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WERK MAKEN 
VAN EIGEN 
GRONDSTOFFEN 
Afrika is een continent dat rijk is aan grondstoffen. Veel daarvan wordt echter 
geëxporteerd naar het buitenland. Het zou beter zijn voor de economie als er 
in de landen zelf meer mee wordt gedaan. Een bloeiende maakindustrie kan 
veel mensen aan het werk helpen. Het ontbreekt echter vaak aan voldoende 
vakmensen, geld of middelen. Daarom ondersteunt Gered Gereedschap 
organisaties in Afrika met kennis, kunde, gereedschappen en machines. 

Een voorbeeld is Apex Leather Works uit Oeganda, de partner waar we deze 
maanden actie voor voeren. Deze sociale organisatie heeft zich tot doel 
gesteld om goed schoeisel ook betaalbaar te maken voor de allerarmsten. 

Veel van de schoenen in Oeganda worden geïmporteerd. Julius Emwogu, 
de oprichter van Apex heeft zich tot doel gesteld om schoenen lokaal te 
produceren met lokale grondstoffen zodat de Oegandese bevolking maximaal 
kan profiteren. Ze betrekken huiden van de boeren uit de omgeving en leiden 
jongeren met hands-on trainingen op tot schoenmaker. Zo wordt iedereen 
beter van een paar Oegandese schoenen!

Een mooi voorbeeld van wat je met een bloeiende 
maakindustrie kan bereiken. Doet u ook mee?
 
Met vriendelijke groet, 
Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap

MOOIE RESULTATEN 
IN 2018: DANK VOOR 
UW STEUN
2018 was een succesvol jaar voor Gered  
Gereedschap. Met uw bijdrage hebben we bijna 50 
projecten ondersteund met kennis, kunde, gereed-
schappen en machines. Duizenden jongeren gaven 
we zo de mogelijkheid om goed praktijkonderwijs 
te volgen of om aan de slag te gaan als zelfstandig 
vakman of vakvrouw. Mooie cijfers waar we bij-
zonder trots op zijn. We willen iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen dan ook bijzonder danken! 

Wilt u meer weten over de achtergronden, lees 
dan ons jaarverslag met jaarrekening. Daar vindt u 
meer informatie over hoe we onze gelden hebben 
besteed, welke projecten we hebben ondersteund 
en welke doelen we hebben bereikt. 

U kunt het verslag lezen op  
www.geredgereedschap.nl/jaarverslag. 
Nogmaals bedankt!  

IN DEZE EDITIE
2 Voorwoord 
2 Mooie resultaten in 2018: Dank voor uw steurn
3 'Waar ik ook heen ga, ik kan mezelf nu onderhouden'
4  In Actie voor APEX LEATHER WORKS - Oeganda
5  Waarom we doen wat we doen
6  Vrijwilliger aan het woord
7 'Wij hebben ruim 300 jongeren een kans kunnen geven' 
8  In actie voor Gered Gereedschap
8 Geef Gered Gereedschap cadeau!
8  Colofon

‘WAAR IK OOK HEEN GA, IK KAN MEZELF NU ONDERHOUDEN’
Hajara Nakisayi, leerling kleermaken Bugembe Women’s Group

“Toen ik vijftien was, vonden mijn ouders 
dat ik wel genoeg geleerd had en geld 
moest gaan verdienen. Vier jaar geleden 
ben ik dus gestopt met school en ben ik 
gaan werken.” Hajara Nakisayi haalt een 
klosje wit garen uit een doosje en zet 
het op de garenpen van de naaimachine 
voor haar.

Van pindasjouwster tot kleermaakster
“Ik heb van alles gedaan. Zoals met 
zakken pinda’s gesjouwd. Dat was zwaar 
werk. Als mijn zwager me niet had 
opgegeven voor deze cursus had ik dat 
misschien nu nog gedaan. Gelukkig had 
hij net voordat ik bij hem en mijn zuster 
op bezoek kwam hier in Bugembe van 
de cursus kleermaken in het Women’s 
Resource Center gehoord. Dat leek hem 
wel iets voor mij en hij heeft me toen 
voor die cursus ingeschreven. Ik ben blij 
dat hij dat gedaan heeft.”

