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Update

Verhalen vol
vooruitgang

Vier
containers op
transport
87 naaimachines, 41 klaslokaal sets en

‘Ik weet nu wat ik wil: geld sparen en mijn eigen lasbedrijf beginnen!’ Het is een

10 individuele gereedschapsets voor

quote van Alex Kaweesi, lasser bij Villa Maria Hospital Home Care Program in

Kameroen. Maar ook 119 naaimachi-

Masaka, Oeganda. Het zijn deze persoonlijke verhalen die altijd weer de meeste

nes, 43 klaslokaal sets en 24 individuele

indruk maken. Het geeft mij persoonlijk een bijzonder goed gevoel dat we

sets voor Tanzania! Twee containers vol

iemand zoals Alex hebben kunnen helpen. Met simpele concrete middelen

gereedschappen en machines vertrokken

hebben we hem een kans geboden die hij anders nooit gehad zou hebben. En die

half september tijdens een feestelijke bij-

heeft ‘ie met beide handen aangenomen.

eenkomst bij de Baanderij in Gouda naar
Afrika. Het resultaat van enkele maanden

Alex is slechts een van de vele jonge vakmensen die we dit jaar een steun in de

hard werken door onze vrijwilligers in de

rug hebben kunnen bieden. Vergelijkbare motiverende verhalen als die van Alex

werkplaatsen!

mochten we onlangs ook optekenen uit de mond van Maria, Rebecca en Hajara

Het vertrek betekent goed nieuws voor

bij Bugembe Womens Group in Oeganda en Fhariya, Abu en Shirazu bij WUDEP

vele van onze partners. Zoals voor Peter

in Ghana.

Ndonwie van PAORP-VWC in Bamenda,
Kameroen. Sinds 2015 is de organisatie

Ik hoop dat deze persoonlijke verhalen u motiveren om ons werk te blijven

actief met het geven van vaktechnische

steunen. Zodat we samen kunnen blijven werken aan een beter leven voor

trainingen zodat jongeren hun geld

(leerling) vakmensen in Afrika!

kunnen verdienen als kleermaker of timmerman. De organisatie heeft onlangs

Ik wens u plezierige kerstdagen en een goed 2019!

een nieuwe praktijkruimte geopend. Vele
nieuwe studenten hebben zich inmid-

Bob de Koff,

dels ingeschreven voor een vakopleiding.

Voorzitter Landelijk Bureau Gered Gereedschap.

Met de 75 naaimachines en 4 klaslokaal
sets gereedschappen kunnen deze nu
ook daadwerkelijk starten. Fantastisch
nieuws!
Ondertussen hebben we niet stilgezeten.
Zo zijn er in november en december nog

In deze editie

twee containers vertrokken, deze met bestemming Oeganda. Wij danken iedereen
die meegeholpen heeft voor zijn of haar
bijdrage!
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‘IK WEET NU WAT IK WIL: GELD SPAREN EN MIJN
EIGEN LASBEDRIJF BEGINNEN!'
Alex Kaweesi, lasser Villa Maria Hospital Home Care Program
“Toen ik aan deze opleiding begon waren

Alex Kaweesi is lasser. Hij kreeg zijn

lingen. Dat doe ik nu en krijg er ook voor

de lessen vooral theoretisch. Er was te

opleiding in een van de opleidingscentra

betaald. Dat ik ooit nog eens een soort

weinig gereedschap om wat uitgelegd

van het Villa Maria Hospital Home Care

leraar zou worden, had ik nooit kunnen

werd ook echt uit te voeren. Ja, zo was

Program. Deze organisatie verzorgt diver-

bedenken toen ik met school stopte. Het

het,” zegt Alex Kaweesi lachend. Hij pakt

se vakopleidingen voor wezen en andere

schoolgeld was voor mijn ouders niet te

een stuk gereedschap van een werkbank.

kwetsbare jongeren in Zuid-Oeganda.

betalen. Als ik over de toekomst nadacht,

“Maar toen we dit gereedschap kregen,

Veel van het gereedschap dat Alex

zag ik alleen maar een zwart gat. Ik had

kon ik tijdens de les ook praktisch aan de

tijdens zijn lessen gebruikte, is vorig jaar

geen idee wat ik verder wilde gaan doen.

slag. En daar gaat het natuurlijk om. Aan

aangeleverd door Gered Gereedschap.

theorie alleen heb je niks.”

