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Bergopwaarts
met TAREO in
Tanzania
Aan de voet van de Kilimanjaro, in het
district Moshi, is TAREO actief. Vanuit
hun Majengo Vocational Training Centre
leiden zij dit jaar 50 vakmensen op. Ook

Onlangs heb ik samen met projectmanager René Rutte een bezoek gebracht aan

organiseert TAREO kortlopende cursus-

Oeganda. Onze belangrijkste bestemming was Jinja, de locatie van ons eerste regio-

sen, waarin 45 studenten leren kleerma-

plan. In deze regio zullen we samen met lokale partners de komende jaren vakmensen

ken, loodgieten en timmeren.

op meerdere manieren gaan ondersteunen. Bijvoorbeeld door naast het leveren van
gereedschappen en machines ook de opleidingen te verbeteren, leraren bij te scholen

Voor TAREO is onderwijs hèt middel om

én afgestudeerden te begeleiden en ondersteunen naar een baan of ondernemerschap.

de ontwikkeling van het platteland te

Tijdens ons bezoek hebben we samenwerkingsovereenkomsten gesloten met scholen,

stimuleren. Door de samenwerking met

werkgevers en een koepelorganisatie voor technisch onderwijs, die in ons project

Gered Gereedschap is er in de leslokalen

willen participeren.

meer gereedschap beschikbaar en hoeven studenten minder lang te wachten

Daarnaast hebben we bezoeken gebracht aan de gereedschap opknap- en verhuur-

om aan de slag te kunnen. Dat verbetert

werkplaatsen die we samen met lokale partners PEFO, CSH en COWA aan het

de leerprestaties. De meeste afgestu-

opstarten zijn. De voortgang hebben we besproken en nieu-

deerden kunnen dan ook een bedrijfje

we afspraken zijn gemaakt. Ook hebben we vakopleidingen

oprichten. Anderen worden door TAREO

bezocht die van ons gereedschappen en machines hebben

aangemoedigd om als vrijwilliger te be-

ontvangen om te kijken wat de impact is van onze steun.

ginnen bij maatschappelijke organisaties.

Het was goed om al deze mooie ontwikkelingen met eigen
ogen te kunnen aanschouwen. Op pagina 7 leest u hoe ik de

Met hun opleiding zijn de afgestudeerden

reis ervaren heb.

in staat meer te verdienen. Dat komt
ten goede aan hun familie. Ook voelen

Met enthousiaste groet,

afgestudeerden zich een volwaardig lid

Bob de Koff, Voorzitter Landelijk Bureau Gered Gereedschap.

van de gemeenschap. Niet zo vreemd
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Een mooie toekomst voor de vrouwen
van Bugembe
Van minder dan een dollar per dag rondkomen. Het is bijna niet voor te stellen, maar voor de
vrouwen in Bugembe, een klein plaatsje in Oeganda, een dagelijkse realiteit. Al het geld dat ze
verdienen, wordt besteed aan eten en drinken. Ze hebben niet genoeg geld om naar school te gaan.
Doordat de vrouwen geen onderwijs hebben gevolgd, verdienen ze weinig en blijven ze arm.
Bugembe Women’s Group verbreekt deze vicieuze cirkel!

dus dat steeds meer geïnteresseerde

Vrouwen tussen de 14 en 45 jaar kunnen

begin kon Primah enkel deelnemen aan

vaardigheden te ontwikkelen doordat ze

jongeren zich bij TAREO melden.

bij deze organisatie terecht om onder-

werkgroepen, waardoor ze helaas niet

meer tijd achter een naaimachine kunnen

De organisatie heeft dan ook al weer een

wijs te volgen. De vrouwen leren om te

genoeg praktijkervaring kon opdoen.

besteden. Als leerlingen eenmaal hun

nieuwe aanvraag gedaan voor gereed-

naaien, breien en borduren, zodat ze

Dankzij de donatie van de naaimachines

opleiding hebben afgerond, hebben ze

schap om in de toenemende vraag te

uiteindelijk op eigen kracht een inkomen

heeft Primah de mogelijkheid gekregen

genoeg vaardigheden opgedaan om zelf

kunnen voorzien.

verdienen. Dankzij uw hulp heeft Gered

om op verschillende naaimachines haar

kleding te maken. Deze kleding kunnen

Gereedschap hand- en trapnaaimachines

praktische vaardigheden te ontwikkelen.

ze verkopen waardoor ze een vast

kunnen doneren aan de organisatie.

‘Ik heb nu zelfs genoeg praktijkervaring

inkomen hebben.

