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UPDATE

PROJECTEN

SAMEN (2 )
KANSEN
CREËREN
E

EN DAT IS VIJF!
Eind mei vertrokken vanuit ons logistiek partner de
Baanderij in Gouda maar liefst twee containers vol
gereedschappen en machines naar diverse projecten
in Oeganda en Kameroen. Daarmee staat de tussenstand van dit jaar op 5 verzonden containers!
De materialen zullen ingezet worden voor het verster-

Jonge mensen die in ontwikkelingslanden als vakman of vrouw een

ken van het vakonderwijs in deze landen. Honderden

zelfstandig bestaan willen opbouwen, ontbreekt het vaak niet aan inzet of

jongeren krijgen daarmee toegang tot goed praktijk-

ondernemerszin. Wel in veel gevallen aan geld, kennis of materialen. Het

onderwijs. In Kameroen zullen de volgende project-

zijn deze mensen waar Gered Gereedschap zich voor inzet. Door ze de kans

partners worden ondersteund: Hedecs,

te bieden een vakopleiding te volgen en toegang te geven tot goed gereed-

RECODH, The Community Initiative For Development

schap. De verhalen van jonge vakmensen die deze kans met beide handen

Communication (CODEC), Sustainable Integrated

hebben aangegrepen zijn legio. Je treft ze regelmatig aan in dit GG Bericht

Development Engineering Centre (SIDEC) Babessi en

of op onze website. Dat is het waar wij het – samen met u – voor doen. En

Zion Organisation.

dat maakt ons werk zo mooi.
In Oeganda gaan de gereedschappen naar verschil-

TWEE JAAR LATER; WAT IS ER BEREIKT?

Soms verdient iemand, door wat voor oorzaak dan ook, een tweede kans

lende projecten verspreid over het land.

in het leven. Een mooi voorbeeld daarvan is de metaalopleiding die we 2

We hopen dit najaar nog 2 containers naar Oeganda

jaar geleden hebben opgezet met onze lokale partner Music Crossroads in

te kunnen versturen. De werkplaatsen zijn op dit mo-

Tanzania Agricultural Modernization

ten zijn afkomstig uit de armere lagen

ciation driejarige vakopleidingen voor

Malawi. Het project biedt jonge gevangenen na hun detentie een opleiding

ment druk bezig met het opknappen van de gevraag-

Association (TAMA) in Tanzania en

van de bevolking.

vrouwen. Gered Gereedschap leverde

tot metaalbewerker en daarmee een reëel uitzicht op een toekomst als am-

de gereedschappen voor deze projecten.

Suglo’s Women’s Association in Ghana

bachtsman of vrouw. Dit project is zo succesvol dat we gevraagd zijn om

machines en gereedschappen waarmee

ontvingen van ons de afgelopen jaren

De opleiding bij TAMA stelde veel van

het afgelopen jaar 150 vrouwen tot

Wij danken iedereen die hier aan meegewerkt heeft –

gereedschappen en machines. Hoe

deze jongeren in staat om voor zichzelf

vakvrouw geschoold zijn. Suglo verzorgt

aan voldoen. Immers, hoe meer jonge mensen we in

donateurs, vrijwilligers, fondsen en

vergaat het de organisaties sindsdien?

te beginnen. Zoals Bosco Andrea. Hij

opleidingen op het gebied van houtbe-

Afrika een (tweede) kans kunnen bieden, hoe beter!

sponsoren – voor dit mooie resultaat!

Een korte update.

rondde met succes zijn opleiding als

werking en kleding maken of herstellen.

timmerman af. Zo succesvol zelfs dat hij

Van de afgestudeerden hebben er

Tanzania Agricultural Modernization

meteen bij TAMA in dienst kon komen als

inmiddels 143 een eigen bedrijf opgezet.

Association (TAMA)

vakdocent. Dat doet hij nu met veel

Dat betekent dat voor 95 procent de

Met vriendelijke groet,

In Bukoba werkt Gered Gereedschap

plezier. Met de verkoop van producten

opleiding succesvol is geweest.

