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Voorwoord

Werken aan een toekomst
In 1982 begon onze oprichtster Laura Dols met het inzamelen van gereedschappen en machines in
Amsterdam. Samen met een kleine club vrijwilligers zorgde ze ervoor dat in het eerste jaar vele honderden
gereedschappen werden opgeknapt en op transport gingen naar vakopleidingen in ontwikkelingslanden. Ze
had nooit kunnen bevroeden dat we in 2018 – meer dan 36 jaar later – de grens van 2 miljoen opgeknapte en
verscheepte gereedschappen zouden passeren.
Gereedschappen die de afgelopen

Dit biedt werk aan lokale mensen en de opgeknapte ge-

jaren door duizenden mensen

reedschappen worden regionaal ingezet op vakscholen

in heel Nederland bij elkaar zijn

of bij startende ondernemers. Ook de verhuurwerkplaats

gezocht en ingeleverd bij onze

in Jinja, Oeganda is klaar voor gebruik. We gaan er alles

inzamelpunten. In alle gevallen

aan doen om er voor te zorgen dat van hieruit lokaal on-

met liefde opgeknapt door vrijwil-

dernemerschap wordt gestimuleerd en dat vele kleine

ligers in een van onze werkplaat-

ambachtslieden in Jinja en omgeving zonder grote inves-

sen. Geschuurd, geslepen, geschilderd. Tot in de puntjes

teringen toch voor zichzelf kunnen gaan werken.

verzorgd, klaar voor een tweede leven. En dan vervolgens
samengevoegd tot gereedschapsets voor bijvoorbeeld

Zo blijven we armoede duurzaam aanpakken, nu

houtbewerking, elektrotechniek, kleermaken of metselen.

en in de toekomst. Dat kunnen we alleen maar
doen dankzij de steun van vele betrokkenen. Wij

Met deze sets kunnen we veel leerlingen van vakopleidin-

danken dan ook alle gereedschap-inleveraars,

gen en startende ondernemers gelukkig maken. Ik heb

donateurs, bedrijven, fondsen en vrijwilligers

het met mijn eigen ogen kunnen aanschouwen tijdens

op kantoor in Amsterdam en in de werkplaat-

mijn bezoek aan Oeganda afgelopen zomer. De positieve

sen voor hun bijdrage aan ons werk in het

verhalen van de jongeren die dankzij onze steun eindelijk

afgelopen jaar.

een praktijkopleiding konden volgen en die aan het werk
konden gaan als timmerman of kleermaker. Ze kunnen nu

We hopen op uw steun te kunnen

hun eigen brood verdienen!

blijven rekenen!

Vele projectpartners hebben we op deze manier ook het

Met vriendelijke groet,

afgelopen jaar weer mogen ondersteunen. Een kleine
50 projecten hebben we voorzien van gereedschappen

Bob de Koff

en machines ter versterking van technisch vakonderwijs.

Voorzitter Stichting

Om ondernemerschap en werkgelegenheid te stimuleren

Dienstencentrum Gered

zijn we het afgelopen jaar ook – als aanvulling op onze

Gereedschap

werkplaatsen in Nederland - gestart met het opknappen
van gereedschappen in nieuwe werkplaatsen in Oeganda.
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Onze visie
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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Onze hulp
Gered Gereedschap steunt met haar programma’s – onder de naam EQUIP - technisch vakmanschap
in de volle breedte: leren, werken en ondernemen. Doel is om kansen te bieden aan (startende)
vakmensen op een goed bestaan.
Het gaat hierbij om concrete en praktische hulp. We onder-

iedereen betaalbaar. Door het openen

steunen vakopleidingen met (opgeknapte) gereedschap-

van deze werkplaatsen krijgen meer

pen en machines. Daarnaast dragen we bij aan de kennis

vakmensen toegang tot goede gereed-

en kunde van leraren. Arme jongeren willen we met studie-

schappen en machines.

beurzen de mogelijkheid geven om überhaupt naar school
te gaan en een vak te leren. Na de opleiding steunen we bij

Om onze impact te vergroten

de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door

zal

te zorgen voor een starterskit gereedschap, micro-kredie-

liggen

ten voor het aanschaffen van bouwmaterialen en werkbe-

waar we – afhankelijk van de vraag

geleiding door een ervaren rot in het vak.

en behoefte – samen met lokale/

onze
op

focus

steeds

geselecteerde

meer
regio’s

regionale partners alle facetten van het

8

Om ondernemerschap verder te stimuleren zijn we gestart

technisch vakmanschap met verschillende

met het opzetten van gereedschap verhuur- en opknap-

‘bouwstenen’ uit onze programma’s zullen

werkplaatsen. Goed gereedschap is schaars en niet voor

ondersteunen.
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Onze manier van werken
SAMEN ARMOEDE BESTRIJDEN

Wij geloven dat simpele oplossingen grote veranderingen

Het netwerk van Gered Gereedschap in Nederland bestaat

teweeg kunnen brengen. Onze aanpak is dan ook praktisch,

uit 25 werkplaatsen waar zo’n 500 vrijwilligers actief zijn.

pragmatisch en concreet. We werken altijd samen met

Samen werken zij aan één doel: het bieden van concrete

betrouwbare partners in de regio bij de ondersteuning

middelen aan vakmensen in ontwikkelingslanden voor een

van lokale initiatieven: directe steun zonder tussenkomst

leven zonder armoede.

van andere partijen. Dankzij vele vrijwilligers, gedoneerde
materialen en lage overhead houden we onze kosten laag.