Met deze naaimachines kunnen meer

opgedaan om schooluniformen te

leerlingen praktijkervaring opdoen en

maken voor mijn klanten. Hierdoor heb ik

Doordat er meer naaimachines beschik-

met verschillende naaimachines leren

een goed inkomen en kan ik mijn familie

baar zijn, kunnen steeds meer vrouwen

werken.

onderhouden. Ik ben nu geld aan het

zich inschrijven voor de opleidingen.

sparen zodat ik binnenkort mijn eigen

Bugembe Women Group zal hierdoor

naaimachine kan kopen.’

nog meer vrouwen in Oeganda helpen op

Een mooi voorbeeld hiervan is de
jonge vrouw Primah. Ze kwam naar
de Bugembe Women’s Group met een

eigen benen te staan.
Dankzij de donatie van Gered Gereed-

passie voor kleding maken. ‘Ik wilde

schap is de kwaliteit van de training

graag kleermaakster worden zodat ik

aanzienlijk verbeterd. De leerlingen

mijn familie kan onderhouden.’ In het

hebben de mogelijkheid om nieuwe
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in actie voor
NUAAC - Oeganda

Maak kennis met

Cijfers OEGANDA
Hoofdstad:	Kampala
Officiele landstaal:

Engels, Swahili, Luganda

Maak kennis met
Vrijwilliger
Mr. Pablo van Klinken

Regeringsvorm:	Republiek
Religies:
Oppervlakte:

Christendom 84%, islam 12%
241.550 km² (15% water)

Aantal inwoners:

De wederopbouw van
Noord-Oeganda, NUAAC
maakt er werk van.
De afgelopen decennia heeft het noorden van Oeganda sterk te lijden gehad onder het Verzetsleger
van de Heer die kinderen ontvoerde en als kindsoldaat gebruikte. Dat zorgde voor grote aantallen
vluchtelingen die opgevangen werden in tentenkampen zonder toegang tot opleiding of werk. Sociale
cohesie ontbrak en armoede, AIDS en tienerzwangerschappen namen enorm toe. Inmiddels is het
Verzetsleger al vele jaren verdreven uit Noord-Oeganda maar de gevolgen van die oorlog zijn nog
steeds voel- en zichtbaar. De organisatie NUAAC in Adola (Lira) zet zich al sinds 2009 op verschillende
manieren in om de slachtoffers van deze oorlog de kans te bieden hun leven weer op te bouwen.

39,6 miljoen

Persoonlijk adviseur nalatenschappen
‘Ik ben al jaren bij Gered Gereedschap betrokken als vrijwilliger.
Ik vind het zo’n sympathiek doel omdat ik altijd heel sterk heb

Kom in actie voor
NUAAC

geloofd in het bevorderen van zelfredzaamheid van mensen. Ik
geloof in hulp die mensen niet afhankelijk maakt van hulp.
Op dit moment ben ik als vrijwilliger binnen Gered Gereedschap
het aanspreekpunt voor mensen die overwegen om Gered

Helpt u mee zodat jaarlijks vele jongeren aan het werk

Gereedschap als goed doel op te nemen in hun testament.

kunnen als timmerman, automonteur of metselaar? Steun

Zij dragen het werk van Gered Gereedschap een warm hart

dan het transport van de gereedschappen naar Oeganda.

toe en willen graag ook in de toekomst jongeren in ontwikkelingslanden een kans geven op een beter bestaan. Het kan dan

Voor het vervoer van de gereedschappen is in totaal

bijvoorbeeld gaan om een legaat of een erfstelling.

€ 5.999 nodig. Iedere gift is welkom.
Ik beantwoord vragen en adviseer zo goed mogelijk zodat men
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening

de juiste persoonlijke afweging kan maken hoe de nalaten-

NL 34 TRIO 021 21 12 430 t.n.v. Stichting Gered Gereed-

schap verdeeld wordt en welke rol daar eventueel voor Gered

schap, Amsterdam. U kunt ook kiezen voor een betaling via

Gereedschap in weggelegd is. Ook help ik – indien gewenst

IDEAL op onze website: www.geredgereedschap.nl/doneer

– bij het opstellen van het legaat of testament bij de notaris.
Door het vast te leggen weet men dat het goed geregeld is, dat

Een toekomst als vakman

wordt gereedschap meegegeven zodat

praktische ervaring op te doen. Dat is

Bijvoorbeeld door het aanbieden van vak-

de studenten, alleen of samen, een eigen

niet wenselijk. Daarom heeft NUAAC

Notaris weet ik wat er allemaal komt kijken bij het opstellen

opleidingen in de bouw, houtbewerking,

bedrijf kunnen starten. Hierdoor weet

Gered Gereedschap gevraagd om een

van een testament. Die zakelijke ervaring om mensen te helpen

kleermaken, elektrotechniek, motorvoer-

meer dan 90% van de afgestudeerden

groot aantal sets gereedschap zodat

bij deze belangrijke persoonlijke beslissingen stel ik graag ter

tuigentechniek en installatietechniek.

werk te vinden. Een fantastisch resultaat.

de leerlingen tegelijkertijd goed praktijk-

beschikking van Gered gereedschap en haar donateurs.