Hajara volgt de cursus kleermaken bij de 
Bugembe Women’s Group in de Oegan-
dese stad Bugembe. Sinds 1995 richt 
deze organisatie zich op de verbetering 

van de sociale en financiële situatie van 
vooral vrouwen en jongeren. Hajara volgt 
de cursus nu bijna zeven maanden. 
Eerdere cursisten kregen les op een paar 
oude naaimachines die steeds vastliepen 
en gerepareerd moesten worden. Vorig 
jaar heeft Gered Gereedschap machi-
nes aangeleverd en Hajara heeft daar 
duidelijk voordeel van. Anders dan haar 
voorgangsters hoeft zij niet te wachten 
op haar beurt om een van de machines 
te kunnen gebruiken voor een lesop-
dracht. “Ik heb een hoop geleerd sinds 
mijn eerste cursusdag. Een vak als dit 
leren, is heel wat beter dan het sjouwen 
met zakken pinda’s. En het betaalt ook 
beter. Kleding die ik hier tijdens de lessen 
maak, kan ik verkopen en daarmee 
verdien ik geld om voor mezelf te zorgen. 
Wat ik overhoud, stuur ik naar huis.”

Groeiend zelfvertrouwen
Vanaf het begin van haar cursus, is Haja-
ra heel gemotiveerd om zoveel mogelijk 
vakkennis op te doen. “Ik heb een goede 
lerares die mij in die zeven maanden ont-
zettend veel heeft geleerd. Door deze cur-

sus heb ik weer het gevoel dat ik mijn 
leven een bepaalde kant op kan sturen. 
Toen ik van school ging, was ik dat ge-
voel kwijt. Door deze cursus heb ik weer 
zelfvertrouwen. Waar ik ook heen ga, ik 
kan mezelf nu onderhouden.”  

Partner: Bugembe Women’s Group
Locatie: Bugembe, Oeganda
Doel: Verbeteren positie vrouwen en 
jongeren
Onze hulp: leveren naaimachines 
t.b.v. kleermakersopleiding

UPDATE PROJECTEN

46 projecten 
ondersteund met kennis, 
kunde, gereedschappen 

en machines

8.223 jongeren 
toegang gegeven tot 
goed vakonderwijs

100.000 stuks
gereedschappen en 

machines  opgeknapt 
en verzonden

8 zeecontainers
vol gereedschap en 

machines verscheept
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KOM IN ACTIE VOOR 
APEX LEATHER  WORKS
Helpt u Julius Emwogu en de mensen van Apex Leather 
Works om meer jongeren op te leiden tot schoenmaker? 
Steun dan dit project! Er is totaal € 4.833 euro nodig. 
Iedere gift is welkom. 

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

Mede namens Julius Emwogu alvast bedankt voor 
uw hulp!

Veel mensen in Oeganda leven in 
armoede. Dat betekent dat er vaak maar 
net genoeg geld is voor eten en drinken. 
Om alle gezinsleden dan ook nog te 
voorzien van kleding en schoenen is 
vaak onmogelijk. Veel kinderen lopen 
dan ook rond op goedkope sandalen 
of soms zelfs blootsvoets. Dat is waar 
Apex Leather Works in Oeganda iets aan 
wil doen. Deze sociale organisatie heeft 
zich tot doel gesteld om kwalitatief goed 
schoeisel ook betaalbaar te maken voor 
de allerarmsten.

Ervaringen van Julius Emwogu, oprichter 
van Apex, liggen daar aan ten grondslag: 
‘Als kind liep ik dagelijks 8 kilometer op 
en neer naar school. Wij waren zo arm 
dat er geen geld was voor schoenen. 
Ik liep dan ook blootsvoets, met pijnlijk 
gescheurde voeten tot gevolg. Daar werd 
ik vaak mee gepest.’ Het inspireerde 

Julius om op latere leeftijd Apex op 
te zetten. Opdat de huidige jongeren 
niet mee hoeven te maken wat hij 
meegemaakt heeft. 

Julius wil met zijn organisatie zoveel 
mogelijk kansen bieden aan de lokale 
bevolking: ‘Veel van de schoenen die 
in Oeganda verkrijgbaar zijn worden 
geïmporteerd. Wij willen echter graag 
lokaal produceren, en daarmee kansen 
bieden aan bijvoorbeeld lokale lever-
anciers. Door de huiden en vellen die 
we nodig hebben voor het maken van 
onze produkten zoveel als mogelijk 
van hen te betrekken. Ook bieden we  
jongeren de kans een opleiding  volgen 
tot schoenmaker. Dit zijn praktijktrain-
ingen die zo’n 8 maanden duren. Na 
afloop heeft de deelnemer voldoende 
vaardigheden aangeleerd om eenvoudige 
produkten te maken zoals sandalen.’ 