Het overgrote deel van de vrijwilligers is actief met het
opknappen van gebruikte gereedschappen voor een

ONDERSTEUNING LOKALE INITIATIEVEN

tweede leven in Afrika. Gereedschap dat door particulieren

Gered Gereedschap ontvangt jaarlijks meer dan 500

en bedrijven bij 350 inzamelpunten is aangeleverd. Met

aanvragen voor steun van scholen en maatschappelij-

zeecontainers worden de opgeknapte gereedschappen

ke organisaties uit ontwikkelingslanden. We hanteren

en machines verscheept naar projectpartners in Afrika.

een eenvoudige, maar zorgvuldige beoordelingspro-

In totaal wordt op die manier jaarlijks zo’n 300.000 stuks

cedure. Criteria voor beoordeling zijn betrouwbaar-

gereedschap ingezet binnen onze programma’s. Denk aan

heid, financiële duurzaamheid en, in het geval van

ondersteuning van vakopleidingen, de inrichting van ver-

scholen, onderwijskwaliteit, maar bovenal de

huurwerkplaatsen of aan starterskits met gereedschappen

verwachte impact op het leven van mensen en

voor jonge ondernemers die graag aan de slag willen.

de lokale samenleving. Op basis daarvan wordt

Daarnaast reizen onze vrijwilligers steeds vaker af naar

ook besloten welke ondersteuning door Gered

Afrika om met hun kennis en ervaring projectpartners te

Gereedschap wordt gegeven. Jaarlijks worden

ondersteunen. Zij gaan aan de slag als kwartiermaker bij

rond de 100 projecten goedgekeurd.

de inrichting van een werkplaats, dragen technische kennis
over en bieden ondersteuning aan de plaatselijke leiding bij

Van de organisaties die steun van ons

het managen van een werkplaats.

ontvangen wordt verwacht dat ze
regelmatig terugkoppeling geven over

CONCRETE PRAKTISCHE STEUN

de resultaten die ze boeken.

Al 37 jaar steunt Gered Gereedschap vakmensen met
kennis, kunde en gereedschappen.
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Het jaar in vogelvlucht

2018 Gered Gereedschap
bouwt verder
Toen Gered Gereedschap in 1982 begon zag de wereld er heel anders uit. Volgens cijfers van de Wereldbank
leefde zo’n 42,2% van de bevolking toen in extreme armoede. Mensen die moesten rondkomen van minder dan
1,90 dollar per dag. Inmiddels is het begin 2019. Het aantal mensen dat leeft in extreme armoede is gedaald
naar zo’n 10% van de wereldbevolking.
Dit zijn positieve ontwikkelingen. Toch blijft armoede

Maar ook de politieke situatie kan van invloed zijn. Zo

in bepaalde gebieden hardnekkig en is hulp noodzake-

hielden we het afgelopen jaar de situatie in Kameroen

lijk. De ervaringen die we hebben tijdens onze bezoeken

goed in de gaten. Tot voor kort was het land één van de

aan Afrika worden bevestigd door de harde cijfers. In het

stabielste landen in Afrika met een goede infrastructuur.

gebied onder de Sahara leeft - anno 2019 - nog steeds 41%

Maar het wordt er met de dag onrustiger, vooral in het

van de bevolking onder de armoedegrens. We zien dat

noordwesten van het land.

onze hulp juist in deze gebieden hard nodig blijft. Nu en in
de toekomst. Daarom hebben we ons ook in 2018 ingezet

START OPKNAP- EN VERHUURWERKPLAATSEN

om vakmensen in met name deze sub sahara landen te

OEGANDA

voorzien van kennis, kunde en middelen.

In 2016 hebben we plannen ontwikkeld om onze hulp
uit te breiden en vakmanschap niet alleen in het

PROJECTEN & FOCUSLANDEN

onderwijs maar in de volle breedte te ondersteu-

In 2018 ontving Gered Gereedschap van honderden orga-

nen. Bijvoorbeeld door lokale bedrijvigheid te

nisaties uit Afrika aanvragen voor steun. Die bereikten ons

bevorderen hetgeen cruciaal is voor duurzame

per mail, via social media, de website of nog ‘ouderwets’

groei en werkgelegenheid in de regio’s waar

per post. Al deze aanvragen zijn door onze projectvrij-

we actief zijn. Een van die nieuwe initiatieven

willigers beoordeeld. Alleen die projecten die positief

hebben we - met steun van het Ministerie

beoordeeld werden konden in aanmerking komen voor

van Buitenlandse Zaken en Ontwikke-

steun. Met opgeknapte gereedschappen en machines

lingssamenwerking - in 2018 verder

hebben we in 2018 een kleine 50 scholen, trainingscen-

kunnen concretiseren. We zijn- als

tra, Community Based Organizations en NGO’s kunnen

aanvulling op onze bestaande werk-

helpen.

plaatsen in Nederland- gestart
met het opknappen van gereed-

Onze focus lag in 2018 op een beperkt aantal landen:

schappen in nieuwe werkplaat-

Kameroen, Ghana, Tanzania en Oeganda. Het zijn landen

sen in Oeganda. Bij partner

waar we al langere tijd actief zijn. De reden daarvoor is

PEFO in Jinja plaatsten we

simpel: we werken er met bekende partners, hebben er een

een

uitgebreid netwerk en het invoeren van de gereedschap-

werkplaats

pen en machines door de douane is relatief eenvoudig.

