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SAMEN IN ACTIE 
 

Voor u ligt de projectfolder Tools for a better future - Oeganda. Door middel van het ondersteunen van 

vijf projectpartners met gereedschap en naaimachines wil Gered Gereedschap het vakmanschap in 

Oeganda stimuleren. Als vakman/vakvrouw kunnen mensen een inkomen genereren en daarmee een 

zelfredzaam bestaan opbouwen.  

 

De projectpartners die Gered Gereedschap wil ondersteunen helpen verschillende doelgroepen bij het 

verbeteren van hun levensstandaard. Van vrouwen die een opleiding tot naaister ontvangen tot 

kansarme jongeren die een toekomst krijgen doordat ze een vak leren. Naast het vergroten van de 

kans op een zelfstandig bestaan voor mensen, dragen de gereedschappen zelfs bij aan de 

empowerment van gehandicapten jongeren en het leren van een ambacht aan jongeren die in de 

gevangenis zitten. Hiermee krijgen zij een kans om een beroep te leren waarmee ze na hun vrijlating 

een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Verder zetten de scholen zich ook in voor het activeren en 

enthousiasmeren van de jeugd over het behoud van een schoon en gezond milieu. Totaal kunnen met 

het gereedschap dat we doneren meer dan 300 mensen worden opgeleid en ondersteund.  

 

 

 
   WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 Ondersteuning van 315 jongeren met gereedschappen en machines voor excellent onderwijs 

   OVERIGE DETAILS 

 Alidi, Bushenyi, Soriti, (Oeganda) 

 Pijler: Leren 

 Bouwsteen: Gereedschappen en Machines 

 
 
Wij hopen dat uw organisatie Gered Gereedschap wil ondersteunen zodat wij de gereedschappen 

kunnen leveren. Een zending die vele honderden mensen in staat zal stellen om zich te ontwikkelen 

en daardoor op weg te gaan naar een zelfredzaam en beter leven. 

 

Amsterdam, maart 2019 
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OVER GERED GEREEDCHAP 
 

ONZE VISIE 
Honderden miljoenen mensen op de wereld leven in armoede en moeten rondkomen van minder dan 

1 dollar par dag. Gered Gereedschap vindt dat iedereen recht heeft op een zelfstandig bestaan en zet 

zich al 37 jaar in om de zelfredzaamheid van mensen en organisaties in ontwikkelingslanden te 

vergroten.  

 

Gered Gereedschap gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van mensen. Met toegang tot een 

goede vakopleiding, begeleiding bij en naar werk en ondersteuning met goede gereedschappen 

stellen we mensen zelf in staat een bestaat op te bouwen als vakman of vakvrouw. Voorzien van de 

juiste kennis, ervaring én tools kunnen mensen zo een goed inkomen verdienen, zelfstandig of in 

loondienst. 

 

 
 

PROBLEEMSTELLING – VAKMANSCHAP IN AFRIKA 
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) vakonderwijs. Zowel het publieke als private vakonderwijs is van lage kwaliteit. 

Voldoende opgeleide leraren, goed ingerichte klaslokalen 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 informele sector 

aan de slag, maar ook daar zijn kennis, startkapitaal en gereedschappen noodzakelijk om voldoende 

inkomsten te verwerven. 
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Onze initiatieven zijn er dan ook op gericht om vakonderwijs te versterken en technisch 

ondernemerschap te vergroten. We kiezen daarbij voor een aanpak die rekening houdt met de 

Afrikaanse context van een grote informele sector, naast een beperkter aantal banen in loondienst 

binnen de maakindustrie. De door ons gesteunde opleidingen en organisaties stellen mensen in staat 

om binnen dit brede scala van mogelijkheden werk te vinden en een inkomen te verwerven. 

 

 

 

‘De werkplaats van Gered Gereedschap is echt een aanwinst. Het heeft een 

positief effect op het project. Ouders staan nu in de rij om hun kinderen in te 

schrijven voor een cursus.’ 

 

Gladson Msendera 

Hoofd opleidingen YIP, Lilongwe, Malawi 

 
 

Het versterken van vakonderwijs en ondernemerschap bevordert niet alleen de zelfredzaamheid van 

mensen, maar draagt – bekeken in een groter perspectief - ook bij aan ontwikkeling van de 

ambachtssector en de bouwnijverheid in Afrika. Want terwijl grondstoffen en arbeidskrachten wel 

aanwezig zijn, ontbreekt het veelal aan vakkennis, financiën en middelen zoals gereedschappen en 

machines. Uiteindelijk kan dat helpen een bloeiende maakindustrie te creëren. Dat is waar Gered 

Gereedschap zich voor inzet.  