De afgelopen jaren heeft Apex op die 
manier zo’n 40 jongeren getraind tot 
schoenmaker. Een aantal daarvan startte 
hun eigen succesvolle bedrijfje, een 
aantal van hen zijn werkzaam bij Apex 
zelf. 

Er is voldoende vraag naar de artikelen 
die Apex maakt. De organisatie heeft 
echter niet de middelen om uit te 
breiden. Daarom vraagt APEX Gered 
Gereedschap om hulp. Julius: ‘Met 
de gevraagde gereedschappen en 
machines zijn we in staat om nog 
meer jongeren op te leiden. Trainees 
die in het verleden opgeleid zijn kunnen 
we opnieuw oproepen; hun kennis en 
ervaring kan worden opgefrist. En er 
is ruimte om nog meer schoenmakers 
aan het werk te helpen. Dan kunnen we 
nog meer mensen van goed schoeisel 
voorzien!’

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 2: onderwijs

In veel Afrikaanse landen is het arbeidspotentieel vanwege de 
jonge bevolking zeer groot. Mensen beschikken echter vaak niet 
over de competenties om voldoende inkomsten te verwerven. 
Dat verhindert ook de economische groei van regio’s en landen. 
Belangrijke oorzaak is het gebrek aan goed (technisch) vakon-
derwijs. Zowel het publieke als private vakonderwijs is van lage 
kwaliteit. Voldoende opgeleide leraren, goed ingerichte klasloka-
len en trainingsmaterialen ontbreken veelal. 

Ook sluit het curriculum niet aan bij de eisen van de lokale 
arbeidsmarkt en mist aansluiting met nieuwe technieken. 
Vaardigheden als creativiteit, klantvriendelijkheid, communicatie, 
oplossingsgerichtheid en werkhouding krijgen geen aandacht, 
terwijl deze soft skills essentieel zijn. Afgestudeerden vinden dan 
ook zeer moeilijk een baan. Meestal gaan zij binnen de informe-
le sector aan de slag, maar ook daar zijn kennis, startkapitaal 
en gereedschappen noodzakelijk om voldoende inkomsten te 
verwerven.

Onze initiatieven zijn er dan ook op gericht om vakonderwijs 
te versterken en technisch ondernemerschap te vergroten. Zo 
leveren we gereedschappen en machines aan vakopleidingen 
en dragen we bij aan de kennis en kunde van leraren. We helpen 
scholen bij het opstellen van het curriculum en zorgen met stu-
diebeurzen er voor dat arme jongeren überhaupt de mogelijkheid 
krijgen om naar school te gaan. 

‘EEN PAAR OEGANDESE SCHOENEN. 
DAAR HELPEN WE VELE SCHOEN-
MAKERS MEE VOORUIT!’
Julius Emwogu, Apex Leather Works, Oeganda

IN ACTIE VOOR 
APEX LEATHER WORKS ACHTERGRONDEN4 5



Vrijwilligers vormen het hart van Gered 
Gereedschap. In de 25 werkplaatsen en 
op het landelijk bureau in Amsterdam 
werken we met zo’n 500 vrijwilligers. 
Samen zetten we ons met veel enthou-
siasme in voor het gezamenlijk doel: 
een verhoogde kans op een beter leven 
van vaklieden in Afrika. Collega Menno 
(ook vrijwilliger ;-)) bezocht onlangs de 
werkplaats in Den Haag en sprak met 
1 van hen: Marlon Voorn.

Marlon zie je niet zo snel over het hoofd: 
een expressieve kop, bijna twee meter 
lang, een enorme smile. Hij is nu 49 ( je 
zou het niet zeggen met dat afgetrainde 
lijf- dat komt van het hardlopen, ook 
zonder schoenen!) en sinds 2005 actief als 
vrijwilliger voor de werkplaats Den Haag.

Marlon is een aanpakker en een volhouder. 
‘ Ik ben niet zo van de theorie, van school 
of van stilzitten. Dat lukt me niet en ik kan 
het niet goed. Ik moet het hebben van 
actief aan de slag zijn, met mijn handen.
En techniek vind ik echt mooi, dus heb ik 

het hier prima naar mijn zin.’

Hij heeft inmiddels veel ervaring met 
vrijwilligerswerk, eigenlijk al vanaf zijn 18e 
jaar, toen hij met school stopte. Sinds die 
tijd was hij actief in de tuin van een ver-
zorgingstehuis en op de kinderboerderij in 
Wateringen. Erg leuk was het meewerken 
in een fietsenwinkel waar ze bijzondere 
merken verkochten. ‘Daar leerde ik 
sleutelen en dat was geweldig. Vooral 
speciale fietsen opbouwen met verschil-
lende onderdelen en in bijzondere kleuren. 
Zo bouw je je eigen, speciale fixie.’