inrichting), bij partner CSH in

Naast deze drie landen werden ook een aantal projecten

Mpigi hebben we geassisteerd

in de Democratische Republiek Congo ondersteund. In

bij de bouw en inrichting van

2018 is Kenia afgevallen als focusland. We zullen daar niet

een werkplaats. De werkplaatsen

langer projecten ondersteunen. Reden is de gewijzigde in-

bieden werk aan lokale vakmensen, de

voerprocedure die het voor ons lastig maakt de gereed-

opgeknapte

schappen en machines in te kunnen voeren. Bijzonder

regionaal ingezet op vakscholen of bij

jammer daar we al jaren in het land actief waren en een

startende ondernemers.

complete

container

(behuizing

en

gereedschappen

worden

groot netwerk hebben opgebouwd.
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Ook de verhuurwerkplaats in Jinja, Oeganda is klaar voor

kennis over het opknappen en onderhouden van gereed-

gebruik. Lokale timmermannen kunnen daar terecht om

schappen en boden ze ondersteuning aan de leiding bij

voor een aantrekkelijke prijs (losse sets) gereedschappen

het managen van de werkplaats.

en machines te huren om op locatie aan de slag te gaan.
Ze krijgen er ondernemersadvies en kunnen in contact

REGIOPLAN JINJA

komen met collega vakmensen. Ook is het mogelijk om

Om onze impact verder te vergroten zal de focus van

een dag(deel) de werkplaats af te huren om met de pro-

Gered Gereedschap de komende jaren steeds meer

fessionele werkplaatsmachines een klus uit te voeren.

liggen op geselecteerde regio’s waar we – afhankelijk van
de vraag – alle facetten van het technisch vakmanschap

UITZENDING VRIJWILLIGERS GERED

met verschillende ‘bouwstenen’ uit onze programma’s

GEREEDSCHAP

ondersteunen. Naar aanleiding van diverse bezoeken

Door onze sterkere focus op regio’s en de start van de

aan Oeganda is vorig jaar besloten om de regio Jinja te

hierboven genoemde nieuwe projecten zijn we intensiever

kiezen als locatie voor onze eerste regio aanpak. Er is

en voor langere tijd betrokken bij onze projectpartners.

een analyse gemaakt van het gebied en de kansen zijn

Vanuit de partners wordt frequenter een beroep gedaan

in kaart gebracht. Op basis daarvan is vorig jaar een plan

op onze kennis en ervaring. Steeds vaker zullen in de

geschreven hoe we – en met welke bouwstenen uit onze

toekomst dan ook vrijwilligers van Gered Gereedschap

programma’s – technisch vakmanschap gaan stimuleren

afreizen naar Afrika om hen te ondersteunen.

om zo (nog) meer jongeren een opleiding en werk te
kunnen bieden.

In 2018 zijn onze vrijwilligers Vincent Pool, Dick de
Boer, Ben van der Kaaij en Michel Dingelmans elk

Dit plan is in 2018 verder aangescherpt. Voorzitter Bob

een aantal weken afgereisd naar Oeganda. Zij zijn

de Koff en projectmanager René Rutte hebben in de

allen actief in Gered Gereedschap werkplaatsen

zomer van 2018 een bezoek gebracht aan Oeganda om

in Nederland maar zetten daarnaast ook graag

samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met scholen,

hun kennis en kunde in ter ondersteuning van

werkgevers en een koepelorganisatie voor technisch

onze partners in Oeganda. Zo hielpen zij

onderwijs. De organisaties zullen als partner in het regio-

partners PEFO en Childrens Sure House

project participeren. Al eerder werd een intentieverklaring

(CSH) o.a. als kwartiermaker bij de bouw

ondertekend met Edukans voor de uitvoering van delen

en inrichting van de werkplaatsen,

van het programma. In 2019 zullen we op zoek gaan naar

met het overdragen van technische
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Nieuwe ontwikkelingen

OPKNAPWERKPLAATS
MPIGI OEGANDA
“DAT GEREEDSCHAP IS DE BASIS VOOR ALLES”
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
organisaties in Oeganda heeft opgezet. Deze werkplaatsen zijn een aanvulling op de opknapwerkplaatsen in Nederland, die uiteraard als kernactiviteit van Gered Gereedschap zullen blijven voortbestaan. In opknapwerkplaatsen wordt in Nederland ingezameld gereedschap opgeknapt en geschikt
gemaakt voor gebruik bij vakopleidingen 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 schoolopleiding verzorgt deze organisatie ook vakopleidingen.
Martin Mpanga is de projectmanager van Children’s Sure House. Enthousiast vertelt hij over de eerste maanden
na de opening van de nieuwe opknapwerkplaats. “In juni 2018 zijn we met dit project in Mpigi begonnen,” zegt
hij. “Children’s Sure House wil kwetsbare jongeren niet alleen een goede schoolopleiding, maar ook een vakopleiding te 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. Daarnaast geven we een deel van dat gereedschap mee aan jongeren die bij ons een vakopleiding hebben
gevolgd. Ze krijgen van ons een kleine startup kit met basisgereedschap 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 allerlei ambachtelijke producten. Die verkopen we dan en verdienen daarmee ook weer geld om deze werkplaats in stand te houden. 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.”
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Berichten uit het veld

“Voor die meiden zijn
die naaimachines enorm
belangrijk!"
Maria Nakyanzi, kleermaakster Villa Maria Hospital Home Care Program

Als

alleenstaande

moeder

kon

Maria

Nakyanzi

Maria heeft nog steeds contact met andere

nauwelijks het hoofd boven water houden. “Ik werkte,

afgestudeerde cursisten van de kleermakers-

maar verdiende gewoon te weinig. 120.000 Ugandese

opleiding: “Met de machines die ze na het

Shillings (ongeveer € 28) per maand is niet genoeg om

afronden van hun opleiding meegekregen

fatsoenlijk rond te kunnen komen. Helemaal niet als je

hebben, zijn ze ook zelfstandig aan de

een kind hebt. Nu heb ik naast dat salaris extra inkomen

gang gegaan. Ze verdienen nu zelf de

uit mijn kleermakersbedrijfje.”

kost en kunnen hun families financieel
ondersteunen.