“Ik was blij toen die gereedschapsets hier

Dat is nu wel anders. Ik weet nu wat ik

aankwamen,” zegt Alex. “Er zaten dingen

wil: geld sparen en mijn eigen lasbedrijf

tussen die je hier niet makkelijk kunt

beginnen!”

krijgen. Ik kon nu ook leren werken met
dat soort gereedschap.”

Alex is slechts een van de vele jongeren
die profiteerden van onze steun aan Villa

Alex gaat op een krukje naast de werk-

Maria Hospital Home Care Program in

bank zitten. “Ik heb enorm veel geleerd

Oeganda. Ook de levens van Francis,

tijdens mijn opleiding. Eigenlijk alles wat

Maria, Julia en Yusuf hebben een posi-

met lassen te maken heeft. Ik was een

tieve wending gekregen door de onder-

goeie leerling,” zegt hij lachend. “Daarom

steuning van Gered Gereedschap. Hun

heeft Villa Maria mij ook gevraagd of ik

persoonlijke verhalen kunt u lezen op

hier in de werkplaats wil blijven om mijn

onze website www.geredgereedschap.

kennis over te dragen aan nieuwe leer-

nl/onze-resultaten/villa-maria/
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In actie voor
RECODH - Kameroen

Helpt u mee met de oprichting
van ons trainingscentrum
voor jonge vakmensen?
"Deze kans willen we niet missen!’ Joseph Zebaze, RECODH Kameroen
Op papier klinken mensenrechten heel

RECODH ze. “Onze hulp eindigt niet bij

Zo slaan we drie vliegen in één klap: de

mooi, maar ze stellen niet veel voor als

de opleiding,” zegt Joseph Zebaze, de

cursisten worden in het trainingscentrum

ze niet in de praktijk worden nageleefd.

coördinator van het scholingsprogramma.

bijgeschoold, doen er nog meer praktische

Sinds 2010 zetten de medewerkers

“Na hun bijscholingscursus helpen we de

werkervaring op en verdienen er ook

van RECODH in Kameroen zich in om

cursisten verder bij het opzetten van een

meteen wat bij.”

de naleving van mensenrechten in dit

eigen bedrijfje of het leggen van contacten

Centraal-Afrikaanse land te bevorderen en

met recruiters.”

te bewaken. Daarbij gaat het ook om het

Gered Gereedschap helpt RECODH
graag bij de inrichting van het trainings-

recht op een behoorlijke levensstandaard.

RECODH wil de cursisten ook de mogelijk-

centrum door de levering van hand- en

In het kader daarvan wil RECODH een

heid bieden om al tijdens hun bijscholing

trapnaaimachines en andere apparatuur.

trainingscentrum oprichten waar jonge

zelf geld te verdienen. “Ons uiteindelijke

“Dat Gered Gereedschap ons wil helpen,

vaklieden de mogelijkheid zullen krijgen

doel is om de cursisten de kans te geven

is fantastisch,” zegt Joseph. “Zo hebben

om onder begeleiding van ervaren

om hun eigen inkomen te verdienen.

we de mogelijkheid om echt een start te

docenten bijgeschoold te worden en hun

Daar gaat het om,” benadrukt Joseph.

maken met ons trainingscentrum. Dat is

vaardigheden verder te ontwikkelen.

“Daarom zullen de cursisten de in het

een kans die we niet graag willen missen!”

De lesprogramma’s zullen drie maanden

trainingscentrum aanwezige machines en

duren. Daarna zijn de cursisten nog beter

gereedschap ook mogen gebruiken om

Helpt u ook mee om het trainingscentrum

opgeleid om als zelfstandig ondernemer

buiten de lesuren zelfstandig te werken.

van RECODH in Kameroen mogelijk te

of als werknemer bij een bedrijf aan de

Ze kunnen dan bijvoorbeeld kledingstuk-

maken?

slag te gaan. Ook daarbij ondersteunt

ken maken die ze kunnen verkopen.

Projecten

Cijfers Kameroen
Hoofdstad:

Yaoundé

Officiele landstaal:

Frans, Engels

EHBO KISTEN VOOR
PROJECTEN VAN GERED
GEREEDSCHAP

Regeringsvorm:	Republiek
Religies:

Inheems 40%, Christendom 40%, islam 20%

Oppervlakte:

475.650 km² (0,8% water)

Aantal inwoners:

24,9 miljoen

Kom in actie voor
RECODH

Als je als timmerman met een scherpe beitel of zaag aan

Helpt u Joseph Zebaze bij de oprichting van een training-

is aandacht voor veilig werken in de techniek zo belangrijk.