Gered Gereedschap Den Haag zoekt vrij-
willigers en dat deden ze rond 2005 ook, 
via een advertentie in een regionale krant. 
Die zag Marlon en omdat de toenmalige 
locatie vlakbij was meldde hij zich aan. 
Marlon:’Ik ben toen komen kijken en 
had een goede klik met Fred, de werk-
plaats-coördinator. Eerst meekijken, toen 
meedoen en daarna zelf proberen. Dat 
gaat best lekker en zo ben ik lekker bezig 
met mijn handen, twee dagen per week.

Mijn werk is vooral het sorteren van 
binnengekomen gereedschappen en het 
schoonmaken daarvan. Er valt best wat 
af en dat gaat naar het oud metaal. Dat 
levert geld op. Wat goed genoeg is maak 
ik schoon, haal de roest eraf. Soms moet 
ik wat repareren of aanpassen. Daarna 
maak ik het verzendklaar voor het project. 

Van al die schroevendraaiers word ik 
soms niet zo blij. Hamerstelen opknappen 
en passend maken: dat is altijd leuk werk. 
Ik word happy van hamerstelen’.

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 inzet om de leefomstandigheden van de lokale bevolking te 
verbeteren. Het is een van de armste regio’s van het land en veel jongeren trekken 
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 uittocht van jongeren naar het 
zuiden. Dat is Ziblims missie en Gered Gereedschap helpt hem daarbij door het leveren 
van gereedschappen en machines. Onlangs bezochten wij Ziblim in zijn kantoor in 
Tamale. ‘Sinds Gered Gereedschap met ons is gaan samenwerken, kunnen wij onze 
cursisten veel beter begeleiden. We kunnen ze niet alleen beter opleiden, maar ze ook 
gereedschap meegeven om na hun opleiding een eigen zaak te beginnen.’

Nieuw opleidingen
WUDEP verzorgt vakopleidingen in twee grote centra in de buurt van de provincieplaat-
sen Kumbungu en Savelugu. ‘Maar we willen gaan uitbreiden,’ zegt Ziblim. ‘Met de door 
Gered Gereedschap geleverde naaimachines kunnen we nu ook starten met een kleer-
makersopleiding in het Mion district. Zo kunnen we ook daar een vakopleiding verzorgen 
die mensen een kans biedt op een beter bestaan.’ Ziblim zwijgt even terwijl hij de glazen 
van zijn bril met hoornen montuur schoon wrijft. 

Dan zegt hij: ‘We worden van alle kanten aangemoedigd om nieuwe opleidingscentra te 

openen. Door lokale overheden, religieuze 
leiders, dorpsoudsten, noem maar op. 
Zij zien dat onze opleidingen om het 
toekomstperspectief van jongeren in deze 
regio te verbeteren effect hebben. In de 
afgelopen twee maanden zijn er zeventig 
cursisten afgestudeerd en we hebben 
ze allemaal goed gereedschap kunnen 
meegeven.’ Ziblim zet zijn bril weer op. 
Glimlachend zegt hij: ‘En zo hebben 
we samen met Gered Gereedschap in 
de afgelopen jaren ruim driehonderd 
jongeren uit deze regio een kans op een 
betere toekomst kunnen bieden. Dit is 
óns succesverhaal.

"IK WORD HAPPY VAN HAMERSTELEN" "WE HEBBEN RUIM 300 JONGEREN EEN KANS 
KUNNEN BIEDEN. DIT IS ÓNS SUCCESVERHAAL!”
Ziblim Yakubu, Wuni Zooya Development Programme, Ghana

Partner: Wuni Zooya Development 
Programme
Locatie: Tamale, Ghana
Doel: Uitbreiding vakopleidingen, 
opening nieuwe opleidingscentra
Onze hulp: leveren gereedschappen en 
(naai)machines

Marlon Voorn, vrijwilliger werkplaats Den Haag

VRIJWILLIGER AAN 
HET WOORD

PROJECTEN6 7



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: Menno van der Haven, Paul Visser, Evelien van der 
Voorde, Peter Schmidt 
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
Fotografie: Johan van Spanjen, Kintu Moses, Projectpartners en 
Beeldarchief Gered Gereedschap.
Rekeningnummer: NL 34 TRIO 0212112430 
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap is aangemerkt 
als algemeen nut beogende instelling.