Die

naaimachines

Maria is opgeleid tot kleermaakster door docenten van

zijn ontzettend belangrijk. Vooral

het Villa Maria Hospital Home Care Program. Deze

voor meisjes. Door een vak als

organisatie verzorgt vakopleidingen in Zuid-Oeganda

kleermaakster te leren, kunnen

en richt zich daarbij vooral op kwetsbare groepen, zoals

ze hun eigen geld verdienen en

alleenstaande moeders als Maria. Gered Gereedschap

raken ze niet afhankelijk van

ondersteunt de organisatie door de levering van

anderen die misschien wel

gereedschap, apparatuur en naaimachines. “Omdat we

slechte bedoelingen met

die door Gered Gereedschap geleverde naaimachines

ze hebben. Door met

tijdens de lessen konden gebruiken,” zegt Maria, “konden

behulp van die naai-

de docenten ons een goede vakopleiding geven. Na mijn

machines een goed

opleiding ben ik zelfstandig gaan werken en heb ik geld

vak te leren, kunnen

gespaard om mijn eigen naaimachine te kunnen kopen.”

die

Maria wijst vol trots naar de naaimachine die voor haar

op eigen benen staan en

staat. “Met het kleermaken verdien ik nu drie keer zoveel

aan hun eigen toekomst

meer bij dan mijn gewone salaris. Er gaat geen dag

werken. Wat dat betreft, kun

voorbij dat ik niet een nieuwe opdracht krijg om iets te

je nooit genoeg naaimachines

maken. Zo verdien ik het geld om inkopen te doen en

in voorraad hebben” zegt Maria

de schoolspullen en het schoolgeld voor mijn zoon te

lachend.

meiden

financieel

kunnen betalen. Ook help ik anderen als ze krap zitten.”
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Duurzaam
hergebruik

AANTALLEN INGEZAMELD
Het aanbod van gebruikte gereed-

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

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

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

INZAMELPUNTEN

voor een 2e leven. Wat niet kan
worden opgeknapt wordt ontmanteld

Gered Gereedschap heeft op dit moment

en zo optimaal mogelijk gerecycled.

een netwerk van zo’n 350 inzamel-

De opbrengsten daarvan komen ten

punten in Nederland. Een groot aantal

goede aan de lokale werkplaatsen

daarvan bevinden zich in de winkels van

voor aanschaf van onderhoudsma-

Praxis Bouwmarkten. De overige punten

terialen, hout voor verscheping, etc.

bestaat uit een mix van particulieren, wereldwinkels en lokale ijzerwarenzaken.
Het beheer van dit inzamelnetwerk is
grotendeels in handen van de afzonderlijke werkplaatsen.
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Maatschappelijke
participatie en actief
vrijwilligerswerk
ALGEMEEN
Gered Gereedschap zet zich in om de maatschap-

Op het landelijk bureau in Amsterdam werken vrij-

pelijke participatie van vrijwilligers, jong en oud,

willigers in het team Projecten, waar zij projecten

ervaren en onervaren te bevorderen. Ook draagt

beoordelen en toetsen, in het team Marketing Com-

Gered Gereedschap bij aan de (re)integratie

municatie waar de communicatiemiddelen met de pu-

en arbeidsparticipatie van mensen met

blieksgroepen en ook de donateuradministratie worden

een sociale, psychische of lichamelijke

verzorgd en in het team Operationeel dat verantwoor-

achterstand.

delijk is voor het vervoer van de gereedschappen en
machines. Veel vrijwilligers volgen op het landelijk

Meer dan de helft van alle Gered

bureau succesvol een re-integratietraject en gaan

Gereedschap werkplaatsen is geheel

na verloop van tijd weer betaald elders aan de slag.

voor en door vrijwilligers georganiseerd. De vrijwilligers die hier

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

gereedschap opknappen en ver-

Een aantal van onze werkplaatsen is opgezet als

zendklaar maken zijn veelal ge-

onderdeel van welzijnsinstellingen, (re)integratiepro-

pensioneerden of mensen die

jecten of dagactiviteitencentra. De laagdrempeligheid

naast hun werk iets nuttigs

van Gered Gereedschap is bij uitstek geschikt als dag-

willen doen. De overige

besteding of een goede eerste stap in een arbeidsreha-

werkplaatsen

maken

bilitatietraject. Met name het herstellen of nieuw leren

deel uit van welzijnsin-

van vaardigheden, het wennen aan een arbeidsritme

stellingen,

(re)inte-

gratieprojecten

en het omgaan met anderen in een werksituatie zijn

of

belangrijke elementen. In 2018 werkten we samen met

dagactiviteitencen-

o.a. De Samenwerkingsunie; Stichting Altrecht, WIJ3.0;

tra in bijvoorbeeld

Reinaerde Arbeidscentrum Veenendaal (Veenendaal);

psychiatrie of verslaaf-

Reclassering Nederland; WLB Zeeland.

denzorg.
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Partners & projecten
Gered Gereedschap wil technisch vakmanschap in de volle