scentrum voor jonge vaklieden? Steun dan dit project!
Er is totaal 4.576 euro nodig om dit project te realiseren.
Met uw bijdrage kunnen wij de gereedschappen en machines opknappen en verschepen naar Kameroen. Iedere

het werk bent moet je altijd opletten. Een foutje is immers
zo gemaakt, met alle mogelijke gevolgen vandien. Daarom
Niet alleen hier in Nederland maar ook op de scholen en in
de werkplaatsen van onze samenwerkingspartners in Afrika.
Aangeboden partijen Persoonlijke Beschermings Middelen
(PBM’s) zoals o.a. werkschoenen, werkkleding, veiligheidsbril-

gift is meer dan welkom.

len en gehoorbescherming proberen we dan ook zo veel als

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening

nen. Vanaf nu kunnen we daar een EHBO doos aan toevoegen

NL 34 TRIO 021 21 12 430 t.n.v. Stichting Gered Gereedschap, Amsterdam. U kunt ook kiezen voor een betaling via

mogelijk mee te sturen naar de vakmensen die we ondersteudankzij een samenwerking met deBesteEHBOdoos.

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

Bob Kolsteeg, directeur van deBesteEHBOdoos is blij met de

RECODH en Gered Gereedschap danken u voor uw hulp!

verbanddozen en AED’s en werken uitsluitend met mensen

samenwerking: ‘Wij verkopen en onderhouden landelijk (BHV)
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voortgekomen uit een
initiatief van Sociale Werkvoorzieningsbedrijven, zit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het DNA van ons bedrijf.
Retour gekomen verbandmaterialen worden – namens onze
klanten – gedoneerd aan goede doelen zoals – vanaf nu –
Gered Gereedschap. Op deze wijze creëren wij met elkaar zo
veel mogelijk impact.’
Bij de grootte en samenstelling van de verbanddozen wordt
rekening gehouden met het gebruik in technische omgevingen
in de ambachtssector en bouwnijverheid.
Wil je meer weten over deBesteEHBODoos kijk dan op

Joseph Zebaze

www.debesteehbodoos.nl
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nieuws uit het
land

15 jaar Gered
Gereedschap
Deventer
Al weer 15 jaar bestaat de werkplaats van
Gered Gereedschap in Lettele bij Deventer.
Een bijzondere mijlpaal die op 15 september
jl. gevierd werd met een open dag. Zo’n 70
bezoekers – waaronder de burgemeester
van Deventer dhr. Ron König – kwamen een
kijkje nemen in de werkplaats om te zien hoe
de gereedschappen worden opgeknapt.

Maarten Kwakemaat en Bob
Pieters van Austin Healy
Owners Club over hun actie
voor Gered Gereedschap

De burgemeester ging ook nog een
competitie aan met twee andere
vrijwilligers om grote spijkers in een blok
hout te slaan, wat nog niet meeviel, want het
waren enorme spijkers! Ook werd een van
de nog actieve oprichters John Willemsen
in het zonnetje gezet voor zijn niet aflatende
inspanning om te werkplaats draaiende te

‘Wij zijn actief in de Austin Healey Owners Club Nederland. Half september hebben

houden.

we een mooie oldtimer rit georganiseerd met maar liefst 90 deelnemers in 45
klassieke auto’s. Ondanks dat 5 deelnemers zelf gereedschap tevoorschijn moesten

Na afloop kreeg een ieder een opgeknapte

halen om het e.e.a. aan reparaties uit te voeren, was het een prachtige dag.

hamer met opschrift “Gered Gereedschap
Deventer 15 jaar“ mee als aandenken van

Voor het eerst was het een benefietrit, waarbij de helft van het inschrijfgeld naar

een bezoek aan de werkplaats.

een goed doel zou gaan. Wij kenden Gered Gereedschap nog uit het verleden. In
2011 hebben we ons samen met een aantal andere studenten via Students for
Students ingezet voor beter beroepsonderwijs in Afrika. De ingezamelde materialen
– waaronder een partij opgeknapte gereedschappen van Gered Gereedschap – zijn
we zelf met een aantal auto’s naar Mali gaan brengen. Sindsdien zijn we fan van het
initiatief van Gered Gereedschap.
Onze deelnemers aan de rally hebben samen het mooie bedrag van 645 euro
opgebracht voor Gered Gereedschap. Daarmee kunnen weer heel wat vakmensen
van gereedschap worden voorzien!’