Deze opleidingen duren 1 of 2 jaar en

NUAAC en Gered Gereedschap danken u voor uw hulp!

geeft een gerust gevoel. Als jurist en eigenaar van DoeHetZelf-

onderwijs kunnen volgen. Een verzoek

Erg leuk om mijn kennis en know-how zo in te zetten voor dit

elke opleiding heeft tussen de 450 en 800

Goed praktisch onderwijs

waar we graag aan voldoen. Immers,

fantastische goede doel!’

studenten. Een grote succesvolle school

Op dit moment wordt de school niet

Noord Oeganda is hard bezig met de

dus! Sinds de start van de opleiding

beperkt door het aantal leerlingen of

wederopbouw en kan ieder opgeleid

Overweegt u om Gered Gereedschap als goed doel in uw

zijn op die manier al meer dan 10.000

docenten, maar door het gebrek aan

persoon en ieder stuk gereedschap

testament op te nemen? En wilt van gedachten wisselen

studenten opgeleid. Na afloop probeert

gereedschappen. Studenten moeten

goed gebruiken. Helpt u ook mee om

over dit onderwerp of heeft u vragen? Neem dan contact op

NUAAC voor haar studenten ook een

gereedschap vaak delen waardoor

de gereedschappen aan NUAAC te

met mr. Pablo van Klinken via pr@geredgereedschap.nl of

plek op de arbeidsmarkt te vinden. Soms

ze weinig mogelijkheden krijgen om

kunnen leveren?

06-14230518.
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nieuws uit het

Uitgelicht

land

Gezocht:
nieuw
onderkomen
voor werkplaatsen.

Werkbezoek Oeganda door Bob de Koff
Om de voortgang van onze nieuwe projecten in Oeganda te bespreken met onze locale partners
zijn René Rutte (algemeen coördinator) en ik naar Oeganda geweest. Omdat het lastig is om met
zoveel partijen afspraken vast te leggen, was tot het laatste moment onzeker of de reis door zou
gaan. We wilden alleen vertrekken als we alle belangrijke organisaties konden spreken.

Het netwerk van Gered Gereedschap
bestaat uit 26 werkplaatsen verspreid door

2 Juli landden we ´s nachts op Entebbe,

Nederland. Hier wordt het ingezamelde

waar we werden opgehaald door een

gereedschap opgeknapt en klaargemaakt

taxi van ons hostel in Kampala. Voor mij

voor transport.

was het hostel een feest der herkenning
omdat ik hier een paar jaar terug ook had

Mooie actie van Trinseo in
Terneuzen!

Door verschillende oorzaken zijn een

geslapen toen we onze zoon bezochten

aantal werkplaatsen (Amsterdam, Best en

die daar een half jaar een project heeft

Nijmegen) op zoek naar een onderkomen.

gedaan voor een andere NGO. Na een

En bij die zoektocht kunnen we uw hulp

korte nacht en een koude douche zijn

goed gebruiken!

we de volgende ochtend meteen op stap
gegaan om enkele door GG ondersteunde

Wat zoeken we?

opleidingsinstituten te bezoeken.

Wereldwijd zetten de medewerkers van chemiebedrijf Trinseo zich elk jaar tijdens

Ook al verschillen de wensen per werk-

Bijna alle contactpersonen van de scholen

de Volunteer Day’s in voor lokale goede doelen. Dit jaar stonden de vrijwilligersda-

plaats, toch zijn er overeenkomsten.

hadden zich keurig aangekleed voor

gen bij Trinseo in Terneuzen in het teken van gereedschap inzamelen voor Gered

Voorkeur heeft een locatie die goed be-

ons bezoek. Ik had op meer informele

Gereedschap. Samen maakten zij zich sterk voor CCRD in Tanzania voor de start

reikbaar is, zowel per auto als OV. Er moet

meetings gerekend en maar een paar

van hun opleidings- en trainingscentrum. Zowel thuis als op het fabrieksterrein werd

voldoende ruimte zijn om een werkplaats

nette hemden meegenomen. Die heb ik

veel gereedschap verzameld voor dit project. De vrijwilligers van onze werkplaats

in te richten met eventueel een magazijn.

dan ook regelmatig zelf moeten wassen!