Tegelijkertijd wordt de agrarische opbrengst vergroot.

breedte ondersteunen. Leren, werken én ondernemen. Vanuit

Uiteraard hebben we in 2018 ook individuele technische

deze overtuiging werken we steeds vaker samen met partners

scholen van kwalitatieve gereedschappen voorzien. In totaal

die niet alleen het technische onderwijs verzorgen maar

hebben we 46 projecten ondersteund in DR Congo, Ghana,

daarnaast ook werk maken van werkgeverschap en/of onder-

Kameroen, Oeganda en Tanzania. Zoals u van ons gewend

nemerschap. Het gaat hierbij vaak om projecten die een grote

bent is de keuze op deze projecten gevallen na een

omvang kennen en waarbij Gered Gereedschap gedurende

uitgebreid en secuur selectieproces.

We werken altijd samen met
lokale partners. Directe steun
zonder tussenkomst van andere
partijen. Het resultaat is direct
zichtbaar en meetbaar.

meerdere jaren betrokken is.
Onze zorg gaat uit naar Kameroen. In de laatste
Zo hebben we in 2018 de organisatie Companionship Of Works

maanden van 2018 is de situatie in dit land verslech-

Association (COWA) ondersteund met een specialistische

terd. Met name in het Engelstalige gedeelte van

hout- en metaalbewerkingswerkplaats. COWA is gevestigd in

het land. De Engelstalige minderheid voelt zich

een buitenwijk van Kampala, Oeganda. Ze leiden er jongeren

onderdrukt door de Franstalige meerderheid.

op in meerdere vakgebieden, maar hebben een focus op

De spanning is inmiddels zo hoogopgelopen

agrarische activiteiten. Door het inzetten van techniek wil

dat dit heeft geleid tot ernstige onlusten. We

COWA de resultaten van deze activiteiten vergroten. De werk-

hebben nauw contact met onze partners

plaatsen die we hebben geleverd aan COWA zijn dan ook

in het Engelstalige gedeelte. Samen met

bedoeld om jongeren te leren kassen en bijenkasten te maken.

hen bepalen we of het verantwoord blijft

Deze producten worden vervolgens ook geproduceerd in de

om gereedschappen naar dit gebied te

werkplaatsen. Hierdoor worden jongeren voorzien van kennis,

zenden in 2019.

kunde en een inkomen.
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Transport #

Project #

Organisatie

Land

Plaats

17-903

18-004

COWA

Oeganda

Kampala

17-905

17-002

Watuwi Winton

Ghana

Awutu Beraku

17-905

18-006

Children Foundation and Peace Development

Ghana

Tamale

17-905

18-007

Savelugu Vocational School

Ghana

Savelugu

17-905

18-008

Tamale Technical University

Ghana

Tamale

17-905

18-009

Tamale Technical Vocational Institute

Ghana

Tamale

17-905

18-010

Dabokpa Technical Vocational Institute

Ghana

Tamale

17-905

18-011

Vitting Technical Vocational Institute

Ghana

Tamale

17-905

18-012

Fr. Dogli Memorial Technical Institute

Ghana

New Ayaoma

17-905

18-013

Volta Technical Institute

Ghana

Matse

17-905

18-014

Anlo Technical Institute

Ghana

Anloga

17-905

18-015

Kpando Technical Institute

Ghana

Kpando

17-905

18-016

Amedzofe Technical Institute

Ghana

Amedzofe

17-905

18-017

Tsito Secondary/Technical School

Ghana

Chito

17-905

18-018

Have Technical Institute

Ghana

Kpando

17-906

16-043

17-906

17-036

PEFO

Oeganda

Jinja

17-906

17-016

Childrens Sure House

Oeganda

Mpigi

Community Concerns Uganda, skilling program for
out-of-school youth

Oeganda

Magamaga Town
council Mayuge District
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Partners & projecten
Transport #

Project #

Organisatie

Land

Plaats

17-908

15-245

CCREAD

Kameroen

Buea

17-908

17-005

The Baptist Vocational Training Centre (BVTC)

Kameroen

Bamenda

17-908

17-027

Vogaspad

Kameroen

Bamenda

17-908

17-028

Kameroen

Bamenda

17-908

17-017

Kameroen

Buea

17-909

14-274

Oeganda

Buwenge

17-909

15-233

Oeganda

Kasese

17-909

15-170

Samaria Vocational Training Institute

Oeganda

Amuria

17-909

15-241

Sheema Training Institute of Professionals (STIP)

Oeganda

Sheema

Pan-African Organisation For Research and
Protection of Violence on Women and Children
Saint Mary Charity Organization
JOPA Carpentry Workshop and Technical, Ntende
Henry, school, classes for sewing and tailoring
My Ugandan Child, reduce youth unemployment and
drugs, support drop-outs

17-909

15-082

Youth Innovation and Production Centre

Oeganda

Kasese

17-909

15-210

Nyakasanga Development Community Foundation

Oeganda

Nyakasanga

17-909

17-009

Oeganda

Kisubi

17-910

17-010

DR Congo

Lumumba

17-910

17-012

ASSERMMA - DRCC

DR Congo

South Kivu

17-910

17-013

MEMI - FONDATION MEDECINS DE MISERICORDE

DR Congo

Ville de Goma

17-910

17-014

GAPD-ASBL

DR Congo

18-903

17-008

18-903

17-015

St Dennis VTC via Dutch Fair Innovations, vocational
training, drop-outs
Dynamic Women For Peace and Development,
vocational training, post-war situation