 

 

VAKMANSCHAP, BASIS VOOR EEN ZELFSTANDIG BESTAAN 
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. 

In de praktijk betekent dat we met onze hulp sterk inzetten op 

kwalitatief goed vakonderwijs, bereikbaar voor iedereen. We zorgen 

ervoor dat leerlingen na hun vakopleiding aan de slag kunnen en 

stimuleren ondernemerschap. Het geeft vakmensen de kans om een zelfstandig bestaan op te 

bouwen als bijvoorbeeld timmerman, automonteur of kleermaker. Zo pakken we armoede duurzaam 

aan en dat werkt.  
 

In 2024 wil Gered Gereedschap 100.000 mensen een zelfredzaam bestaan bieden via een 

vakopleiding of andere onderdelen van ons programma. Dat is ambitieus, maar ook zeker haalbaar. 
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ONZE PROGRAMMA’S 
Onze hulp bestaat uit concrete en praktische middelen waarmee we vakmensen ondersteunen op het 

gebied van Leren, Werken en Ondernemen. Een overzicht van onze diverse bouwstenen: 
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BEHAALDE RESULTATEN 
Sinds de oprichting in 1982 heeft Gered Gereedschap: 

 

 

 

 

 

 

ONZE MANIER VAN WERKEN 
 

• CONCRETE PRAKTISCHE STEUN 
Al 37 jaar steunt Gered Gereedschap vakmensen met 

kennis, kunde en gereedschappen. Onze hulp is 

praktisch en concreet. We werken altijd samen met 

betrouwbare partners bij de ondersteuning van lokale 

initiatieven. Directe steun zonder tussenkomst van 

andere partijen. Het resultaat is direct zichtbaar en meetbaar. 

• SAMEN ARMOEDE BESTRIJDEN 
In de 25 werkplaatsen van Gered Gereedschap in 

Nederland zijn zo’n 500 vrijwilligers actief. Praktische 

doeners die vol gedrevenheid gereedschap opknappen 

voor een tweede leven in Afrika. Samen met 

gereedschap inleveraars, donateurs, fondsen en 

bedrijven hebben we één doel. Het bieden van concrete middelen aan vakmensen in 

ontwikkelingslanden voor een leven zonder armoede. 

• EFFECTIEF EN MET RENDEMENT 

Bij Gered Gereedschap geloven we dat simpele 

oplossingen grote veranderingen teweeg kunnen 

brengen. Onze aanpak is dan ook praktisch en 

pragmatisch. Dankzij vele vrijwilligers, gedoneerde 

materialen en lage overhead houden we onze kosten 

laag. Ook hanteren we een eenvoudige, maar zorgvuldige beoordelingsprocedure en vragen 

we partners om verslag te doen van de uitkomsten van hun werk. 

 

   

2 miljoen 
stuks gereedschap opgeknapt en 

verzonden 

75.000 
leerplekken gecreërd 

1.300 
organisaties ondersteund 
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ONZE AANPAK 
 
GEDEGEN PROJECTSELECTIE  

Gered Gereedschap ontvangt jaarlijks meer dan 500 aanvragen van scholen, maatschappelijke 

organisaties en vakverenigingen uit ontwikkelingslanden. Daarvan worden per jaar rond de 100 

projecten goedgekeurd. Criteria voor beoordeling zijn betrouwbaarheid, financiële duurzaamheid en 

onderwijskwaliteit, maar bovenal de verwachte impact op het leven van mensen en de lokale 

samenleving.  

 

RESULTAAT GEGARANDEERD  

Na goedkeuring bepaalt Gered Gereedschap welke gereedschappen worden toegekend. Dit gebeurt 

op basis van de vraag vanuit de organisatie, maar ook wordt er gekeken naar de doelstellingen van de 

organisatie, het (toekomstige) aantal leerlingen, huisvesting, beschikbare leraren en financiële 

betrouwbaarheid. 

Het opknappen van de benodigde gereedschappen gebeurt in de werkplaatsen van Gered 

Gereedschap. De vrijwilligers weten zo voor welke organisatie ze bezig zijn. De opgeknapte 

gereedschappen worden verpakt in houten kisten. De kisten gaan in de container. Wanneer de 

container vol is gaat deze op transport. De partners zijn zelf verantwoordelijk voor de eventuele 

importheffing.  