Oostvoorne konden dan ook met een goed gevulde aanhanger weer naar huis!

Bijzonder ook om te ervaren dat de

helpen bij een (nog) betere selectie van

huis van de directeur van PEFO, Justin

Weet u wellicht een geschikte locatie

vergaderingen vaak beginnen met een

scholen die we met ons gereedschap

Ojambo. Een van de doelen van ons

Dankzij de financiële bijdrage van Trinseo zijn we ook in staat om de gereedschap-

voor één van deze werkplaatsen? Neem

gezamenlijk gebed om pas daarna over

willen helpen. Ook zijn ze bezig met een

bezoek aan PEFO was de voortgang

pen op te knappen en te verzenden. Een fantastische actie waar wij bijzonder blij

dan contact op met Rieneke via

zaken te spreken. Religie speelt in Uganda

lobby richting de regering om de inklaring

in het opzetten van hun opknap- en

mee zijn!

rieneke@geredgereedschap.nl

een hele grote rol.

bij de douane van onze containers

verhuurwerkplaats bekijken en bespreken.

met gereedschap te versimpelen en te

De opknapwerkplaats, uit containers

In Kampala hebben we ook een

versnellen. Dit zou heel fijn zijn want wij

opgebouwd, staat er prachtig bij! De

bezoek gebracht aan de Nederlandse

zijn vaak veel tijd (en soms kosten) kwijt

werkplaats wordt nu nog vooral gebruikt

ambassade. Het is belangrijk dat we daar

om onze containers in te klaren.

voor lesdoeleinden. Voor het opknappen

Gered Gereedschap knapt op

bekend zijn en zelf de mensen kennen

van gereedschap is nog meer training van

omdat we in de toekomst vaker vrijwil-

Vanuit Kampala brachten we een

de medewerkers nodig. De accommoda-

Altijd al willen weten wat er met uw zaag, hamer of beitel gebeurt als u deze

ligers naar het land zullen sturen. Onze

dagbezoek aan projectpartner Children’s

tie voor de verhuurwerkplaats is inmiddels

heeft ingeleverd bij één van onze inzamelpunten? In de nieuwe video serie “Gered

plannen blijken bijzonder goed aan te

Sure House in Mpigi. Hier is onze vrijwil-

gereed, waardoor een start kan worden

Gereedschap knapt op” geven we nu een kijkje achter de schermen. Vrijwilliger

sluiten bij hun zienswijze op ondersteu-

liger Dick een maand bezig geweest

gemaakt met het inrichten. Al met al een

Frans van onze werkplaats in Nijkerk laat in de video stap voor stap zien hoe we de

ning van de lokale bevolking waarbij er

om te helpen bij het bouwen van een

goede basis waar de vrijwilligers die in

bij ons ingeleverde handgereedschappen opknappen en gereedmaken voor een 2e

niets gegeven wordt maar waarbij de

opknapwerkplaats. Binnenkort wordt

september PEFO komen ondersteunen

leven in ontwikkelingslanden.

nadruk ligt op het helpen zelfredzaam

daar gereedschap uit Nederland, en

verder mee kunnen gaan.

te worden.

gereedschap van regionale scholen dat

De video’s geven u zelfs genoeg inzicht en handvatten om – mocht u dat willen –

aan revisie toe is, opgeknapt. Hoewel we

Op zaterdag hebben we 20 contactper-

zelf thuis aan de slag te gaan om uw gereedschap te onderhouden of te herstellen.

Het gesprek met UGAPRIVI, de koepel-

willen dat de projecten lokaal worden

sonen van verschillende scholen in de

Inmiddels zijn er door de vrijwilligers van Team Beeld vier video’s opgenomen: de

organisatie voor technisch onderwijs,

gerund, is toch ook wel weer duidelijk

regio bijgepraat over de vorderingen

steekbeitel, de schroevendraaier, de blokschaaf en de steenbeitel. De komende

was ook zeer positief. Zij ondersteunen

geworden dat in de opstartfase ondersteu-

die we maken in het uitvoeren van onze

maanden zullen meer video’s opgenomen worden en online gezet

de gedachte dat we willen helpen om het

ning vanuit Nederland keihard nodig is.

