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’MET DEZE ZONNEPANELEN HELPEN 
WE VELE JONGE MONTEURS VOORUIT!’



STAP VOOR STAP 
Gered Gereedschap steunt al jaren vakmensen in Afrika. Ondanks onze 37 jaar 
ervaring moeten wij nog regelmatig horden overwinnen om hen te bereiken. 
Of het nu gaat om het invoeren van onze containers door de douane of het 
opstarten van een nieuwe werkplaats; dat gaat zoals u zult begrijpen niet altijd 
vanzelf. Het vraagt om flexibiliteit en geduld van onze mensen, maar ook om 
vastberadenheid en doelgerichtheid. Als het uiteindelijk lukt, dan geeft ons dat 
elke keer weer een goed gevoel. 

Ik moest eraan denken toen ik de laatste berichten las over de opknapwerk-
plaats van Childrens Sure House (CSH) in Oeganda. Toen ik daar afgelopen 
zomer was stond het dak er net op en moest de betonvloer nog worden gestort. 
Ik had er een hard hoofd in dat er binnen afzienbare tijd een werkplaats zou 
staan. Echter mede dankzij de hulp van onze vrijwilligers Dick, Michel en Ben is 
het Martin Mpanga van CSH gelukt om de werkplaats snel draaiende te krijgen. 
Het biedt inmiddels werk aan 5 mensen die gereedschappen opknappen voor 
vakscholen in de regio. Precies zoals we dat in gedachten hadden. 

Een fantastisch resultaat. Een goed gevoel. Stap voor stap blijven we zo armoe-
de duurzaam bestrijden. Nu en in de toekomst. Wij hopen dat u ons tijdens deze 
reis blijft volgen!

 
Met vriendelijke groet, 

Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap

DRIE KEER 
BESTEMMING 
OEGANDA
Vorig jaar zomer vroegen wij uw hulp voor de kleer-
makers in Oeganda. Maar liefst 15 organisaties 
hadden ons via onderwijs koepelorganiatie UGAPRI-
VI benaderd voor steun. Of we konden helpen met 
de uitbreiding van het aantal kleermakersopleidin-
gen. Gezien onze jarenlange samenwerking met 
UGAPRIVI was dat een verzoek waar we graag aan 
wilden voldoen. En het is gelukt! Dankzij de finan-
ciële steun van vele donateurs en het harde werk 
van onze vrijwilligers gingen enkele weken geleden 
maar liefst 790 naaimachines in 2 containers op 
transport naar Oeganda. 

Daarnaast vertrok begin januari nog een 3e con-
tainer met dezelfde bestemming. Aan boord 34 
klaslokaal sets gereedschap, 18 individuele gereed-
schapsets, 3 typemachines en 64 naaimachines. 
Het vertrek betekende goed nieuws voor: Integrated 
Development for Marginalised Community (IDMC), 
Anyacoto vocational school (AVS), Christ in Touch 
Foundation, Samaritan Development Organisati-
on (SADO), Action for Child Social and Economic 
Transformation (ACSET) EN Northern Uganda AIDS 
Affected Children

De gereedschappen zullen ingezet worden ter ver-
sterking van het vakonderwijs. We willen iedereen 
die hier aan bijgedragen heeft hartelijk danken!  
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SUCCESVERHALEN UIT CONGO
Op 19 mei 2018 arriveerde een container van Gered Gereedschap vol met naaimachines en gereed-
schappen bij onze 4 projectpartners in Congo. In 10 maanden tijd is het de organisaties gelukt om 
meer dan 800 meisjes en jongens op te leiden. 

Veel Congolese jongeren hebben van-
wege de aanhoudende oorlogssituatie 
gedurende lange tijd geen onderwijs 
gevolgd: met name op het platteland 
werden onderwijsinstellingen getroffen 
door plundering en vernieling. Onze 4 
projectpartners doen enorm hun best om 
ondanks de instabiele situatie zoveel mo-
gelijk jongeren op te leiden en een hoop-
volle toekomst te bieden. Alle 4 helpen 
ze diverse doelgroepen om vreedzaam 
samen te leven en naast elkaar aan een 
betere toekomst te werken. Van jonge, 
werkloze vrouwen die een opleiding tot 
kleermaker kunnen volgen tot ex- kindsol-
daten die een nieuw bestaan krijgen 
doordat ze een vak leren bijvoorbeeld als 
metselaar. 