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

cOlOFOn

Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap.  
Adres: M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 58
1054 SP Amsterdam. T: 06-14230518. 
E-mail: info@geredgereedschap.nl 
Website: www.geredgereedschap.nl 
Redactie: Redactie: Antoinet Gijsbertse-de Heus, 
Menno van der Haven, Jade Tjiong ,Evelien van 
der Voorde, Peter Schmidt
Vormgeving & DTP:  www.lijnc.nl 
Fotografie:Sander Koning, Tropenmuseum, Elson 
Kambalu, Ron Dankelman, Projectpartners, Werk-
plaatsen en Beeldarchief Gered Gereedschap
rekeningnummer: nL 34 trio 0212112430
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap 
is aangemerkt als algemeen nut beogende 
instelling. 

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
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MALAWI
METSELAAR
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OEGANDA
ONDERNEMEN
PROJECT
SCHENKING
SCHOENMAKER
SCHOOL
TANZANIA
TECHNIEK
VOORST
VRIJWILLIGER
WERKEN
WOERDEN

GereedschaP met een Verhaal

!

IN ACTIE VOOR GERED 
GEREEDSCHAP
Muziek staat centraal bij Cora Koene. Jarenlang werkzaam als muziektherapeute 
in zorginstellingen en in de thuiszorg, actief koorlid bij de Koninklijk Christelijke 
Oratorium Vereniging Amsterdam én organist bij een RK kerkgemeenschap in 
Amsterdam Zuid. Met haar muziek doneert zij op een bijzondere manier aan Gered 
Gereedschap. 

“Ik was gedurende 35 jaar organist op vrijwillige basis 
in de Magdalenakapel in de Spaarndammerbuurt. 
En ik begeleidde hier 1 keer in de maand Dignity, een 
kerkelijke homogemeenschap. In 2012 moest de 
kapel sluiten en ben ik met Dignity meeverhuist naar 
de Rivierenbuurt, naar de Maranathakerk; daar stond 
een prachtig orgel. De pater daar vroeg mij om vaste 
organist te worden en ik heb een jaar lang op dat 
hele mooie orgel mogen spelen en kreeg er nog voor 
betaald ook. Ook deze kerk ging een jaar later sluiten 

en nu zitten we in een zaaltje achter de wereldwinkel in Amsterdam Zuid en pingel 
ik op een klein orgeltje. Het geld dat ik met het orgel spelen verdien, doneer ik aan 
Gered Gereedschap.”

Cora en Gered Gereedschap hebben al meer dan 30 jaar een hechte band. “In 1988 
zag ik een kraampje van GG op een goede doelen markt. Ik heb me aangemeld en 
ben als vrijwilliger in de werkplaats Amsterdam gaan werken, eerst als opknapper 

VERJAARDAG? JUBILEUM? GEEF 
GERED GEREEDSCHAP CADEAU! 
Zoekt u een cadeau voor iemand die alles al heeft? Voor een verjaardag, een bruiloft, 
jubileum of geboorte? Of wellicht voor vader- of moederdag? Denk dan eens aan 
een gift uit de cadeaushop van Gered Gereedschap. 

Daarmee helpt u een jonge student of startende vakman in Afrika aan bijvoorbeeld 
een kist gereedschap of een naaimachine. Die kan daar mee een opleiding volgen 
of direct aan het werk. Producten maken voor de verkoop zoals tafels, stoelen 
of kleding. Zo zorgt uw cadeau voor brood op de plank in Afrika. En een mooie 
toekomst voor soms wel een heel gezin. 

Als bewijs van je gift krijgt u een certificaat op naam thuis gestuurd. Het certificaat 
is mooi vormgegeven en een waardevolle gift om cadeau te doen. En wij zorgen er 
voor dat uw cadeau mee gaan met het eerstvolgende transport naar Afrika. 

van gereedschap en daarna ben ik altijd bezig 
geweest met het inrichten en beheer van het 
magazijn. Ik nam ook wel iets van mijn vak 
mee. Voor een open dag maakte ik van een 
naaimachinekap en hamerstelen een xylofoon, 
van pijpsleutels fluitjes of van steeksleutels  een  
klokkenspel, bezoekers konden daar dan wat 
op spelen. Vorig jaar ben ik na 30 jaar gestopt 
als vrijwilliger, de afstand naar de nieuwe 
werkplaats is Oost is wat te groot, maar ik blijf 
wel betrokken bij de werkplaats en donateur. 
Hoelang ik donateur blijf? De kerkgemeenschap 
waar ik orgel speel wordt helaas elk jaar kleiner. 
Maar…zolang de kerk bestaat, blijf ik doneren!". 
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