  

 

 

‘Sinds de steun van Gered Gereedschap vindt bijna 90% van de leerlingen een 

stageplek. Daarvoor was dat minder dan 30%. Dat vergroot de kans voor deze 

jongeren op een succesvolle toekomst enorm.’ 

 

Caroline Khamete  
Directeur St. Theresa Youth Polytechnic, Musoli, Kenia 
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BLIJVEND BETROKKEN 

Van de organisaties die gereedschap ontvangen wordt verwacht dat ze regelmatig terugkoppeling 

geven over de resultaten die ze boeken. Hiervoor ontvangen zij een half jaar na ontvangst een 

evaluatiesurvey. Deze wordt herhaald na een jaar en anderhalf jaar.  

 

EFFECTIEVE SAMENWERKING 
In de uitvoering werkt Gered Gereedschap zoveel mogelijk samen met lokale partners. Gered 

Gereedschap werkt in Nederland ook samen met organisaties die de eigen kennis en kunde 

aanvullen. 

 

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID  

Gered Gereedschap vraagt ondernemers en werknemers in de betrokken landen een bijdrage naar 

draagkracht in de uitvoering van projecten.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

‘Ik heb in de korte periode dat ik hier op school ben alles geleerd wat ik moet 

weten. Dat komt vooral door de moderne machines en gereedschappen die we 

ontvingen van Gered Gereedschap.’ 

 

Marlene Khavetsa  
Student kleermaken, St. Theresa Youth Polytechnic, Musoli, Kenia  
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PROJECTEN 
 

OEGANDA 

Oeganda ligt in Oost-Afrika aan weerszijden van de evenaar. Het land heeft geen toegang tot zee en 

wordt omsloten door de Democratische Republiek Congo, Kenia, Rwanda, Zuid-Soedan en Tanzania. 

Het land telt zo’n 43 miljoen inwoners en is met 236.040 

vierkante kilometer ongeveer zeven keer zo groot als 

Nederland. 

 

Het macro-economische beleid van de Oegandese 

overheid is solide en wordt geprezen door de internationale 

donorgemeenschap. Het begrotingsproces is transparant 

en de economische groei schommelt al enkele jaren rond 

de zes procent, bij een lage inflatie en een stabiele munt, 

de Oegandese shilling. Dit laat onverlet dat het land zich in 

de onderste regionen bevindt van de wereldranglijsten van inkomen per hoofd en andere 

ontwikkelingsindicatoren. Zo’n 21,4% leeft onder de armoedegrens.  

 

Achilleshiel van de Oegandese economie is de grote afhankelijkheid van de agrarische sector en dan 

met name de koffiesector. Zeker 70 procent van de bevolking is afhankelijk van de landbouw en koffie 

maakt circa 40 procent uit van de totale exportwaarde. De daling van de koffieprijs op de wereldmarkt 

in de afgelopen jaren vertaalt zich dan ook in toenemend tekort op de handelsbalans. Diversificatie 

van de economie heeft daarom een hoge prioriteit in het beleid van de Oegandese overheid. 

 

De Oegandese bevolking is zeer jong, gemiddeld 14 jaar. Veel jongeren hebben niet alleen te lijden 

onder armoede, maar behoren ook nog eens tot kwetsbare groepen. Daaronder vallen tienermoeders, 

mensen met een handicap, straatkinderen en jongeren die hun school niet hebben afgemaakt. Binnen 

het openbare vakonderwijs hebben jongeren in Oeganda onvoldoende mogelijkheden om de vereiste 

beroepsvaardigheden te leren.  

 

 

 

‘Het is dankzij de steun van Gered Gereedschap dat we nu elke week 

praktijklessen krijgen. Eerst hadden we deze lessen niet omdat we geen 

gereedschap hadden om te oefenen.’ 

 

Leslie Bessem  

Leerling Elektrotechniek, Shumas, Bamenda, Kameroen 
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De overheidsinstellingen zijn simpelweg niet berekend op de sterke stijging van het aantal 

schoolverlaters. Daarom is de rol van private vakopleidingen steeds belangrijker geworden. Zij 

verzorgen nu de meeste beroepsopleidingen in Oeganda. Aangezien het reguliere (beroeps)onderwijs 

nu al tegen zijn grenzen oploopt, vallen kwetsbare groepen helemaal snel buiten de boot. Een aantal 

organisaties zet zich daarom speciaal in om deze groepen een toekomstperspectief te bieden. 