Een van de projectpartners is de Asso-
ciation des Servantes Missionaires de 
Marie Mere de l’ Amour (ASERMMMA), 
opgericht om de positie van meisjes en 
vrouwen in de regio te versterken. Door 

de oorlogen hebben veel vrouwen te 
lijden gehad onder (seksueel) geweld; ve-
len kampen met bittere armoede. Met de 
ontvangst van 115 nieuwe naaimachines 
is onze lokale partner erin geslaagd om 
de afgelopen 10 maanden 200 meisjes 
en vrouwen met een naaiopleiding te 
laten starten. 

Een ander succes is geboekt door 
projectpartner La Fondation Médecin 
de Misericorde (MEMI). De organisatie 
beschikte maar over een tiental naaima-
chines voor 200 meisjes en heeft daarom 
meer dan honderd nieuwe naaimachi-
nes gekregen. MEMI biedt meisjes en 
vrouwen niet alleen een vakopleiding tot 
kleermaker aan, maar helpt hen ook op 
weg ná hun afstuderen. Na de opleiding 
worden er leengroepen gevormd van 5 
meisjes en vrouwen. Deze leengroepen 
krijgen 3 naaimachines mee om hun 
eigen naaiatelier te beginnen en betalen 
wekelijks een premie om het bedrag 

af te lossen. Een prachtige manier om 
afgestudeerden op weg te helpen naar 
een hoopvolle toekomst! 

Onderwijs is het machtigste wapen om 
de wereld en levensomstandigheden van 
vrouwen en jongeren op het platteland te 
veranderen. Na ontvangst van de naai-
machines en de gereedschappen zijn de 
4 organisaties nu in staat om nog meer 
jongeren en volwassenen te helpen aan 
een opleiding en een baan!  
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Het leven in het noordoosten van Oeganda is niet makkelijk. Veel mensen leven in armoede. Er is  
gebrek aan werk, toegang tot elektriciteit en woonruimte. In het gebied rond Mount Elgon zet het 
Mount Elgon Self-Help Community Program (MESHCP) zich in om met duurzame initiatieven het 
leven van de inwoners te verbeteren. 

Drijvende kracht achter deze Community 
Based Organisation is Caleb Wakhungu. 
‘Als coördinator ondersteun ik 
projecten die door bewoners zelf zijn 
opgezet en die hun leven en dat van de 
gemeenschap verbeteren. Zo zijn we in 
2010 gestart met een initiatief waarbij 
we duurzame energie toegankelijk 
maken voor de lokale bevolking. Slechts 
een deel van hen heeft toegang tot 
elektriciteit. 

Voor verlichting en om te kunnen koken 
maken ze veelal gebruik van kerosine of 
houtskool. Dat is duur en ook slecht voor 
zowel de gezondheid als het klimaat.’

Met het aanbieden van zonnepanelen 
biedt MESHCP een alternatief. Zo’n 
installatie met een kleine accu biedt 
genoeg stroom voor het opladen van een 
mobiele telefoon, een paar ledlampen en 
een radio. Soms worden de panelen voor 
een paar dollar per maand via huur-koop 
geleverd. Dat is vaak minder dan wat een 
gezin kwijt is aan kerosine. Na verloop 
van tijd wordt de huurder dan eigenaar 
van de panelen. 

Al vanaf de start van het programma 
worden de zonnepanelen door de 
organisatie zelf gemaakt o.a. in 
combinatie met een opleidings-

programma. Jongeren leren hier om 
zonnepanelen te maken en te monteren. 
Caleb: ‘Zo snijdt het mes aan meerdere 
kanten: we maken zonne-energie 
toegankelijk voor arme mensen op het 
platteland, leren jongeren een beroep en 
we zorgen voor werkgelegenheid. Sinds 
de start van de opleiding hebben we 75 
jongeren kunnen opleiden tot monteur. 
Een deel van hen werkt nu bij ons. De 
anderen ondersteunen we zodat ze in 
staat zijn om voor zichzelf te beginnen.’