NIWA Community Cooperative Savings and Credit
Society Limited
Allied Youth Empowerment

Oeganda
Oeganda

18-903

17-021

Women Right Initiative (WRI)

Oeganda

18-903

15-094

FOWID-R

Oeganda

South Kivu
Nyabirongo,
Kasese
Jinja, Wairaka
Kinyamaseke,
Kasese
Kisanga, Kasese
Mpondwe

18-903

17-025

Karambi Group of People with Disabilities

Oeganda

Lhubiriha,
Kasese

18-903

26

17-023

Save A seed for the Future (SAFE)

Oeganda

Soroti, Teso

18-905

17-061

NKASI

Tanzania

Namanyere

18-905

17-059

The network for sustainable development

Tanzania

Mbenga

18-905

17-062

Social and Economic Aid For Disabled

Tanzania

Tabora

18-905

17-064

Concern for Community Resources Development

Tanzania

Kanyigo

18-905

17-050

Talisda Foundation

Tanzania

Tanga

18-906

18-002

Vliegende Meubelmakers
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Geleverd Gereedschap
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Geleverde gereedschapssets

Aantal

Geleverde gereedschapssets

Aantal

Education toolkit for Car
Mechanics

19

Lasmachine

16

Education Toolkit for Carpenters

52

Lasmasker

1

Lasgordijn

2

Education Toolkit for Electricians

22

Las accessoires

1

Education Toolkit for Mason

24

Maalmachine

5

Education Toolkit for Metalworker

39

Profielbuiger

1

Education Toolkit for Plumbers

17

Schuurmachine

28

Education Toolkit for Shoemakers

6

Slijpmachine

30

Individual Toolkit for Car Mechanic 16

Stofzuiger

1

Individual Toolkit for Carpenter

44

Vandiktebank

2

Individual Toolkit for Electrician

10

Zaagtafel

4

Individual Toolkit for Mason

25

Bankschroef

13

Individual Toolkit for Metalworker

15

Kruiwagen

3

Individual Toolkit for Plumber

2

Scheppen

1

Industriele naaimachine

3

Slijpsteen

11

Elektrische naaimachine

463

Staalborstel

16

Handnaaimachine

384

Verlengsnoer

47

Trapnaaimachine

102

Verstekzaag

2

Schoenmakersnaaimachines

1

Werkbank

4

Afkortzaag

3

Zaag

23

Cirkelzaag

3

Elektrische typemachine

1

Compressor

5

Mechanische typemachine

16

Decoupeerzaag

8

Eerstehulp koffer

17

Elektrische boormachine

35

Gehoorbeschermers

27

Frees

2

Overall's

275

Generator

5

Veiligheidsbril

44

Haakse slijper

6

Veiligheidsschoenen

75

Houtdraaibank

1

Werkhandschoenen (paar)

24

Hydraulische pers

1

Hydraulische pijpenbuiger

2

8166

Kolomboor

1

Onopgeknapte gereedschappen
tbv Oegandese werkplaats

29

Berichten uit het veld

"Dit is ons succesverhaal"
Ziblim Yakubu, coördinator WUDEP
Ziblim Yakubu is een man met een missie. Vanuit de stad Tamale coördineert hij de diverse projecten van het
Wuni Zooya Development Programme (WUDEP), een organisatie die zich sinds 2004 inzet om de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van de bevolking in de noordelijke districten van Ghana te verbeteren.
Dit deel van Ghana behoort tot de armste regio’s in het land en veel jongeren trekken eruit weg om in de steden
in het zuiden – vaak tevergeefs – werk te gaan zoeken. WUDEP verzorgt vakopleidingen voor jongeren in dit
gebied om hun mogelijkheden te vergroten om in de eigen regio werk te vinden of een eigen bedrijf te starten.
Zo wil WUDEP bijdragen aan het afremmen van de

regio biedt.’ Ziblim zwijgt even terwijl hij de glazen van

uittocht van jongeren naar het zuiden. Dat is Ziblims

zijn bril met hoornen montuur schoon wrijft. Dan zegt hij:

missie en Gered Gereedschap helpt hem daarbij door

‘We worden van alle kanten aangemoedigd om nieuwe

het leveren van gereedschappen en machines voor o.a.

opleidingscentra te openen. Door lokale overheden,

houtbewerking, fietsreparaties en kleermakerij. Onlangs

religieuze leiders, dorpsoudsten, noem maar op.

arriveerde een grote partij van deze gereedschappen en

Zij zien dat onze opleidingen effect hebben: het

machines in Noord-Ghana. Kort daarna bezochten wij

toekomstperspectief van jongeren in de regio

Ziblim in zijn kantoor in Tamale. Als wij hem naar de sa-

verbetert. De hulp van Gered Gereedschap

menwerking met Gered Gereedschap vragen, reageert

is daarbij onmisbaar. In de afgelopen twee

hij enthousiast: ‘Sinds Gered Gereedschap met ons is

maanden zijn er zeventig cursisten afge-

gaan samenwerken, kunnen wij onze cursisten veel

studeerd in ons opleidingscentrum in

beter begeleiden. Met de geleverde gereedschappen

Savelugu en we hebben ze allemaal goed

kunnen we ze niet alleen beter opleiden, maar ze ook

gereedschap kunnen meegeven om

gereedschap meegeven om na hun opleiding een eigen

in loondienst aan de slag te gaan of

zaak mee te beginnen.’

