voor 2012 werkte hij als bouwkundig tekenaar bij een
architectenbureau. Hij stopte met tekenen toen zijn hoofd ging protesteren tegen de druk
die het werk met zich mee bracht. ‘Hier heb ik daar helemaal geen last van’, laat hij zich
ontvallen. Kennemerland prijst zich gelukkig met dit manusje van alles.
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Partners en
projecten
Onze partners
In 2015 heeft Gered Gereedschap weer vele aanvragen voor gereedschap van de partners
ontvangen. Om een selectie uit de grote hoeveelheid aan aanvragen te kunnen maken
worden alle aanvragen door de projectmedewerkers beoordeeld op betrouwbaarheid,
financiële duurzaamheid en onderwijskwaliteit. Maar bovenal op de impact die het te
leveren gereedschap kan hebben op het leven van mensen, op de lokale samenleving en op
de lokale economie.
Aantal aanvragen - goede projecten - toezeggingen
In 2015 hebben we 21 projecten ondersteund. Er is voor veel meer projecten gereedschap
opgeknapt. Dit gereedschap stond op 31 december in vijf containers klaar om verzonden
te worden. Door nieuwe importwetgeving en andere vertragingen hebben we deze vijf
containers niet in 2015 kunnen verzenden. De projecten die wij met deze zendingen gaan
ondersteunen worden meegenomen in de resultaten van 2016.
De projecten

1
2
3
4
5
6
7
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9
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Projectnummer en naam

Land

Plaats

13-012 - Centre de Formation de Pallottin des Jeunes Ruraux en Menuiserie
13-015 - Cameroon Association for the protection and education of the child
13-604 - Strategic Humanitarian Services
14-015 - Center for Community Development and Environmental Restoration
14-069 - Government Technical College
14-070 - Vengo Mbe Nde Babungo Cultural and Development Association
14-071 - BIMEHC
14-066 - St. Annet Vocational
14-205 - Kirigime Vocational Training School
14-206 - Najo Vocational Training Center
14-209 - Africa Development Education and Training Institute
14-213 - Ibanda Technical School
14-215 - Phoebe education for aids orphans and vunarable children
14-011 - Wuni Zooya Development Programme
14-092 - SUGLO
12-083 - Youth Development Resource Center
15-258 - Stichting Diyo Nepal
15-035 - In Person
15-153 - Solid Road
15-065 - Young in Prison
14-300 - Stepping Stone Liberia

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
UG
UG
UG
UG
UG
UG
GH
GH
GH
NP
NL
UG
MW
Liberia

Yaoundé
Yaoundé
Bamenda
Bangem
Babungo
Babungo
Babungo
Masaka
Kabale
Mbarara
Rushooka
Ibanda
Jinja
Tamale
Tamale
Tamale
Dhading
Voerendaal
Kampala
Private Bag
River Cess

0
0

1000 mi
1000 km
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Freedom Lamp
De Freedom Lamp is een exclusief kunstvoorwerp van metaal.
Gemaakt door jong gedetineerden in Malawi. Met gereedschap van
Gered Gereedschap.
Freedom Lamp is een project van Young In Prison, een organisatie die
jongeren in gevangenissen wereldwijd uitzicht biedt op een toekomst
in vrijheid. De omstandigheden in de gevangenissen waar YIP actief
is, zijn schrijnend: tientallen in één cel, geen enkele vorm van scholing
of begeleiding en nauwelijks aandacht voor re-integratie. YIP maakt
zich sterk voor deze jong gevangenen door hen creatieve sport en
kunstprogramma’s te bieden die gericht zijn op zelfontplooiing en
samenwerking. Op deze manier doen jongeren sociale en praktische
vaardigheden op die de kans verhogen dat zij na vrijlating een positieve
bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Zomer 2015 is YIP in samenwerking met Gered Gereedschap het
project Freedom Lamp gestart in de gevangenis van Malawi. Het
is het eerste project van YIP met ambachtelijke scholing waarmee
jong gedetineerden een kans krijgen op een toekomst als vakman.
Ontwerper Joep van Lieshout heeft speciaal hiervoor de unieke
Freedom Lamp ontworpen. Gered Gereedschap leverde voor 2 klassen
het staalbewerkingsgereedschap, waarmee de lampen worden
geproduceerd. Vlak naast de gevangenis is een werkplaats gebouwd,
de YIP Academy. Gered Gereedschap zorgde voor de inrichting van
de werkplaats. In de Yip Academy worden jongeren, wanneer zij uit
de gevangenis komen, begeleid naar een baan als metaalbewerker.
Ze leren het vak en krijgen onderricht in sociale vaardigheden en hoe
een eigen bedrijf te starten. Deze vervolgopleiding duurt 9 maanden.
Het traject biedt een reële kans op een betere toekomst omdat er in
Malawi veel werk is in de staalbewerkingsindustrie.