In de werkplaats van MESHCP is een 
groot gebrek aan gereedschap. 
Caleb: ‘Op dit moment maken we per 

‘MET DEZE ZONNEPANELEN 
HELPEN WE VELE JONGE 
MONTEURS VOORUIT!’
Caleb Wakhungu, Mount Elgon Self-Help Community Program, Oeganda

IN ACTIE VOOR 
MESHCP - OEGANDA4



dag zo’n 20 tot 30 zonnepanelen. Leerlingen moeten 
gereedschappen delen en vaak op elkaar wachten. Met 
de ondersteuning van Gered Gereedschap kunnen we 
de kwaliteit van de opleiding verbeteren, meer jongeren 
opleiden tot monteur en de productie van zonnepanelen 
verder verhogen. Daar wordt iedereen beter van!’

KOM IN ACTIE VOOR 
MESHCP
Helpt u Caleb Wakhungu en de mensen van Mount Elgon 
Self-Help Community Program om meer jongeren op te 
leiden tot zonnepanelenmonteur? Steun dan dit project! Er 
is totaal € 6.902 euro nodig. Iedere gift is welkom. 

Voor 25 euro kunnen we al een kist gereedschap leveren. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL 34 TRIO 
021 21 12 430  t.n.v. Stichting Gered Gereedschap, Am-
sterdam. Of doneer direct via iDEAL op onze website:  
www.geredgereedschap.nl/doneer

Mede namens Caleb Wakhungu bedankt voor uw hulp!

CIJFERS OEGANDA
Hoofdstad: Kampala
Officiele landstaal: Engels, Swahili, Luganda
Regeringsvorm: Republiek
Religies: Christendom 84%, islam 12%
Oppervlakte: 241.550 km² (15% water)
Aantal inwoners: 39,6 miljoen

WAAROM WE DOEN WAT 
WE DOEN 

In ontwikkelingslanden leeft een groot deel van de bevolking 
vaak in bittere armoede. Gered Gereedschap zet zich al 37 
jaar in om het leven van deze mensen te verbeteren. Wat zijn 
daarbij de lokale uitdagingen en kansen? En hoe probeert 
Gered Gereedschap daar op in te spelen? In een serie korte 
achtergrondverhalen vertellen we je graag wat meer over onze 
aanpak en manier van werken. Aflevering 1: onze aanpak

Afrika is – op meerdere manieren – een rijk continent. Het 
arbeidspotentieel is zeer groot vooral vanwege de veelal jonge 
bevolking. Daarnaast beschikken veel van de landen ook over 
natuurlijke hulpbronnen zoals hout, huiden en metalen. Een 
mooie basis zou je zeggen voor een bloeiende maakindustrie. 
Door een gebrek aan vakkennis, financiën en middelen zoals 
gereedschappen en machines lukt het echter niet om dit van de 
grond te tillen. En dat is jammer, want de ambachtssector en 
bouwnijverheid zijn bij uitstek branches waar veel mensen aan 
de slag zouden kunnen. 

Op verschillende manieren probeert Gered Gereedschap de 
knelpunten – kennis, geld en middelen - die een bloeiende maak-
industrie in de weg staan op te lossen. Vakmanschap als basis 
voor een zelfstandig bestaan is daarbij ons uitgangspunt. Als het 
gaat om het ontbreken van voldoende vakkennis maken we ons 
sterk voor meer goed opgeleide vakmensen en zetten we in op 
versterking van het technisch onderwijs. We leveren de middelen 
zoals gereedschappen en machines voor goed praktijkonder-
wijs maar dragen ook bij aan de kennis en kunde van leraren. 
Met studiebeurzen maken we het voor arme jongeren mogelijk 
om überhaupt naar school te gaan. Om kennis te delen zetten 
we Meester-Gezel programma’s op waarbij jonge vakmensen 
begeleid worden door een ervaren vakman bij de eerste stappen 
op de arbeidsmarkt.