 

GEVRAAGDE STEUN 

Gered Gereedschap steunt de betrokken partners in Oeganda door het leveren van 

handgereedschappen en kleine machines. Dit is onderdeel van de ‘bouwsteen’ Gereedschappen & 

Machines binnen de pijler Leren. Concreet betekent dit de levering van: 

 

 
GEREEDSCHAPPEN & MACHINES 

• 10 PERSOONS GEREEDSCHAPSETS 
Sets waarmee tegelijkertijd aan 10 leerlingen les gegeven kan worden. De sets met 

handgereedschappen en elektrische gereedschappen kunnen in het klaslokaal gebruikt 

worden voor de vakrichtingen houtbewerking, metaalbewerking, loodgieten, elektrotechniek, 

metselen, autotechniek en schoenmaken.  

• 1 PERSOONS GEREEDSCHAPSETS 
In een houten kist met draagband waarmee vakmensen in de werkplaats of op locatie kunnen 

werken. Een timmerman, elektromonteur, metselaar, loodgieter, automonteur of 

metaalbewerker kan direct aan de slag.  

• NAAIMACHINES 
Voor het opleiden van kleermakers kan Gered Gereedschap hand-, trap- en elektrische 

naaimachines leveren.  

• SPECIALE GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES 
Voor specifieke opleidingen zijn soms andersoortige gereedschappen en/of machines nodig, 

zoals werkplaatsmachines. Dat kan gaan om bijvoorbeeld lasapparaten of 

houtbewerkingsmachines. Daadwerkelijke levering is afhankelijk van de mogelijkheid van  

Gered Gereedschap om deze machines in te zamelen.  
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BESCHRIJVING PROJECTEN 
Gered Gereedschap wil op dit moment de volgende projecten ondersteunen in Oeganda: 

 

18-084 Foundation for development and relief Africa 

18-057 Bushenyi Vocational Dan Memorial Institute 

18-038 Apex Leather Works 

18-037 Africa Intercultural Development Support Trust 

18-027 Youth and Women Initiative for Sustainable Development 

 

Hierna volgt van elk project een uitgebreide projectbeschrijving.  
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FOUNDATION FOR DEVELOPMENT AND RELIEF AFRICA 

 

  
ACHTERGROND 
Foundation for development and relief Africa werd in 2011 opgericht door een groep 

jongvolwassenen. Sindsdien zetten zich in voor het bestrijden van armoede, de rechten van vrouwen 

en kinderen, recht op onderwijs en verbetering van de gezondheidszorg. Zo heeft de stichting een 

gezondheidsprogramma geïnitieerd waarbij dorpsbewoners worden opgeleid tot vrijwillige 

gezondheidswerkers die de gezondheidszorg in de dorpen kunnen versterken. In 2016 heeft de 

stichting besloten een vakschool opgericht. Door de jongeren een beroep te leren als kleermaakster of 

metselaar kunnen ze een eigen bedrijfje starten en een inkomen genereren. De stichting verzorgt 

opleidingen in naaien, bouwen en metaalbewerking.  

 

DOELEN 
• Vrouwenrechten en kinderrechten versterken 

• Verbetering van de gezondheidszorg 

• Opleiden van jongeren, jonge vrouwen en andere kwetsbare groepen 

• Stimuleren van ondernemerschap 

DOELGROEP 
Foundation for development and relief Africa helpt jongeren en jonge moeders. 

 

ACTIVITEITEN 
Iedere opleiding bevat een stageperiode van 4 tot 6 maanden. Op deze manier leert de student zijn 

kennis en vaardigheden toe te passen en uit te breiden én leert de lokale arbeidsmarkt kennen. Ook 

zie je dat jongeren steeds vaker een eigen bedrijf beginnen. Dit is vaak gedwongen door het gebrek 

aan banen in loondienst. Om deze reden krijgt elke student training in ondernemerschap. In een 4-

daagse cursus leert de student hoe je een bedrijf moet opzetten en succesvol kunt ontwikkelen. 

 

 Projectnummer 18-084 

 

 Alidi, Oeganda 

 Community Based Organisation 

 Pijler: Leren 

 Bouwsteen: Gereedschappen en Machines 

 100  
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RESULTATEN TOT NU TOE 
Inmiddels zijn er al 455 studenten afgestudeerd tot metaalbewerker, metselaar en coupeuse. Verder 

heeft de organisatie een succesvol onderwijsprogramma voor vrijwillige gezondheidswerkers 

opgericht en in vele dorpen in het district Oyam campagne gevoerd om het tij van HIV verspreiding te 

keren.  