Bob de Koff

samen met de Tanzania Agricultural

uit de leswerkplaats heeft hij een klein

Voorzitter Gered Gereedschap

Modernization Association (TAMA). Deze

aanvullend inkomen.

te helpen bij de uitbreiding van de vakopleiding. Een verzoek waar we graag

Doet u weer mee?

organisatie wist de afgelopen twee jaar
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Colofon

Dat blijkt ook uit de toename in inkomen
die Suglo onder voormalige studenten

mede dankzij onze steun maar liefst 146

De opleiding bij TAMA is behoorlijk inten-

signaleert. De organisatie is dan ook

jongeren een vakopleiding te bieden als

sief. Per dag volgen de studenten vijf uur

zeer actief in toeleiding tot ondernemer-

timmerman, metselaar, elektrisch

praktijklessen en ook nog eens twee

schap en de arbeidsmarkt.

installateur en kleermaker. Ruim de helft

uur theorie. Resultaat is wel dat zij al na

In samenwerking met een organisatie

van de studenten is vrouw en alle studen-

drie maanden de basisvaardigheden be-

voor microfinanciering is een construc-

hoorlijk onder de knie hebben. In de rest

tie bedacht, waarbij Suglo in eerste

van het jaar verschuift de nadruk steeds

instantie garant staat voor de leningen

meer naar stages om het opzetten van

van afgestudeerden die willen starten

een eigen bedrijf of vaardigheden als

als ondernemer. Komen er eenmaal

werknemer te leren. Dat werpt vruchten

inkomsten binnen, dan zijn de bedrijfjes

af: 87 procent van de afgestudeerden

kredietwaardig genoeg om zelf te

slaagt erin zelf een bedrijfje op te zetten

kunnen lenen, of de lening af te betalen.

of ergens in dienst te komen.

Het succes van deze aanpak heeft van
Suglo een populair opleidingsinstituut

Suglo Women’s Association

gemaakt. Meer jonge vrouwen krijgen

In Ghana verzorgt Suglo Women’s Asso-

nu de kans een opleiding te volgen.
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IN ACTIE VOOR
MUSIC CROSSROADS MALAWI

ACHTERGRONDEN

CIJFERS MALAWI
Hoofdstad:
Officiele landstaal:
Regeringsvorm:

Lilongwe
Engels, Chichewa
Republiek

Religies: Protestant (55%), Katholiek (20%), Islam 20%
Oppervlakte:
Aantal inwoners:

118.484 km² (20% water)
19,2 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

‘MEER EX-GEVANGENEN AAN DE
SLAG ALS VAKMAN OF VROUW, DAT
IS ONS DOEL! HELPT U MEE?’

achtergrondverhalen vertellen we u graag wat meer over
onze aanpak en manier van werken. Aflevering 3: Aan het
werk.
Jeugdwerkloosheid staat in Afrika hoog op de agenda. Terwijl in
het Westen de vergrijzing toeneemt, kent Afrika een grote jonge
bevolking. Het IMF berekende dat in sub-Sahara Afrika tot 2035
elk jaar 18 miljoen banen moeten worden gecreëerd om al die

Gladson Msendera, hoofd opleidingen Music Crossroads, Malawi

jongeren van werk te voorzien. Een enorme uitdaging. Vooral
voor de Afrikaanse jongeren die woonachtig zijn op het platte-

Iedereen verdient een tweede kans in

wat weerstand was tegen ons project en

het leven. Onder dat motto zet Music

in het bijzonder tegen onze leerlingen.

Crossroads zich in voor een betere
toekomst voor ex-gedetineerden in

mensen een nieuwe start kunnen bieden!’

land, waar (nog) minder werk te vinden is dan in de steden.

Inmiddels staat de opleiding goed bekend

Music Crossroads en Gered Gereedschap

Jongeren die van school af komen vinden dan ook vaak zeer

en zijn er meer en meer ouders die willen

willen gezamenlijk twee volledig

Malawi. Gladson Msendera is hoofd

dat hun kinderen juist hier een opleiding

ingerichte opleidingswerkplaatsen

opleidingen: ‘Samen met Gered

krijgen. Die positieve reacties van de

opzetten: een metaalwerkplaats en een

Gereedschap en Young in Prison zijn

omgeving geeft ons enorm veel energie.’

gecombineerde kleer- en schoenmakers-

we in 2017 een metaalopleiding gestart

atelier. Gladson: ‘Net zoals onze huidige

in Lilongwe. Jonge gevangenen krijgen

Er hadden nog meer leerlingen opgeleid

werkplaats zullen deze beide werkplaat-

hier na hun vrijlating een opleiding tot

kunnen zijn, ware het niet dat de

sen ook gebouwd worden op basis van

metaalbewerker en daarmee een reëel

opleidingswerkplaats maar een beperkt

zeecontainers.’ De containers worden

uitzicht op een stabiele toekomst als

aantal leerlingen toelaat. Gladson:

door Gered Gereedschap compleet

ambachtsman of vrouw.’