Door het opzetten van verhuurwerkplaatsen brengen we ge-
reedschappen en machines (middelen) binnen handbereik van 
(startende) zelfstandig ondernemende vakmensen. Ze kunnen 
daar ook terecht voor micro-kredieten voor de aanschaf van bijv. 
bouwmaterialen. 
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In het Oegandese Mpigi staat een 
gebouw met witgeschilderde muren, 
een groen puntdak en een brede ingang. 
Boven die ingang hangt een spandoek 
met daarop de tekst “EQUIP by Gered 
Gereedschap. Refurbishing Workshop”. 
Refurbishing: opknappen, want in dit 
pas geopende gebouw is een van de 
opknapwerkplaatsen gevestigd die Gered 
Gereedschap samen met lokale organi-
saties in Oeganda heeft opgezet. Deze 
werkplaatsen zijn een aanvulling op de 
werkplaatsen in Nederland, die uiteraard 
als kernactiviteit van Gered Gereedschap 
zullen blijven voortbestaan. 
In opknapwerkplaatsen als die in 
Mpigi wordt in Nederland ingezameld 
gereedschap opgeknapt en geschikt 
gemaakt voor gebruik bij vakopleidingen 
en startende ondernemers in Oeganda. 
In Mpigi is de met hulp van Nederlandse 
vrijwilligers van Gered Gereedschap 
gebouwde en ingerichte werkplaats het 
resultaat van de samenwerking met 
Children’s Sure House. Naast het helpen 
van kansarme kinderen en jongeren bij 
het verkrijgen van een goede schoolop-

leiding verzorgt deze organisatie ook 
vakopleidingen. We spraken met twee 
van de betrokkenen: Martin Mpanga, 
directeur van Childrens Sure House en 
Daniel Kashilingi, technisch manager van 
de werkplaats.

“DAT 
GEREEDSCHAP 
IS DE BASIS 
VOOR ALLES”
Martin Mpanga, directeur Childrens 
Sure House, Oeganda
“In juni 2018 zijn we met dit project in 
Mpigi begonnen. Children’s Sure House 
wil kwetsbare jongeren niet alleen een 
goede schoolopleiding, maar ook een 
vakopleiding geven. Daar sluit dit project 
samen met Gered Gereedschap natuurlijk 
uitstekend op aan.” Martin wijst naar een 
slijpmachine op de werktafel voor hem. 
“Deze slijpmachine zat in een van de 
twee containers die Gered Gereedschap 
naar ons heeft gestuurd. We gebruiken 

hem om het ontvangen gereedschap 
geschikt te maken voor hergebruik.” Het 
overgrote deel van het gereedschap dat in 
Mpigi wordt opgeknapt wordt door Gered 
Gereedschap ingezet ter ondersteuning 
van vakopleidingen in Oeganda. 
Children’s Sure House houdt een klein 
deel van het aangeleverde gereedschap 
in eigen beheer. Martin: “Dat gereedschap 
verkopen of verhuren we dan in onze 
vestigingen in Kampala. Met dat geld 
dat we daarvoor krijgen kunnen we deze 
werkplaats draaiende houden. We kunnen 
daarmee bijvoorbeeld de vijf mensen 
betalen die hier werken. 

OPKNAPPEN IN OEGANDA
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Daarnaast geven we een deel van het 
opgeknapte gereedschap mee aan 
jongeren die bij ons een vakopleiding 
hebben gevolgd. Ze krijgen van ons 
een kleine startup kit met basisgereed-
schap waarmee ze zelfstandig aan de 
slag kunnen. Ook na het afronden van 
hun opleiding blijven we ze monitoren. 
We willen dat ze goed van start gaan 
en zelfstandig hun inkomen kunnen 
verdienen.” Martin pakt een zaag van 
een plank achter hem. “En met een zaag 
als deze maken we hier ook nog allerlei 
ambachtelijke producten. Zo kunnen 
we samen met Gered Gereedschap een 
mooie bijdrage leveren aan de toekomst 
van vele jonge Oegandezen!” Martin legt 
de zaag terug op de plank. “Een mooi 
systeem,” zegt hij glimlachend. “Die 
slijpmachine en die zaag maken ons werk 
hier mogelijk. Dat gereedschap is de basis 
voor alles.”