VRIJWILLIGER WORDEN?
Ben je graag actief bezig en heb je tijd over? Wil je graag meer mensen leren kennen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij Gered
Gereedschap! Je zet je dan samen met zo’n 500 andere mensen in voor ons gezamenlijke doel: een verhoogde kans op een beter leven van
(leerling) vaklieden in Afrika.
Je kunt bij ons als vrijwilliger aan de slag op het landelijk bureau of in één van onze werkplaatsen. Je werkt daar bijvoorbeeld aan het
sorteren en zorgvuldig opknappen van het ingezamelde handgereedschap voor een 2e leven. Het landelijk bureau in Amsterdam
ondersteunt de lokale werkplaatsen. Als vrijwilliger behandel je de aanvragen voor gereedschap, je regelt het binnenlands vervoer en/of de
verscheping per zeecontainer.
Wil jij deel uitmaken van ons team? Doe dan mee en meld je aan. www.geredgereedschap.nl/doe-mee/word-vrijwilliger

Uitgelicht

Aan de slag in ... #Oeganda
Begin september vertrokken GG vrijwilligers Ben van der Kaaij en Michel Dingemans naar Oeganda.
Ben en Michel boden gedurende een maand ondersteuning bij de opstart van de opknap- en verhuurwerkplaatsen die Gered Gereedschap daar samen met partners PEFO en CSH opzet. Via een blog
hielden ze ons op de hoogte van de voortgang.
10 september 2018
Opleiding is begonnen! We starten met
het opknappen van beitels. Helaas hebben
we problemen met de slijpmachines,
waarschijnlijk iets met de condensatoren.
De lokale elektromonteur wordt er bij
gehaald om het op te lossen.
14 september 2018

20 september 2018

Eindelijk weer stroom! We zijn direct

Eerst even langs de lokale Praxis voor

begonnen met het de leerlingen aanleren

ijzerdraad en spijkers. Gisteren geen

van zetten en scherpen van zagen.

stroom waardoor we niet veel konden

Daarnaast gestart met het verder inrichten

doen, alleen uitpakken en inventariseren

6 september 2018

van de verhuurwerkplaats, waar straks

en stellingen gemonteerd. Vandaag

Gisteren aangekomen in Jinja, en vandaag

vaklieden een werkplek kunnen huren. In

lekker opgeschoten: alle gereedschappen

start ons werk in samenwerking met

deze werkplaats hebben we werkbanken

gesorteerd en netjes opgeborgen. Morgen

partner PEFO. We nemen met Derick, de

in elkaar gezet en machines geplaatst. We

laatste dag in Mpigi.

voorman van de opknapwerkplaats, de

kregen van onze leerling Debbie als dank

planning door. We gaan beginnen met

ieder een stoffen popje, leuk!

30 september 2018

het opleiden van 10 deelnemers. Er moet

De laatste loodjes in Jinja. Nog een

nog wel wat aan de werkplaats gebeuren

paar machines geplaatst in de verhuur-

voordat we kunnen starten. Zo hebben we

werkplaats. Die is nu klaar voor gebruik.

de slijpmachines hersteld en vervangen.

´s Middags afscheid genomen van de
mensen van PEFO.
1 oktober 2018
Eind goed al goed… Op de terugweg naar
de vliegveld nog even langs de werkplaats
van Childrens Sure House in Mpigi. We
17 september 2018

zijn onder de indruk wat er allemaal

1e werkdag in de opknapwerkplaats van

gerealiseerd is. Complimenten voor

CSH in Mpigi. Hier is met hulp van onze

Maximo van CSH en zijn team! Een goede

9 september 2018

vrijwilliger Dick de Boer een gebouw

afsluiting!

Vanmorgen al vroeg op weg naar PEFO.

neergezet. Binnenkant netjes gestuct

Het blijft een belevenis om te zien wat

en geschilderd. Start gemaakt met de

er onderweg allemaal te doen is. Het

inrichting.

verkeer, de mensen langs de weg, de
marktkraampjes.
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En VERDER

Algemeen

kerstPuZZel
Uw pen paraat? Hier is voor u de jaarlijkse Kerstpuzzel van Gered Gereedschap. Als u alle woorden
heeft weggestreept vormen de overgebleven
letters een uitspraak van een leerling van een
technische school in Kenia na het ontvangen van
goed kwalitatief gereedschap voor zijn school.
Stuur uw oplossing op een briefje voor 15 januari
naar Gered Gereedschap en u maakt kans op een
Vrijwilligers
van
geschenkbon. U kunt de oplossing ook per
mail
Gered Gereedschap
sturen naar:
pr@geredgereedschap.nl
wensen u een goed 2019!