AANVRAAG 
De studentenaantallen nemen toe, maar de stichting kan helaas niet alle jongeren een opleiding 

bieden omdat de stichting te weinig gereedschappen heeft. Samen met uw hulp kunnen we ervoor 

zorgen dat de jongeren die in en nabij Alidi wonen een beroepsopleiding kunnen volgen waarmee ze 

de kans krijgen om een mooie toekomst tegemoet te gaan. 

 

GEVRAAGD 
Omschrijving gereedschap Aantal 

Klaslokaal set gereedschap metaalbewerking 5 
Handnaaimachine 7 
Trapnaaimachine 5 
Elektrische naaimachine 8 
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BUSHENYI VOCATIONAL DAN MEMORIAL INSTITUTE 
 

 

ACHTERGROND 
Bushenyi Vocational Dan Memorial Institute (BVDMI) is opgericht in het jaar 2000 als NGO en focust 

zich op de arme jeugd binnen de gemeenschap. Dit gebeurt door middel van formele en niet formele 

trainingen. De organisatie heeft een eigen locatie langs de weg van Mbarara naar Kasese in 

Bushenyi. De afgelopen vijf jaar weten steeds meer jongeren het opleidingsinstituut te vinden. Dit 

heeft er voor gezorgd dat de school behoorlijk is gegroeid. Het gebouw is de afgelopen jaren verder 

uitgebreid en daarnaast is er ook veel geïnvesteerd in nieuwe leraren en ondersteunende staf om 

zoveel mogelijk jongeren een opleiding te geven. Veel van de jongeren vinden dan ook een baan. Dit 

heeft weer een positieve impact op de werkloosheidscijfers. Ook zijn de criminaliteitscijfers verder 

gedaald in de gemeenschappen rondom het instituut. Om het schoolgeld laag te houden ontplooit het 

instituut diverse initiatieven. Zo worden er in de hout- en metaalwerkplaats ramen en deuren gemaakt 

maar ook bedden, stoelen en houtskoolovens. Ook werkt BVDMI samen met andere organisaties, 

kerken en de overheid om deze jongeren zo goed mogelijk te begeleiden.  

DOELEN 
• (arme) jongeren uitrusten met vaardigheden, zodat ze zelfstandig een beroep uit kunnen 

oefenen. Visie: opleiden van banen scheppers i.p.v. werk zoekende 

• Creëren van werkgelegenheid voor de inwoners in het district 

• Bereikbaar maken van technisch onderwijs en ondernemerschap om zo de werkloosheid in 

Oeganda verder te verminderen 

DOELGROEP 
Elk jaar worden er tussen de 250 en 300 jongeren aangenomen door BVDMI. Dit zijn zowel mannen 

als vrouwen in de leeftijd van 15 tot 32 jaar. Deze komen uit de arme, slecht opgeleide laag van de 

bevolking. Vooral ook wezen en jongeren met een handicap die meer dan normale aandacht vragen 

weten hun weg naar de opleiding te vinden.  

 

 Projectnummer 18-057 

 

 Bushenyi, Oeganda 

 Technische, handel en beroepsopleidingen 

 Leren 

 Gereedschappen en Machines 

 541 studenten  
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ACTIVITEITEN 
BVDMI biedt vakopleidingen aan in bouwen & constructie, kleermaken, loodgieten, autotechniek, 

metaalbewerking, elektrotechniek en houtbewerking. Daarnaast is er ook een kappersopleiding. Alle 

opleidingen duren 2 jaar. Aan het eind van elk jaar worden de studenten in de praktijk – in het 

bedrijfsleven en bij organisaties - getoetst overeenkomstig de opleiding die zij volgen. Ze worden 

daarbij beoordeeld door zowel hun (praktijk) leraar als vertegenwoordigers van de Uganda Business 

and Technical Examination Board (UBTEB). Omdat veel van de studenten wees zijn worden ze - 

naast de vakinhoudelijke kennis – ook onderwezen in life-skills. Dan kan het gaan om het aanleren 

van normen en waarden alsmede bijvoorbeeld hoe te kleden binnen en buiten het instituut.  

RESULTATEN TOT NU TOE 
In de afgelopen jaren hebben zo’n 5.100 leerlingen een opleiding succesvol afgerond bij BVDMI in 

een van de eerdergenoemde vakgebieden. Het overgrootste deel daarvan (3.315 leerlingen) zijn na 

hun opleiding zelfstandig aan de slag gegaan, 927 zijn aangenomen in een baan bij de overheid en 

ruim 800 zijn verder gaan leren. Een aantal van de jongeren is gevraagd om in dienst te treden bij 

BVDMI om les te geven.  