"TOOLS FOR 
HIRE"
Daniel Kashilingi, technisch manager 
“Eerst hadden we hier een kleine 
werkplaats met een handjevol 
gereedschap en moet je nou eens 
kijken!” zegt de achtentwintigjarige 
Daniel Kashilingi. Hij wijst naar de rekken 
voor hem waarop blauwe kratten vol 
gereedschap in alle soorten en maten 
staan. “We hebben nu hier alles in 
huis om het gereedschap dat Gered 
Gereedschap ons gestuurd heeft te 
herstellen en op te knappen.”
Daniel is technisch manager in de 
opknapwerkplaats in Mpigi: “Ik had een 
eigen bedrijfje in Kampala. We maakten 
allerlei ambachtelijke dingen van hout. 
Maar omdat we te weinig geschikt 
gereedschap hadden, moest ik daarmee 
stoppen. Ik verdiende te weinig om voor 
mijn gezin te kunnen zorgen. Toen Martin 
Mpanga van Children’s Sure House me 
over deze werkplaats vertelde en vroeg 
of ik hier aan de slag wilde gaan, hoefde 
ik niet lang na te denken. Omdat ik al 
veel ervaring had met de diverse soorten 

gereedschap die hier gebruikt worden, 
ben ik na een paar maanden technisch 
manager geworden. Ik leg mijn collega’s 
uit hoe ze met het gereedschap en het 
apparatuur moeten omgaan en werk 
ook zelf mee bij het herstellen van het 
ontvangen gereedschap.” 
Daniel legt een plankje op een werkbank. 
Met zwarte verf schrijft hij er in grote 
letters “Tools for hire” op. “De door 
ons opgeknapte apparatuur en het 
herstelde gereedschap wordt verhuurd 

aan vaklieden hier in de buurt en in 
Kampala. Ook maken we hier zelf allerlei 
ambachtelijke producten, zoals tafels en 
stoelen. We maken ook muurdecoraties 
en sleutelhangers. Door de verkoop van 
die producten en het verhuren van het 
opgeknapte gereedschap financiert 
deze werkplaats zichzelf en kunnen mijn 
collega’s en ik onszelf en onze families 
onderhouden. Ik ben blij dat ik de kans 
heb gekregen om hier drie maanden 
geleden aan de slag te gaan.”  
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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: Rianne van Beek, Paul Visser, Evelien van der 
Voorde, Peter Schmidt 
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
Fotografie: Ron Dankelman, Kintu Moses, Projectpartners en 
Beeldarchief Gered Gereedschap.
Rekeningnummer: NL 34 TRIO 0212112430 
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap is aange-
merkt als algemeen nut beogende instelling.

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

cOlOFOn
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Redactie: Redactie: Antoinet Gijsbertse-de Heus, 
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Vormgeving & DTP:  www.lijnc.nl 
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En VERDER

Hoe een handnaaimachine een derde leven kreeg 
Jaarlijks worden vele stukken oud gereedschap door Gered Gereedschap inge-
zameld en opgeknapt. Vaak zitten aan de ingeleverde gereedschappen dierbare 
herinneringen vast en gaan er bijzondere verhalen achter schuil. Wij tekenden 
voor u een paar mooie verhalen op. Zoals het verhaal van Ria Granneman, die als 
jong meisje door haar moeder leerde naaien op een handnaaimachine. Op latere 
leeftijd erfde zij de elektrische naaimachine van haar moeder, waardoor haar 
eigen handnaaimachine overbodig werd en bij Gered Gereedschap terechtkwam.

Ria vertelt: “Toen ik een jaar of tien was, kreeg ik met Sinterklaas een twee-
dehands handnaaimachine. Mijn moeder, een echte thuisnaaister, kreeg op 
dezelfde dag een super-de-luxe elektrische Anker, met allerlei mogelijkheden 
erop. Zij hielp mij destijds met het maken van poppenkleding en zo leerde ik een 
beetje naaien. Dit is inmiddels zo’n vijfenvijftig jaar geleden.” Toen Ria’s moeder 
ongeveer tien jaar geleden overleed, kreeg Ria de Anker naaimachine, zoals haar 
moeder het graag wilde. De Singer handnaaimachine werd dus overbodig. Ria: 
“Mijn lief Jan heeft hem destijds helemaal nagekeken en gesmeerd. De machine 
deed het dus nog prima en liep als een tierelier. Nadat ik via internet kennis had 
gemaakt met Gered Gereedschap was dit hét doel. Daarom hebben we hem 
destijds naar een van de inzamelpunten bij de bouwmarkt gebracht. En daar 
heb ik nooit spijt van gehad!”