kerstpuzzel 2018

Graag duidelijk uw naam en adres vermelden.
Gered Gereedschap:
M.van Bouwdijk Bastiaansestraat 58
1054 SP Amsterdam

Doet u weer mee? De puzzel van dit jaar is geen eenvoudige! De tegels in de juiste

Ultimo steunt
BVTC

volgorde vormen een zin die met Gered Gereedschap te maken heeft. Om u niet

AFRIKA
DONATEUR
Goed nieuws voor Dhr.
Abraham, de Technical

wanhopig het nieuwe jaar in te laten gaan zijn een paar tegels al voor u ingevuld. Veel

Supervisor van Baptist Vocational Training Centre

succes! Stuur uw oplossing op een briefje voor 15cOlOFOn
januari naar Gered Gereedschap en

(BVTC) in Bamenda, Kameroen. Dankzij de

u maakt kans op een geschenkbon. U kunt de oplossing ook per mail sturen naar:

financiele steun van Ultimo Software Solutions

Stichting
Dienstencentrum
Gered Gereedschap.
kon Gered Gereedschap de door hem aangepr@geredgereedschap.nl. Graag duidelijk uw naam
en adres
vermelden. Gered

Adres: M.SP
van
Bouwdijk Bastiaansestraat 58vraagde 13 klaslokaalsets met gereedschappen
Gereedschap: M.van Bouwdijk Bastiaansestraat 60-A.1054
Amsterdam.

1054 SP Amsterdam. T: 06-14230518.
opknappen en transporteren naar Kameroen. De
E-mail: info@geredgereedschap.nl
materialen zullen door BVTC gebruikt worden om
KE
G E N I E R O M A Website: www.geredgereedschap.nl
NA AR
hun technische vakopleiding verder te versterken.
I N
L D E Redactie: Redactie: Antoinet Gijsbertse-de Heus,
HET
DE
NA TEL
Menno van der Haven, Jade Tjiong ,EvelienEwout
van Noordermeer, CEO van Ultimo is blij met
der Voorde, Peter Schmidt
de samenwerking: ‘Onlangs kwamen we in
VAN
ZO
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
aanraking met GeredGereedschaP
Gereedschap en raakten
met een Ve
Fotografie:Sander Koning, Tropenmuseum, Elson
R B IJ
enthousiast voor het project in Bamenda. Wij
Kambalu, Ron Dankelman, Projectpartners, WerkHoehet
een
handnaaimachine
leveren software voor
beheer
van bedrijfs- een derd
E I plaatsen en Beeldarchief Gered Gereedschap
Jaarlijks worden
vele stukken oud gere
middelen. Zo ondersteunen
wij bijvoorbeeld
rekeningnummer: nL
34 trio 0212112430
AIA
NIA.
zameld
en
opgeknapt.
Vaak zitten aan
Technische Diensten bij het optimaal onderhoud
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap
herinneringen
vast
en
gaan
er bijzond
Gered Gereedschap maakt er werk
van! als algemeen nut beogendeen beheer van de aanwezige gereedschappen
is aangemerkt
voor u een paar mooie verhalen op. Z
en machines. Daarmee is er een mooie directe
instelling.
jong meisje door haar moeder leerde
link tussen een groot deel van onze klanten en

leeftijd erfde zij de elektrische naaima
eigen handnaaimachine overbodig we

het werk dat de stichting doet. Het is fijn om als

Colofon
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap.
Adres: M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 58,
1054 SP Amsterdam.
T: 06-14230518.
Website: www.geredgereedschap.nl
E-mail: info@geredgereedschap.nl
Redactie: Paul Visser, Evelien van der Voorde, Peter
Schmidt
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
Fotografie: Ron Dankelman, Steve Mvondo, Maarten
Kwakernaak, Ben van der Kaaij, Michel Dingemans, GG
Deventer, Beeldarchief Gered Gereedschap
Rekeningnummer: NL 34 TRIO 0212112430
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap is
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.

organisatie mensen die het moeilijker hebben dan
wij zo te kunnen ondersteunen.‘

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

Ria vertelt: “Toen ik een jaar of tien w
dehands handnaaimachine. Mijn moe
dezelfde dag een super-de-luxe elektr
erop. Zij hielp mij destijds met het ma
beetje naaien. Dit is inmiddels zo’n vij
ongeveer tien jaar geleden overleed, k
moeder het graag wilde. De Singer ha
“Mijn lief Jan heeft hem destijds helem
deed het dus nog prima en liep als ee
gemaakt met Gered Gereedschap wa
destijds naar een van de inzamelpunte
heb ik nooit spijt van gehad!”