AANVRAAG 
De praktijklokalen van BVDMI hebben niet voldoende gereedschappen en machines om te jongeren 

goed op te kunnen leiden. Met de gevraagde gereedschappen is de organisatie in staat om de 

jongeren op een professioneel niveau op te leiden. Dat maakt ze nog meer gevraagd bij de lokale 

bedrijven en industrie.  

 

GEVRAAGD 
Omschrijving gereedschap Aantal 

Klaslokaal set gereedschap metaalbewerker 3 

Klaslokaal set gereedschap timmerman 3 

Klaslokaal set gereedschap elektromonteur 3 

Klaslokaal set gereedschap loodgieter 3 

Klaslokaal set gereedschap automonteur 3 

Klaslokaal set gereedschap metselaar 3 

Elektrische naaimachine 5 

Trapnaaimachine 1 

Mechanische typemachine 1 

Elektrische typemachine 1 
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APEX LEATHER WORKS  
 

 

ACHTERGROND 
Apex Leather Works is opgericht door Julius Emwogu. In zijn kinderjaren liep hij dagelijks 7 kilometer 

op en neer naar school. De armoede in zijn familie en de community was zo schrijnend dat hij geen 

schoenen had. Hij liep dan ook blootvoets op en neer naar school, met pijnlijke gescheurde voeten tot 

gevolg. Iets waar hij vaak mee gepest werd door klasgenoten. Het inspireerde hem om op latere 

leeftijd Apex Leather Works op te zetten. Doel van deze sociale organisatie is om kwalitatief goede 

schoenen ook bereikbaar te maken voor jongeren uit de allerarmste gezinnen. Zodat zij niet mee 

hoeven te maken wat hij mee gemaakt had.  

Bij de productie wordt ook gekeken hoe de lokale communities kunnen profiteren. Veel schoenen die 

in Oeganda verkrijgbaar zijn worden nu nog geïmporteerd. Apex wil echter kansen bieden aan de 

lokale bevolking door lokaal te produceren. Daarom wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale 

grondstoffen. De gebruikte huiden en vellen – die nodig zijn voor de schoenen, sandalen en tassen – 

worden dan ook zoveel als mogelijk betrokken van lokale boeren. Daarnaast biedt Apex jongeren en 

andere kwetsbare groepen de kans om opgeleid te worden tot schoenmaker. Een deel van deze 

trainees kan na afloop aan het werk bij Apex. Zo dragen ze met hun lokale gerichte aanpak bij aan de 

economische zelfstandigheid van grote groepen mensen.  

DOELEN 
• Opleiden van jongeren, gehandicapten en andere kwetsbare groepen zodat ze in staat zijn in 

hun eigen onderhoud te voorzien in de leermakerij/schoenmakerij 

• Verhogen van de inkomsten van kleine boeren door waarde toe te voegen aan lokaal 

geproduceerde huiden en vellen 

• Bijdragen aan het creëren van werk in de gemeenschappen waar APEX actief is 

• Produceren van betaalbare, kwalitatieve, modieuze schoenen  

• Producten lokaal produceren met lokale grondstoffen zoals schoenen, tassen, e.d. gericht op 

lokaal gebruik 
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Versterking onderwijs, stimuleren 
ondernemerschap 

 Gereedschappen en Machines 

 50  
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DOELGROEP 
APEX richt zich op het bieden van kansen aan jongeren, gehandicapten, wezen en andere kwetsbare 

groepen.  

ACTIVITEITEN 
Naast de produktie van de verschillende leren produkten biedt Apex hands-on training gebaseerd op 

het curriculum dat is opgesteld door het Uganda Directorate of Industrial Training. De training die de 

leerlingen doorlopen duurt  8 maanden. Na afloop heeft de student voldoende basisvaardigheden 

aangeleerd om eenvoudige produkte te maken zoals leren Afrikaanse sandalen. Na hun opleiding zijn 

de leerlingen welkom om bij Apex verder ervaring op te doen, bijvoorbeeld bij het maken van gesloten 

leren schoenen. Ze hoeven dan geen schoolgeld te betalen en delen mee in de opbrengst van de 

verkochte sanalen of schoenen. Apex helpt ze ook bij het samenstellen van de benodigde 

gereedschappen om een eigen bedrijf te starten en brengt ze in contact met de leveranciers van de 

grondstoffen, gereedschappen en machines.  