‘Naast de ex-gevangen melden zich

geleverd inclusief gereedschappen en

steeds meer ‘gewone’ jongeren - zonder

machines. Vrijwilligers zullen helpen bij de

De opleiding is een groot succes.

crimineel verleden - die ook een opleiding

opbouw en hun kennis overdragen aan

Gladson: ‘Sinds de start van de opleiding

willen volgen. Daarnaast zien we een

de mensen aldaar. Gladson: ‘Met deze

hebben al meer dan 360 jongeren bij ons

toenemende vraag naar opleidingen in

uitbreiding kunnen we nog meer jongeren

een opleiding gevolgd. Een fantastisch

andere vakgebieden zoals kleermaken en

een mooie toekomst bieden! Helpt u

resultaat, waar we bijzonder trots op

schoenmaken. Daarom willen we graag

mee?’

zijn. Vooral omdat er bij de start nogal

uitbreiden, zodat we nog meer jonge

KOM IN ACTIE VOOR
MUSIC CROSSROADS
MALAWI

moeilijk een baan. Steeds vaker starten ze, al dan niet gedwongen door het gebrek aan banen in loondienst, een eigen bedrijf.
Vakinhoudelijke kennis, voldoende gereedschappen, een startkapitaal en kennis van de lokale markt zijn dan echter noodzakelijk
voor een succesvolle start. Dat is waar Gered Gereeedschap bij

Helpt u Gladson Msendera en de mensen van Music
Crossroads zodat ze meer jongeren kunnen opleiden tot
metaalbewerker, kleermaker of schoenmaker? Steun dan
dit project! Er is totaal € 108.000 nodig om de beide
werkplaatsen te realiseren. Iedere gift is welkom.

helpt.

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

leert hen de fijne kneepjes van het vak maar ook met de zaken

Mede namens Gladson Msendera alvast bedankt voor
uw hulp!

een succesvolle start.

We ondersteunen jonge vakmensen bij de eerste stappen op
de arbeidsmarkt. Zo kunnen ze in ons Meester-Gezel programma samen aan de slag met een oudere ervaren vakman. Die
daarom heen. Hoe vind je werk, hoe ga je met klanten om.
Indien gewenst voorziet Gered Gereedschap de jongere van een
starterskit gereedschap of micro-kredieten voor de aanschaf van
bijvoorbeeld bouwmaterialen. Praktische hulp dus die zorgt voor
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VRIJWILLIGER AAN

PROJECTEN

HET WOORD

GIRLPOWER VOOR JONGE AFRIKAANSE VROUWEN
Vrouwen zijn veelal de drijvende

door te gaan. Met het aanleren van een

kracht achter sociale verandering

vak wordt het zelfvertrouwen vergroot,

in ontwikkelingslanden. Onderzoek

wat bijdraagt aan een positief gevoel van

heeft aangetoond dat vrouwen meer

eigenwaarde bij de jonge vrouwen. Hope

investeren in het welzijn van hun

Nabirye: “Veel cursisten die bij ons een

gezin en voorrang geven aan zaken

cursus volgen hebben een laag zelf-

als gezondheidszorg, voedsel en

beeld. Ze denken dat ze weinig kunnen

onderwijs. Veel van de projecten

veranderen aan hun situatie. Wij laten ze

die Gered Gereedschap ondersteunt

ervaren dat dat niet zo is.’ Dat ondervond

zijn er dan ook op gericht om het

ook Shirazu Amartha, leerling kleermaak-

leven van meisjes en jonge vrouwen

ster bij partner WUDEP in Ghana: ‘Sinds

te verbeteren door hen sociaal en

ik met deze opleiding begonnen ben, heb

financieel onafhankelijk te maken.