als zelfstandige.’ Ziblim zet zijn bril
weer op. Glimlachend zegt hij: ‘En

NIEUWE OPLEIDINGEN

zo hebben we samen met Gered

WUDEP verzorgt vakopleidingen in twee grote centra in de

Gereedschap in de afgelopen

buurt van de provincieplaatsen Kumbungu en Savelugu.

jaren ruim driehonderd jongeren

Daarnaast zijn er nog een paar kleinere opleidingscentra.

uit deze regio een kans op een

‘Maar we willen gaan uitbreiden,’ zegt Ziblim. ‘Met de kort

betere

geleden door Gered Gereedschap geleverde naaimachi-

bieden. Dit is óns succes-

nes kunnen we nu ook starten met een kleermakersop-

verhaal.’

toekomst

kunnen

leiding in het Mion district. Zo kunnen we ook daar een
vakopleiding verzorgen die mensen een kans op een
baan of het openen van een eigen bedrijfje in de eigen

30

GERED GEREEDSCHAP JAARVERSLAG 2018

31

Samen

DONATEURS

Gered Gereedschap kan haar werk doen dankzij de inzet van vele betrokkenen.
Samen zetten we ons met veel enthousiasme in voor het gezamenlijk doel:
een verhoogde kans op een beter leven voor (leerling) vaklieden in Afrika.
Ieder zet zich in afhankelijk van eigen mogelijkheden en interesse. Door
gereedschap in te leveren, mee te werken als vrijwilliger, financieel te ondersteunen als particuliere donateur of vermogensfonds, of door als bedrijf
te helpen met het ter beschikking stellen van mensen of middelen.

Gered Gereedschap kan bogen op een
- ook in 2018 verder groeiende - stabiele
groep, zeer loyale donateurs. Zij vormen
onze achterban en zijn essentieel voor het
voortbestaan van Gered Gereedschap.
Dankzij de steun en het vertrouwen van
hen kunnen we ons werk blijven doen en
heeft de organisatie een stabiele basis.

FONDSEN & OVERHEID

VRIJWILLIGERS LANDELIJK BUREAU

Vermogensfondsen zijn een belangrijke bron van inkomsten
Vrijwilligers zijn de motor van Gered Gereedschap.

voor Gered Gereedschap. Bij het samenwerken met vermo-

In 2018 werkten op het landelijk bureau van Gered

gensfondsen gaat het om het vinden van gedeelde belangen

Gereedschap in Amsterdam zo’n dertigtal vrijwil-

en hier concreet invulling aan geven. Gered Gereedschap

ligers, ondersteund door een kleine betaalde staf

onderhoudt nauwe contacten met diverse vermogensfond-

en een onbezoldigd bestuur. Het landelijk bureau

sen. In 2018 kon Gered Gereedschap op ondersteuning

ondersteunt de 25 werkplaatsen. De medewerkers

rekenen van o.a.: Bon Coeur, VDU Care, Dioraphte en St. Pierre

van het landelijk bureau behandelen alle aanvragen

Fourier Stichting. Daarnaast mocht Gered Gereedschap ook

uit Afrika voor ondersteuning, regelen de landelijke

in 2018 steun ontvangen van het Ministerie van Buitenland-

logistiek en verschepingen en ze zijn verantwoordelijk

se Zaken voor het uitvoeren – over een periode van 2 jaar

voor het landelijk PR beleid en donateur- en fondsen-

– van diverse projecten in Oeganda en Ghana.

werving.

VRIJWILLIGERS WERKPLAATSEN

BEDRIJVEN
Ook bedrijven zien in GG een goede partner om

In de 25 Gered Gereedschap werkplaatsen in

invulling te geven aan hun doelstellingen op

Nederland zijn zo’n 500 vrijwilligers actief.

het gebied van Maatschappelijk Verantwoord

Zij zijn de ruggengraat van Gered Gereedschap

Ondernemen

en werken actief mee, op een manier die past

bedrijven en organisaties hieraan invulling

bij hun eigen behoefte, kwaliteiten en wensen.

geven verschilt. In 2018 is GG er in geslaagd

Bijvoorbeeld als opknapper van gereedschap,

om naast de al langer lopende samenwerking

technisch

met o.a. Praxis ook nieuwe samenwerkingsver-

specialist,

PR

medewerker

of

bestuurslid.

De

manier

waarop

banden aan te gaan met o.a. Ultimo, Trinseo en
Verhoeven
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Organisatie
Gered Gereedschap is een netwerkorganisatie waarin

TEAM PROJECTEN & FONDSENWERVING

vele mensen en verschillende organisaties met elkaar

Het team Projecten & Fondsenwerving onderhoudt de

zijn verbonden. Het landelijk bureau, werkplaatsen, inza-

contacten met projectpartners in de focuslanden.

melpunten, partnerorganisaties in Afrika en in Nederland,

De aanvragen vanuit deze landen worden getoetst aan

bedrijven, vrijwilligers en donateurs, allen werken we

de criteria van Gered Gereedschap. Ook toetsen de

samen aan het realiseren van de doelstelling van Gered

medewerkers van het team de effectiviteit en betrouwbaar-

Gereedschap: het vergroten van de zelfredzaamheid van

heid van de organisatie. Uit alle aanvragen maakt het team

mensen in ontwikkelingslanden. De basisstructuur van de

een selectie van projecten die worden ondersteund. Voor

organisatie Gered Gereedschap bestaat uit 25 werkplaat-

deze projecten werft het team fondsen. Ook na goedkeuring

sen en een landelijk bureau. Het landelijk bureau en de

van een aanvraag houdt GG contact met de lokale partner.

werkplaatsen zijn elk juridisch zelfstandige entiteiten.