Het programma is een groot succes. Zo’n 250 lampen zijn inmiddels
gemaakt. De Freedom Lamps worden in Nederland als kunstvoorwerp
verkocht. Naast de lampen lassen de jongeren in de YIP Academy
meubels zoals bedframes en stoelen voor de lokale markt. Volgens
Noa Lodeizen, oprichtster van YIP is “de positieve impact van het
programma op het leven van de jongens veel groter dan wij ooit vooraf
hadden kunnen bedenken”.
Project nr. 15-065: Freedom Lamp. Partner: Young in Prison

22

“The Freedom Lamp
liberates youth from the vicious cycle
of poverty and the impact of harsh
prison conditions, by teaching them
a craft and helping them start a
business. The metal bars of the Freedom
Lamp represent the tension between
freedom and restraint, a recurring theme
in the work of Atelier van Lieshout. The
bars cannot stop the light from shining
through the cage.
It reminds us of endless possibilities”
(Joep van Lieshout, ontwerper)
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Fondsen
Vermogensfondsen zijn een
belangrijke bron van inkomsten voor
Gered Gereedschap. Bij het samenwerken
met vermogensfondsen gaat het om
het vinden van gedeelde belangen
en hier concreet invulling aan geven.
Gered Gereedschap onderhoudt
nauwe contacten met diverse
vermogensfondsen. In 2015 kon Gered
Gereedschap op ondersteuning rekenen
van o.a.: Trans Petrol Foundation,
Stichting Dioraphte en
ASN Foundation.

Samen
Gered Gereedschap kan haar werk doen dankzij
de inzet van vele mensen en organisaties. Samen
zetten zij zich in voor het gemeenschappelijk
doel: het realiseren van een zelfredzaam
bestaan voor mensen die in armoede leven in
ontwikkelingslanden.
De geboden hulp is afhankelijk van eigen
achtergrond, belangstelling en mogelijkheden:
door gereedschap in te leveren, mee te werken
als vrijwilliger, financieel te ondersteunen als
particulier of vermogensfonds, of door als bedrijf
(in natura) te helpen door mensen of middelen ter
beschikking te stellen.
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Vrijwilligers
Werkplaatsen
Binnen het netwerk van de
werkplaatsen zijn in totaal meer
dan 500 mensen actief binnen het
netwerk van werkplaatsen. Zij zijn de
ruggengraat van Gered Gereedschap
en werken actief mee, op een
manier die past bij eigen behoefte,
kwaliteiten en wensen. Als
opknapper van gereeedschap,
technisch specialist,
PR-medewerker
of bestuurslid.

Donateurs
Gered Gereedschap kan bogen
op een - ook in 2015 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.

Vrijwilligers DCGG
Vrijwilligers vormen het hart van
Gered Gereedschap. In 2015 werkten
op het landelijk bureau van Stichting
Dienstencentrum Gered Gereedschap zo’n
dertigtal vrijwilligers , ondersteund door een
zeer kleine staf en een onbezoldigd bestuur.
Het dienstencentrum ondersteunt de 30
werkplaatsen. De vrijwilligers op kantoor
behandelen alle projectaanvragen voor
gereedschap, regelen de landelijke logistiek
en verschepingen en zijn verantwoordelijk
voor het landelijk PR beleid en
donateur- en fondswerving.