RESULTATEN TOT NU TOE 
De afgelopen jaren heeft Apex zo’n 40 jongeren getraind tot schoenmakers. Een aantal daarvan 

startte hun eigen succesvolle bedrijfjes in Gulu, Amuru en Apac en een aantal zijn inmiddels 

werkzaam bij Apex zelf. Samen worden er zo’n 60 paar schoenen, 300 leren sandalen en 100 riemen 

per maand gemaakt. De organisatie heeft de afgelopen periode meer schoenmakers aan kunnen 

nemen, 3 daarvan zijn opgeleid binnen de eigen organisatie. In 2018 is Apex ook geselecteerd door 

de Tony Elemely Foundation voor ondersteuning en begeleiding door mentoren voor het verder 

professionaliseren van hun organisatie.  

AANVRAAG 
Er is voldoende vraag naar de artikelen die Apex maakt. De organisatie heeft echter niet voldoende 

financiele middelen om uit te breiden. Daarom vraagt het Gered Gereedschap om hulp. Met de 

gevraagde gereedschappen en machines is het in staat om meer jongeren op te leiden. Ook zullen de 

trainees die in het verleden opgeleid zijn en nog geen werk hebben gevonden, opnieuw opgeroepen 

worden. Hun kennis en ervaring kan dan worden opgefrist. Apex denk het aantal schoenmakers uit te 

kunnen breiden met 5 tot 10 personen. 

 

GEVRAAGD 
Omschrijving gereedschap Aantal 

Klaslokaal set gereedschap schoenmaker 3 

Trapnaaimachine 5 

Elektrische naaimachine 10 

Borduurmachine 1 

Schoenmakers alfabet en nummers 1 

Individiele sets leerbewerking 5 
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AFRICA INTERCULTURAL DEVELOPMENT SUPPORT 
TRUST  
 

 
ACHTERGROND 
Africa Intercultural Development Support Trust is opgericht in 2010. Het Mukuno district bestaat voor 

80% uit agrarisch gebied. Het grootste gedeelte van de bevolking leeft onder de armoede grens. 

Volgens de organisatie kun je armoede het beste bestrijden door scholing. Daarom heeft de 

organisatie een vakschool opgericht, genaamd Youth Production and Skills Training Programme. 

Jongeren kunnen een beroep leren waarmee ze een zelfredzaam bestaan kunnen opbouwen.  

DOELEN 
• Het trainen en begeleiden van de lokale bevolking bij het opzetten van inkomen genererende 

activiteiten 

• Opleiden van jongeren en jongvolwassenen zodat ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen 

• Informeren en adviseren van de lokale bevolking over basisgezondheid om de leefomstandigheden 

te verbeteren 

DOELGROEP 
Het opleidingscentrum geeft vakopleidingen aan jongeren en jongvolwassenen van 15 tot 30 jaar. 

ACTIVITEITEN 
Youth Production and Skills Training Programme is opgezet om jongeren te voorzien van een beroep 

als vakman of vakvrouw zodat ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Naast het opdoen van 

zowel theoretische als praktijk-gerichte kennis van een vak, leert de student ook over 

ondernemerschap. Want wie een ondernemer wilt worden moet ook leren over klantvriendelijkheid en 

boekhouding.  

  

 

 Projectnummer 18-037 

 

 Mukono district, Oeganda 

 Community Based Organisation 

 Pijler: Leren 

 Gereedschappen en naaimachines 
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RESULTATEN TOT NU TOE 
Het opleidingscentrum heeft al 70 mensen opgeleid tot vakman en vakvrouw. Na het afstuderen 

worden de jonge professionals begeleid. In het begin van hun carrière worden ze nog regelmatig 

bezocht door de vakschool om hun vorderingen te bespreken.  

AANVRAAG 
De organisatie komt naaimachines te kort. Het studentenaantal is over de afgelopen jaren 

toegenomen en de organisatie verwacht dat het studentenaantal zal blijven groeien. Op dit moment 

moeten drie studenten één naaimachine delen. Gered Gereedschap wilt de vakschool graag 

naaimachines geven zodat ze meer studenten kunnen helpen om coupeuse te worden en een 

uiteindelijk een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.  