ik het gevoel dat ik best wel wat kan. Ik
heb nu echt het idee dat ik wat van mijn

Dat begint met goed onderwijs: ‘Iedereen

HOPE NABIRYE

leven kan maken.’

moet wat ons betreft de kans krijgen een
opleiding te volgen.’ zegt Hope Nabirye

Naast het aanleren van het vak worden

Ook worden ze ook gestimuleerd om hun

van Bugembe Womens Group in Oegan-

de jonge vrouwen door onze pro-

eigen bedrijf op te starten. Zoals Maria

da. ‘We houden de kosten voor deelna-

jectpartners ook vaak getraind in het

Nakyanzi, die opgeleid werd tot kleermaak-

me aan onze cursussen daarom bewust

ontwikkelen van sociale en emotionele

ster bij Villa Maria Hospital Home Care

"WOENSDAG = GERED GEREEDSCHAP DAG!”

zo laag mogelijk. Soms leiden we cursis-

vaardigheden en krijgen ze onderricht in

Program in Oeganda: ‘Na mijn opleiding ben

Vrijwilligersportret Guus van Loenen, Gered Gereedschap Werkplaats Waddinxveen

ten zelfs gratis op als ze het cursusgeld

financiën. Ze worden hierdoor zelfstandi-

ik als zelfstandige gaan werken en heb ik

niet kunnen betalen.’ Omdat de (jonge)

ger waardoor vroegtijdige huwelijken en

geld gespaard om mijn eigen naaimachine

De hele woensdag is sinds 2000 voor Gered Gereedschap. Daarmee is GG een vast onderdeel geworden in de weekplanning van

vrouwen vaak ook de zorg voor hun

zwangerschappen worden voorkomen.

te kunnen kopen. Met het kleermaken

Guus van Loenen. Hij woont in Heerjansdam en dat is toch echt een kilometer of veertig van Waddinxveen. Sinds ruim vijf jaar zie

gezin hebben is het volgen van een op-

Dit leidt tot een stabielere toekomst voor

verdien ik geld om inkopen te doen en het

je Guus aan de slag in Waddinxveen Wereldwijd, het oude schoolgebouw aan de Mauritslaan waar de Werkplaats Waddinxveen een

leiding niet altijd eenvoudig. Het vraagt

de volgende generatie.

schoolgeld voor mijn zoon te betalen. Ook

paar goedgevulde ruimtes heeft.

dan extra inzet en motivatie om toch

help ik anderen als ze krap zitten.”
Daarvoor was Guus actief op andere werkplaatsen waar hij zijn

Er zijn zoveel kansen om mensen daar vooruit te helpen en

energie, expertise en ervaring op het gebied van verf inzette.

om medemenselijkheid hier in Nederland handen en voeten te

‘Ik ben nu 79 jaar en gepensioneerd sinds het jaar 2000. Toen

geven. Dat motiveert mij enorm, toen en nu nog steeds.’

stopte ik met verkopen en deed mijn bedrijf van de hand. Het

Niet verrassend: Guus is de afwerkspecialist in Waddinxveen

einde van een mooie tijd die erg afwisselend was: ik verkocht

en zet zich met hart en ziel in bij het vele afwerken, verven en

verven en lakken voor kleine klussen tot een groot project als de

spuiten. ‘Zo zorg ik ervoor dat goed gereedschap ook goed

Van Brienenoordbrug.’

afgewerkt is. Dan ziet het er goed uit en is het na een paar jaar
gebruik nog steeds goed en duurzaam beschermd. Iedere

Sinds de eeuwwisseling zet Guus zich in voor verschillende

woensdag. Ik hoop dat ik de 25 jaar voor Gered Gereedschap

goede doelen organisaties, waaronder dus Gered Gereedschap.

kan volmaken’ zegt hij met glimmende ogen.