OnZe Partners  
Gered Gereedschap ontvangt steun van onderstaande 
bedrijven en organisaties:

Uw pen paraat? Hier is voor u de jaarlijkse Kerst-
puzzel 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 
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

kerstPuZZel

AFRIKA DONATEUR DUURZAAM

ELEKTRICIEN
FRANEKER
GHANA
HAALMES
HEUSDEN
KAMEROEN
KRIK
LEREN
MACHINE
MALAWI
METSELAAR
MICROKREDIET
OEGANDA
ONDERNEMEN
PROJECT
SCHENKING
SCHOENMAKER
SCHOOL
TANZANIA
TECHNIEK
VOORST
VRIJWILLIGER
WERKEN
WOERDEN

GereedschaP met een Verhaal

!

WINNAAR 
KERSTPUZZEL
De kerstpuzzel die in het december nummer van 
het GG Bericht stond, heeft weer gezorgd voor 
een heel aantal goede inzendingen. Maar er kan 
er maar één de winnaar zijn. De juiste oplossing 
was: Van de zolder bij oma naar het eigen 
naaiatelier in Kenia.

Wij feliciteren Mevrouw Ans Klein Rouweler 
uit Doorn met het juiste antwoord! Zij heeft de 
Praxisbon van € 25 inmiddels ontvangen. 

SCHENKEN MET BELASTING-
VOORDEEL: ZO REGELT U HET

Wilt u samen met Gered Gereedschap nog meer jongeren aan de slag helpen als 
timmerman of kleermaker? Denk er dan eens over na om uw donatie aan Gered 
Gereedschap voor minimaal 5 jaar vast te leggen in een periodieke schenking. 
Met een periodieke schenking zijn donaties - groot en klein - volledig fiscaal 
aftrekbaar. Zonder dat u daarvoor naar de notaris hoeft. Bij deze vorm van 
schenken kunt u – afhankelijk van uw inkomen - tot 52% van uw donatie aan 
Gered Gereedschap terugkrijgen.

Overeenkomst
U moet uw periodieke gift schriftelijk vastleggen. Dit formulier kunt u bij ons 
opvragen of downloaden via onze website. Ook kunt u gebruik maken van een 
modelovereenkomst van de Belastingdienst zelf. Als u het formulier naar ons 
opstuurt, dan vullen wij het verder aan en krijgt u het ondertekend retour gestuurd. 
Bewaar deze goed want de belastingdienst kan er naar vragen. 

Structurele donaties zoals de periodieke schenking zijn voor Gered Gereedschap 
van grote waarde, hierdoor kunnen we de continuïteit van onze activiteiten 
garanderen. En voor u is het een mooie manier om méér hulp te bieden aan jonge 
vakmensen, zonder dat het u iets extra’s kost! 

MOOIE ACTIE VAN FNV BOUWEN 
EN WONEN! 
De afgelopen maanden werd in verschillende regio’s, samen met de leden, door FNV 
Bouwen en Wonen actie gevoerd voor Gered Gereedschap. Normaliter zet de bond 
zich in voor de werknemers en zelfstandigen die actief zijn in de bouw & infra, woon-
diensten, afbouw en onderhoud en de meubel- en houtindustrie hier in Nederland. 
Nu werd er echter samen met Gered Gereedschap ook actie gevoerd voor vakmensen 
in Tanzania. Dankzij de vele opgehaalde gereedschappen en een financiële bijdrage 
kan bij partner CCRD in Kanyigo, Tanzania een technisch opleidings- en trainings-
centrum worden opgezet. Hier kunnen in de nabije toekomst vele timmermannen, 
metselaars, elektromonteurs en loodgieters een vakopleiding gaan volgen. De gereed-
schappen en machines zijn inmiddels verzonden naar Tanzania.
Dank FNV Bouwen en Wonen voor jullie inzet! 
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