Bedrijven
Steeds meer 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 2015 is GG
er in geslaagd om, naast de al langer
lopende samenwerking met o.a. Praxis
en C&A Nederland, enkele nieuwe
samenwerkingsverbanden aan te
gaan met o.a. met Werkspot,
Humares, Eriks en
de Jaarbeurs.
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Blik achter de
schermen
Werkplaats Amsterdam: Nahom
Eritrea - Alkmaar - Amsterdam Noord
Het internationale karakter van Gered
Gereedschap kreeg de tweede helft van
2015 bijzonder vorm in AmsterdamNoord. In de werkplaats van Gered
Gereedschap werkten elf asielzoekers
van het AZC Alkmaar aan het
verzendklaar maken van gereedschap
voor Kenia.
Onder hen is Nahom (22, getrouwd) uit
Eritrea. Hij is universitair afgestudeerd
en wielrenner, vluchtte, en kwam in het
voorjaar van 2015 aan op Schiphol.
Naast taalles wordt er niets
georganiseerd in het AZC. Nahom zocht
meer activiteit en kwam bij dit project
terecht. Iedere dag drie uur reistijd
(op de fiets!), vanaf half tien een uur
Nederlandse les en dan aan het werk,
tot drie uur.
Nahom: ‘Gereedschap schoonmaken,
schilderen, sorteren, zagen en kisten
maken. Peter, Stefan en Hamish
helpen en leggen uit, praktisch, ook
over veiligheid. Erg goed want zo leer
je snel samen werken gericht op de
Nederlandse cultuur’.
Toekomstplannen en onzekerheid
genoeg. De asielprocedure loopt flink
uit, hij hoopt snel herenigd te worden
met zijn vrouw. Nahom zet in op een
loopbaan als professioneel wielrenner
(hij behaalde podiumplaatsen in
Eritrea) en is opgenomen in het Marco
Polo Cycling Team. Mocht het niet
lukken dan schoolt hij om naar een
beroep waarin zeker werk te vinden is
’zodat ik voor mezelf kan zorgen’.
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Dienstencentrum
Amsterdam: Elizabeth Wen
Liz Wen: Vakkundig
beoordelaar van
aanvragen voor
gereedschap.
Op het kantoor van het
Dienstencentrum van
Gered Gereedschap in
Amsterdam werken zo’n
30 vrijwilligers.
Elizabeth Wen is één
van hen. Voor het team
Projecten beoordeelt zij,
samen met 3 collega’s,
de aanvragen voor
gereedschap vanuit de
ontwikkelingslanden.
Zo’n 250 schriftelijke
aanvragen komen per jaar
binnen. Het is voor GG
van het grootste belang te
weten of een organisatie
waar het gereedschap
naar toe gaat betrouwbaar
is. Liz beoordeelt de
aanvragen kritisch aan de
hand van een forse lijst aan
toetsingscriteria.

“Ik lees de aanvraag goed door en probeer inzicht te krijgen hoe de organisatie is
opgebouwd en hoe zij werkt. Is het een NGO, of een kerkelijke organisatie?
Wij kunnen bijvoorbeeld geen gereedschap leveren aan publieke scholen.
Ik kijk of de leraren die les of training geven gediplomeerd zijn en of er een
gezonde verhouding is tussen het aantal leraren en leerlingen”
Liz werkte voor haar pensionering bij de ING bank op een afdeling die zich
bezighield met financiering van ontwikkelingslanden. Zij heeft jaren in Zuid
Amerika en Azië gewoond en gewerkt. De zakelijke kennis en levenservaring
komen van pas:” Door eigen ervaring met ontwikkelingslanden kan ik wel goed
inschatten of wat er in een aanvraag staat klopt. Vooral of de financiële opgaven
overeenstemmen met het verhaal. Bijvoorbeeld bij één aanvraag vroeg ik mezelf
af: hoe kan het dat ze in zo’n mooi gebouw lesgeven? Maar dan weet je dat vaak in
ontwikkelingslanden de mensen die wat rijker zijn, ook degenen zijn die het project
opzetten en een eigen huis ter beschikking stellen. Als ik niet het gevoel heb dat
antwoorden juist zijn, of de informatie strookt niet met het beleid van GG is dan
wordt de aanvraag afgewezen”.
Al ruim 2,5 jaar is Liz met plezier vrijwilliger bij GG.
“Ik heb veel interesse in ontwikkelingslanden, in verschillende culturen, ik voel me
betrokken, ook omdat ik er zelf lang heb gewerkt en gewoond. Ik ben altijd verrast
hoeveel mensen vrijwillig charitywerk doen. In ontwikkelingslanden zijn mensen
sneller bereid om anderen te helpen, dat valt mij altijd op.”
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Financiën
Resultatenrekening
Resultaat
Schenkingen en Nalatenschappen
Sponsoring ideele instellingen

67.943
16.112
30.000

Sponsoring bedrijven

52.613
66.865

Vermogensfondsen

54.200

Donaties

(6.568)
(16.445)
(4.401)
(2.605)
(5.660)

Algemeen
Transportkosten
Kantoorkosten
Huisvestingskosten
PR en Communicatie
Personeelskosten