De voortgang van het project wordt regelmatig besproken
en na afronding vindt er een gedegen evaluatie plaats.

De

landelijk

opererende

Stichting

Dienstencentrum

Gered Gereedschap ondersteunt als landelijk bureau de

TEAM OPERATIONEEL

lokale werkplaatsen en inzamelpunten. Het behandelt de

Team Operationeel draagt zorgt voor het inzamelen

aanvragen voor ondersteuning, zet de aanvragen uit bij

en opknappen van gereedschap en het versturen

de werkplaatsen, regelt de landelijke logistiek en de inter-

van gereedschapsets naar de projecten. Na

nationale verschepingen per container. Verder draagt het

goedkeuring van de projectaanvraag door het

landelijk bureau verantwoordelijkheid voor het landelijk

Team Projecten gaan de werkplaatsen aan de

PR-beleid, en de werving van donateurs, sponsoren en

slag met het produceren van de gevraagde

fondsen. Vanuit Amsterdam wordt hier met een enthousi-

gereedschapsets. Het team Operationeel

aste groep medewerkers aan gewerkt.

zorgt voor transport in Nederland en de
internationale verscheping, inclusief het

BESTUUR
Het

bestuur

bijbehorende papierwerk voor import
van

Stichting

Dienstencentrum

Gered

en douane. Onze logistieke partner,

Gereedschap bestaat in januari 2018 uit vijf leden. Peter van

de Baanderij in Gouda verzorgt

den Berg besluit terug te treden als penningmeester, Jan

het binnenlands transport van

Galesloot wordt aangesteld als nieuwe penningmeester. We

de gereedschappen vanuit de

werken met een klein en slagvaardig bestuur. De bestuursle-

werkplaatsen naar de contai-

den zijn meewerkend, dat wil zeggen dat naast het uitzetten

neropslag.

van beleid en het stellen van kaders waarbinnen de verschillende teams opereren, de bestuursleden ook meewerken in

TEAM FINANCIEEL

de uitvoering.

Verzorgt de financiële administratie en de projectadministratie.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Het team staat onder leiding van

B. (Bob) de Koff – Voorzitter

de penningmeester.

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

34

GERED GEREEDSCHAP JAARVERSLAG 2018

35

TEAM MARKETING EN COMMUNICATIE
Team Marketing en Communicatie is verantwoordelijk

Ultimo, Trinseo, Verhoeven Tools & Safety, BouwGenius,

voor de communicatie met de publieksgroepen over het

Tecline en FNV Bouwen en Wonen ondersteuning geboden

werk van Gered Gereedschap. Belangrijk communica-

aan het werk van Gered Gereedschap.

tiemiddel is het GG bericht dat 4 x per jaar verschijnt. In
2018 verschijnt het GG bericht in een nieuwe vorm als

BETAALDE KRACHTEN

gevolg van een geheel nieuwe huisstijl. Ook lanceert Gered

Drie projectmanagers sturen de teams Projecten en Fond-

Gereedschap een nieuwe website met een frisse professi-

senwerving, Marketing en Communicatie en Operationeel

onele uitstraling die direct al veel meer bezoekers trekt. De

aan. De projectmanagers worden voor één of meerdere

inspanningen van het team online leiden tot ruim 30.000

dagen betaald en hebben elk hun eigen afgebakende pro-

volgers op Twitter en 7.500 op Facebook. Ook zet het team

jectdoelstelling. Daarnaast is er in 2018 gedurende een

sterk in op de werving van particuliere donateurs via de

half jaar een externe fondsenwerver ingehuurd. Allen zijn

website, welke rond de 5.000 bezoekers per maand trekt,

als zzp’er aan de organisatie verbonden door middel van

e-mailmarketing en zoekwoordenmarketing via Adwords.

een opdrachtovereenkomst. Voor de ZZP constructie is

Bedrijfssponsoring hoort ook tot de werkzaamheden van

gekozen om de organisatie flexibel te kunnen laten zijn en

dit team. In 2018 hebben een aantal nieuwe bedrijven,

om risico’s zoveel als mogelijk uit te sluiten.

zoals o.a.

Afdeling

Aantal vrijwilligers

Bestuur

5

Bureau coördinatie
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Aamtal betaalde krachten
0,2

Projecten en Fondsenwerving

7

0,6

Operationeel

2

0,2

Marketing en communicatie

12

0,6

Financieel

2
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Financiën

Jaarverslag 2018
Staat van baten en lasten per 31 december 2018
BATEN
Baten van particuleren

141.187,00

Baten bedrijven

36.457,00

Baten vermogensfondsen
Baten werkplaatsen
Baten subsidies van overheden

102.712,00
269.963,00
86.155,00

TOTAAL BATEN

636.474,00

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Projecten
Regioplan
Kennisoverdracht
Totaal besteed aan doelstellingen

385.788,00
27.711,00
7.254,00
420.753,00

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

48.520,00
76.472,00

TOTALE LASTEN

545.745,00

TEKORT / OVERSCHOT

90.729,00

RESULTAATBESTEMMING
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds

50.887,00
70.000,00
(30.158,00)
90.729,00

Balans per 31 december 2018l
ACTIVA
Financiele vaste activa
Lening
Vlottende activa
Overige vorderingen
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4.500,00

15.000,00

Liquide middelen

295.505,00

TOTALE ACTIVA

315.005,00

PASSIVA
Reserves
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden
en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

223.025,00
70.000,00

21.980,00

315.005,00
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