‘Het is heerlijk werk, doelgericht, je weet waarvoor je het doet en
wat er met het gereedschap gedaan wordt. Dat motiveert me
enorm, ik wil bezig blijven, mensen ontmoeten. Ik heb het geluk
gehad om zelf te zien wat er gebeurt met de spullen die GG
levert aan scholen in Afrika. Ik was voor een andere organisatie
in Ghana, een jaar of vijftien geleden en had de kans om een
projectschool van GG te bezoeken. Daar was ik een hele dag en
zag toen wat er gebeurt en ook wat er nog niet mogelijk is. Een
grote groep leerlingen met te weinig gereedschappen? Dat wil je
toch niet? Iedere student voldoende eigen gereedschap en goed
les, dat wil je!
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ALGEMEEN

#UNBOXING:
En VERDER
WAT ZIT ER IN ONZE
GEREEDSCHAPSETS?
Gered Gereedschap ondersteunt vakmensen in

kerstPuZZelmet kennis, kunde en middelen.
ontwikkelingslanden
Voor wat betreft de gereedschappen gaat het om

Uw pensets
paraat?
Hier isop
voor
de jaarlijkse
Kerststandaard
afgestemd
hetulokale
onderwijs
in

puzzel
Gered
Gereedschap.
Alswaarmee
u alle woorden
Afrika.
Zo van
leveren
we 10
persoons sets
aan 10

heeft weggestreept vormen de overgebleven
letters een uitspraak van een leerling van een
zo’n 10 persoons set zitten honderden gereedschappen
technische school in Kenia na het ontvangen van
die door onze werkplaatsen zijn ingezameld en opgeknapt.
goed kwalitatief gereedschap voor zijn school.
Stuur uw oplossing op een briefje voor 15 januari
Daarnaast ondersteunen we ook met 1 persoons gereednaar Gered Gereedschap en u maakt kans op een
schapsets. Deze worden vaak ter beschikking gesteld
geschenkbon. U kunt de oplossing ook per mail
aan leerlingen na afloop van hun opleiding zodat ze aan
sturen naar:
hetpr@geredgereedschap.nl
werk kunnen. Ben u benieuwd wat er in zo’n set zit?
leerlingen tegelijkertijd praktijkles gegeven kan worden. In

IN ACTIE VOOR:
GERED GEREEDSCHAP
Wat vraag je voor je 100-ste verjaardag? Voor dat dilemma stond Chris
Goedhart, directeur van Goedhart in Alphen aan den Rijn: “In 1919 is mijn

Collega Jan Leijtens laat het u graag zien in de video’s die
weGraag
onlangs
opgenomen
hebben.
U vindtvermelden.
deze op
duidelijk
uw naam
en adres
bit.ly/unboxing-gg.
Gered Gereedschap:

M.van Bouwdijk Bastiaansestraat 58
1054 SP Amsterdam

overgrootvader begonnen met een bouwmaterialengroothandel. Inmiddels is
het familiebedrijf uitgegroeid tot een organisatie met 18 vestigingen. Dit jaar
bestaan we dus 100 jaar, iets waar we bijzonder trots op zijn. En dat wilden we
dan ook graag vieren met onze klanten, leveranciers en medewerkers.
We zijn al betrokken bij het werk van Gered Gereedschap en staan daar zeer
positief tegenover. De keuze was dan ook snel gemaakt om aandacht te vragen
voor de stichting tijdens ons feest. Alle gasten werd gevraagd om oude gereedschappen mee te nemen. Maar liefst 3 kuub gereedschap werd op die manier
ingezameld. Daarnaast werd er door diverse gasten ook nog een financiële
donatie gedaan. Kortom, een zeer succesvolle actie waarmee we vele jonge
vakmensen in Afrika een mooie toekomst kunnen bieden!”

GERED GEREEDSCHAP OP
BEURS BOUW COMPLEET.
KOMT U OOK?
Vakbeurs Bouw Compleet is dé ontmoetingsplek van Noordoost Nederland voor
iedereen die werkzaam is in de bouw. Ontwerper, bouwer of toeleverancier: op
9, 10 en 11 oktober treft men elkaar in de Evenementenhal in Hardenberg. Op de
vakbeurs staan zowel landelijke namen als bekende regionale spelers. Dankzij de
steun van Bouw Compleet ontbreekt Gered Gereedschap ook niet op de beurs.
Wil je de beurs graag bezoeken of kennismaken met de mensen van Gered
Gereedschap? U kunt toegangskaarten bestellen via www.geredgereedschap.
nl/bouw-compleet.
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ONZE PARTNERS
OnZe Partners

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

bedrijven en organisaties:
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