(116.168)
-120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000

20.000

40.000 60.000 80.000

Balans

112.687

47.586

Afdracht loonheffing
61.663

Liquide middelen
Eigen vermogen

3.438

Debet
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Credit

Bestemmingsreserve

Gereedschap: opgeknapt,
verscheept en gearriveerd!
Soort gereedschap

Aantal

Trapnaaimachines

71

Elektrische naaimachines

90

Handnaaimachines

113

Lock naaimachine

8

Breimachines

6

Schoenmakers naaimachine

7

Sets schoenmakersgereedschap voor 10 leerlingen

8

Sets timmermansgereedschap voor 10 leerlingen

36

Sets automonteursgereedschap voor 10 leerlingen

9

Sets bouwvakkersgereedschap voor 10 leerlingen

34

Sets elektriciensgereedschap voor 10 leerlingen

8

Sets loodgietersgereedschap voor 10 leerlingen

2

Sets metaalbewerkingsgereedschap voor 10 leerlingen

7

Individuele sets automonteursgereedschap voor 1 persoon

7

Individuele sets bouwvakkersgereedschap voor 1 persoon

32

Individuele sets timmermansgereedschap voor 1 persoon

72

Werkplaatsmachine

12

Schoolborden

8

Typemachines

7
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Organisatie
Gered Gereedschap is een netwerkorganisatie waarin
vele mensen en verschillende organisaties met elkaar zijn
verbonden. Dienstencentrum, werkplaatsen, inzamelpunten,
partnerorganisaties uit ontwikkelingslanden 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
omvat 32 werkplaatsen en een landelijk dienstencentrum.
Het landelijk dienstencentrum en de werkplaatsen zijn elk
juridisch zelfstandige entiteiten. De landelijk opererende
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap ondersteunt
de lokale werkplaatsen en inzamelpunten. Het bureau
behandelt de aanvragen voor gereedschap, zet de aanvragen
uit bij de werkplaatsen, regelt de landelijke logistiek en de
internationale verschepingen per container. Verder draagt
het dienstencentrum verantwoordelijkheid voor het landelijk
PR beleid, en de donateurs-, sponsor- en fondsenwerving.
Vanuit Amsterdam wordt hier met een dertigtal mensen aan
gewerkt.

Team Projecten &
Fondsenwerving
Behandelt de aanvragen voor gereedschap
en opzet van projecten uit ontwikkelingslanden.
Iedere aanvraag wordt getoetst aan de criteria
van Gered Gereedschap. Ook wordt bekeken of
de aanvragende organisatie een betrouwbare
partner is die op de lange termijn kan bijdragen
aan de doelstellingen van Gered Gereedschap.
Nadat een gereedschapsaanvraag is
goedgekeurd verzorgt het Team Projecten
voor het project de fondsenwerving bij
vermogensfondsen.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Dienstencentrum Gered
Gereedschap bestaat in 2015 uit zes leden. Het is een
meewerkend bestuur, 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 uit de
volgende leden:

D

e
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werkpl
van
kwali
gereed
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B. (Bob) de Koff – Voorzitter
A. (Arend) Stemerding – Penningmeester
C. (Carolina) Beilsma – Secretaris & Projecten
D. (Daan) van Alten – Operatie
E.C.E. (Evelien) van der Voorde - Marketing en Communicatie
P. (Patrick) van der Ploeg – Bedrijven / Sponsoring
Voorzitter Willem van den Bos is in 2015 afgetreden. Gered
Gereedschap dankt hem voor zijn grote inzet en bijdrage aan
de organisatie. Zijn inbreng heeft ervoor gezorgd dat Gered
Gereedschap in 2015 een financieel gezonde organisatie is
met een organisatorisch stevig fundament. Bob de Koff is
Willem opgevolgd als voorzitter.
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Team Financieel
Verzorgt de financiële
administratie en de
projectadministratie.
Het team staat onder leiding
van de penningmeester.

Team Marketing en
Communicatie
Met een grote groep vrijwilligers verantwoordelijk
voor communicatie met publieksgroepen over
het werk van Gered Gereedschap. Belangrijk
communciatiemiddel daarbij is het GG Bericht dat
in 2015 4 keer verschenen is. Daarnaast heeft het
team sterk ingezet op de promotie van GG via digitale
kanalen zoals de eigen website, e-mail marketing,
zoekwoordenmarketing via Google Adwords en social
media kanalen zoals Twitter, Facebook en Linkedin.
Vele nieuwe volgers wisten zo hun weg naar GG
te vinden. In 2015 heeft M&C bestaande banden
met bedrijven bestendigd en zijn enkele nieuwe
samenwerkingsverbanden met bedrijven
(o.a. Werkspot, Humares, Eriks)
gerealiseerd.

Team Operationeel

Draagt zorgt voor het logistieke proces
van het opknappen van gereedschap
en het versturen van gereedschap naar
e projecten. Vanuit dit team krijgen de
laatsen de opdrachten voor het opknappen
n het gereedschap. Nadat het team een
iteitscontrole heeft uitgevoerd worden de
dschappen vanuit de diverse werkplaatsen
de container vervoerd. Vervolgens begint
et proces van verscheping,het door de
douane krijgen van de container en
al hetdaarbij behorende
papierwerk.

Betaalde krachten
Drie teamleiders sturen de teams Projecten en
Fondsenwerving, Marketing en Communicatie en
Operationeel aan. De teamleiders worden voor
één of meerdere dagen betaald. 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.

Aantal medewerkers
Afdeling

Vrijwilligers

Staf

Bestuur

6

0,1 tot half
2015

Bureau coördinatie

0,2

Projecten en
fondsenwerving

8

0,4

Operationeel

2

0,2

Financieel

2

Marketing
Communicatie

12

0,6
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