 

GEVRAAGD 
Omschrijving gereedschap Aantal 

Aanvraag klaslokaalset houtbewerking 2 
Aanvraag klaslokaalset electricien 2 
Aanvraag klaslokaalset metaalbewerking 2 
Aanvraag Individueleset houtbewerking 5 
Aanvraag Individueleset metaalbewerking 5 
Aanvraag trapnaaimachine 5 
Aanvraag elektrische naaimachine 5 
Aanvraag Mechanische typemachine 1 
Aanvraag Elektrische typemachine 1 
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YOUTH AND WOMEN INITIATIVE FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

  
ACHTERGROND 
In 2017 had een groep jonge gepassioneerde ontwikkelingswerkers besloten hun krachten te 

bundelen en Youth and Woman Initiative for Sustainable Development op te richten. Ze moedigen 

vrouwen aan om voor zichzelf op te komen en ondersteunen ze in hun zoektocht naar waardig werk 

en een eerlijk inkomen. Daarnaast vergroten ze de kansen voor jongeren en jongvolwassen vrouwen 

door ze vaktechnische vaardigheden te leren die nodig zijn voor beroepen zoals metaalbewerker en 

coupeuse.  

DOELEN 
• Opleiden van jongeren, gehandicapten en andere kwetsbare groepen  

• Ondersteunen van startende ondernemers zodat ze in staat zijn in hun eigen onderhoud te 

voorzien 

• Informeren en adviseren van de lokale bevolking over gezondheid 

 

DOELGROEP 
Youth and Woman Initiative for Sustainable Development richt zich op het bieden van kansen aan 

jongeren, gehandicapten, wezen en andere kwetsbare groepen.  

 

ACTIVITEITEN 
Voor de organisatie is er een belangrijk uitgangspunt: ieder kind heeft recht op onderwijs en de kans 

om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De organisatie richt zich op de allerarmste gezinnen die 

geen schoolgeld kunnen betalen en laat hun studenten gratis een vak volgen. Nadat de jongeren zijn 

afgestudeerd leent de organisatie hun gereedschappen uit en ontvangen ze begeleiding van de 

organisatie met het opstarten van hun eigen onderneming. De organisatie gaat ervan uit dat ze na een 

half jaar zonder ondersteuning kunnen verder groeien en in staat zijn om hun eigen gereedschappen 

 

 Projectnummer 18-027 
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 Gereedschappen en naaimachines 
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aan te schaffen. De gereedschappen worden dan weer doorgegeven aan de nieuwe lichting 

afgestudeerden. 

 

Naast het vaktechnisch onderwijs organiseert ze campagnes op het gebied van gezondheidszorg. 

Een van hun campagnes gaat over het informeren en activeren van vrouwen over het maken en 

gebruiken van herbruikbaar maandverband. Omdat veel meisjes geen maandverband kunnen 

veroorloven, blijven ze thuis en gaan ze niet naar school. Deze maandverbanden kunnen zij zich 

veroorloven en maken het mogelijk naar school te gaan tijdens hun menstruatie. 

RESULTATEN TOT NU TOE 
De afgelopen jaren heeft de organisatie zo’n 90 jongeren getraind tot metaalbewerker of coupeuse. 

Een groot aantal daarvan startte hun eigen succesvolle ondernemingen. De producten die de 

studenten maken tijdens hun praktijklessen worden ook verkocht. Metalen constructies zoals deuren, 

hekken en bedden maar ook kleren en andere textielproducten zoals portemonnees. 

AANVRAAG 
De organisatie heeft een te kort aan gereedschappen en naaimachines. Hierdoor kunnen ze niet het 

aantal studenten aannemen als dat ze graag zouden willen. Samen met uw hulp kunnen we ervoor 

zorgen dat deze organisatie de gereedschappen ontvangt die ze nodig hebben om de meisjes en 

jongens in de regio Bulaga op te leiden tot professioneel vakman en vakvrouw.  

 

GEVRAAGD 
Omschrijving gereedschap Aantal 

Klaslokaal set gereedschap metaal 2 
Handnaaimachine 10 
Elektrische naaimachine 25 
Individuele sets metaalbewerking 10 
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RAPPORTAGE 
De betrokken partnerorganisaties geven regelmatig terugkoppeling geven over de resultaten die ze 

boeken. Op basis van deze gegevens verzorgt Gered Gereedschap na afloop van het project een 

eindrapportage van de resultaten van de projecten binnen deze zending. Tussentijds houden wij u op 

de hoogte over de ontwikkelingen binnen de projecten.  

 

TOT SLOT 
Gered Gereedschap kan met deze zending gereedschap vele jongeren uitzicht bieden op een betere 

toekomst. Wij hopen van harte dat u deze doelstelling met een bijdrage wilt ondersteunen. Hartelijk 

dank alvast. 
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