regioaanpak. Met de aanwezigen is een

worden.

onderwijs samen met hen op een hoger

Video bekijken? Surf dan naar

peil te brengen. Tevens kennen

Daarna zijn we verhuisd naar Jinja, waar

waarin alle partijen beloven zich in te gaan

www.geredgereedschap.nl/gered-gereedschap-knapt-op

zij de lokale markt goed dus kunnen ons

we verbleven in het bijgebouwtje van het

zetten voor het realiseren

samenwerkingsovereenkomst gesloten
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En VERDER

Algemeen

van 3500 excellente vakopleidingsplek-

en afgestudeerden van de technische

kerstPuZZel

ken, het begeleiden van 500 jongeren naar

opleidingen in dienst te willen nemen.

een vaste baan en het begeleiden van

Een
mooie
om mensen
aan een
Uw
pen stap
paraat?
Hier is voor
u debaan
jaarlijkse Kerst-

5000 ondernemers.

te puzzel
helpen. van Gered Gereedschap. Als u alle woorden
Naheeft
9 dagen
achter elkaarvormen
gesprekken,
weggestreept
de overgebleven

De rest van het weekend bezochten we

projecten
bezoeken
en contracten
afletters een
uitspraak
van een leerling
van een

een aantal van de deelnemende scholen.

sluiten
keren we
moe maar
voldaan
terug.
technische
school
in Kenia
na het
ontvangen van
Helaas
er deze keer
geen tijd om
goedwas
kwalitatief
gereedschap
voor zijn school.

Opvallend is het grote verschil aan
materialen en professionaliteit. Sommige

Er is hier nog veel werk voor ons te doen,

Stuur
uwvan
oplossing
opzien
eenen
briefje
verder
iets
het land te
dat is voor 15 januari

scholen hebben best veel gereedschap

zowel in het leveren van gereedschap als

naar Gered
Gereedschap
u maakt kans op een
jammer,
want het
is prachtig enenboeiend.

om goed technisch onderwijs te geven

het helpen verbeteren van het onderwijs.

terwijl anderen bijna niks hebben en vanaf
het schoolbord een vak proberen te leren

Op een van de scholen spraken we ook

(en dat gaat natuurlijk niet).

met iemand van de board (een soort

Bij alle scholen slaapt een groot deel

controlerend adviesorgaan). Hij bleek

van de studenten op het schoolterrein in

in de directie van de grootste rietsui-

gemeenschappelijke barakken, soms met

kerproducent, 4500 werknemers, van

wel 40 mensen in één ruimte met stapel-

Oeganda te zitten. Ter plekke zetten we

bedden. De wegen zijn zo slecht dat het

ons programma om zodat we met hem

onmogelijk is om dagelijks naar school te

mee konden om de fabriek te bekijken. We

reizen als je ver weg woont, bovendien is

hebben een contract ondertekend waarin

vervoer vaak duurder dan overnachten.

zij aangeven ons programma te steunen

Goed nieuws voor Talisda
Foundation
Troffels, spanen, borden, sponsen, messen….. Vele gereedschappen voor de bouwvakker
en metselaar mochten we onlangs in ontvangst nemen van Super Prof.
Ze zijn o.a. bestemd voor onze partner Talisda Foundation, een non-profit organisatie in
de regio Korogwe in Tanzania. Samen met de lokale overheid zet de organisatie zich in
voor de verbetering van de positie van kwetsbare groepen door het aanbieden van
vakopleidingen o.a. in de richting metselen en metaalbewerking.
Met de steun van Super Prof – en logistiek partner Van den Haak Transmission die

geschenkbon. U kunt de oplossing ook per mail
sturen naar:
pr@geredgereedschap.nl
Graag duidelijk uw naam en adres vermelden.
Gered Gereedschap:
M.van Bouwdijk Bastiaansestraat 58
1054 SP Amsterdam

cOlOFOn
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap.
Adres: M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 58
1054 SP Amsterdam. T: 06-14230518.
Colofon
E-mail:
info@geredgereedschap.nl
Website:
www.geredgereedschap.nl
Stichting Dienstencentrum
Gered Gereedschap.
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zorgde voor kosteloos transport in Nederland - kunnen we Talisda nu voorzien van de
juiste metselgereedschappen. Een fantastisch resultaat!

OnzePartners
partners
OnZe
Gered Gereedschap ontvangt steun in de vorm

Gered
Gereedschap ontvangt steun van onderstaande
van kennis, menskracht en middelen
bedrijven
en organisaties:
van onderstaande
bedrijven en organisaties:

