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JAARVERSLAG 2019 GERED GEREEDSCHAP DEVENTER 
          

Ons werk is het inzamelen en opknappen van oud gereedschap voor 
hoofdzakelijk ontwikkelingslanden: 

- het milieu wordt bij ons gespaard;  
- hopen een steentje bij te dragen aan een circulaire economie 

door oud gereedschap niet weg zo maar weg te gooien; 
- besparing van grondstoffen en energie; 
- een leuke werkplek te geven aan mensen die niet meer aan het 

arbeidsproces deelnemen.  
De werkplaats van Gered Gereedschap Deventer is 5 dagdelen per week open: op 
maandag, dinsdag en woensdag. Er zijn 23 enthousiaste vrijwilligers, werkend in een 
gezellige sfeer, vooral ouderen. Gemiddelde leeftijd is 68 jaar.  
In 2019 hebben wij een enthousiaste vrijwilliger verloren, die kortstondig ziek was en vrij snel 
overleed.  
Van de twee vrijwilligers met afstand tot de arbeidsmarkt heeft één vrijwilliger een succesvol 
re-integratietraject afgerond en heeft een baan gevonden. De andere vrijwilliger is naar zijn 
tevredenheid nog steeds actief. 
 
In 2019 was er 1 jubilaris, die z’n 10 jarige verbintenis kon vieren, waarmee we op 9 
jubilarissen komen, die momenteel aan onze Stichting zijn verbonden. Een keer per jaar 
hebben we een bijeenkomst met alle vrijwilligers. De open gevallen plek in het bestuur is 
opgevuld met 2 nieuwe vrijwilligers, waardoor het bestuur op 6 personen komt. 
 
Veel particulieren brengen hun oude gereedschap naar de werkplaats. Daarnaast zijn er 8 
inzamelpunten: Wereldwinkels (3) en doe-het-zelf-zaken (4) en de verzamelde Enorm 
winkels (NicoVij).  
Er is een nieuwe Praxis in Raalte gevestigd en komt ook in aanmerking als nieuw 
inzamelpunt.  
Mogelijke samenwerking met Enexis Noord en Oost Nederland ENEXIS B.V. EBS afd. 
Technisch Expertise  staat in de steigers. Afgekeurd gereedschap door ENEXIS kan een 
tweede leven krijgen. De uitkomst is afhankelijk of er juridische consequenties zijn. 
 
Via het landelijk Diensten Centrum van GeredGereedschap (DCGG A’dam )hebben we weer 
veel opgeknapt gereedschap aan projecten in ontwikkelingslanden kunnen leveren. Het 
gereedschap ziet er weer uit als nieuw.  
Inmiddels leveren wij daarnaast  ook aan andere doelen/stichtingen: 

- Hulpgoederen Centrum Heeten – Filipijnen. Een paar keer per jaar leveren we  
hoofdzakelijk timmer- en tuingereedschap  aan de Filipijnen.  

- Onze samenwerking met de Weggeef Winkel in Deventer: “Stichting VoorMekaar 
Deventer” is geïntensiveerd en zij vragen om meer gereedschap.  

- Via het DCGG A’dam zijn wij benaderd door ESF te Haarlem 
(empoweringskillsfoundation = Gambia Kartong Technische  school) Ook hier is 
opgeknapt gereedschap aan gedoneerd. 

- Stichting SMOS (Stichting Milieu en Ontwikkeling Senegambia) uit Hattem heeft m.n. 
tuingereedschap opgehaald voor project in Senegal. 
 

Met het voortgezet onderwijs Het Stormink uit Deventer werken we nog steeds samen. 
Leerlingen knappen gereedschap op in de werkplaats en op school in het kader van 
praktijkverkenning en inzet voor maatschappelijke doelen.  
 
De werkplaats werd weer grondig schoongemaakt en uitgeboend. Een fitnes club uit het 
naburige Bathmen verbaasde zich over hoe schoon en opgeruimd de werkplaats er uit zag. 
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In 2019 heeft DCGG A’dam het LOW = Landelijk Overleg Werkplaatsen georganiseerd en dit 
heeft in Deventer plaats gevonden. Het was een constructieve vergadering waarin zij 
aangaven om in drie zaken specifieke ondersteuning te bieden aan de werkplaatsen: 

- Helpen bij financiële versterking; 
- Draagvlak in de gemeente vergroten; 
- Steun in werving van meer vrijwilligers. 

Sommige werkplaatsen hebben het (financieel) moeilijk door korting dan wel opheffing van 
gemeentelijke subsidies en sluiting van ter beschikking gestelde werkplaats ruimte. 
 
In 2019 is onze stichting goed bezocht op onze website. Vanwege de kosten en het 
onderhouden van een eigen website doen we dit niet zelf, maar schuilen we onder de 
paraplu van de landelijke website en zo zijn we te vinden op: 
W: https://www.geredgereedschap.nl/deventer 
E: deventer@geredgereedschap.nl 
T: 06 - 10 35 86 71 
Ons postadres: Spanjaardsdijk 92b, 7434 RT te Lettele  
Wij zijn een stichting met ANBI status; schenkingen aan GeredGereedschap Deventer zijn 
fiscaal  aftrekbaar.  
IBAN nummer: NL04 RABO 0314 9236 75 
 
 
Onze verf voorraad is weer aangevuld door Wijzonol Bouwverven B.V. uit Zwolle.  
Het straalgrit is ons geschonken door Holland Mineraal B.V. te Deventer. 
Voor een goede prijs betrekken we het hout voor onze kisten bij STIHO B.V. uit Zwolle. 
 
 
Projecten – geleverde gereedschappen 
In 2019 hebben we 3306 stuks gereedschap geleverd aan projecten in Kameroen, Malawi, 
Oeganda, Gambia, Senegal en Filipijnen. Aan Kenia is niet geleverd vanwege de onrustige 
situatie.  
We doen nu een flyer in de kisten waarin we ons voorstellen aan de ontvangende instantie in 
Afrika. 
 
We hebben de volgende soorten gereedschappen geleverd: 
Land Type gereedschap of opleiding Aantal 
Kameroen Metselaar en Loodgieter voor 20 leerplekken 747 
Malawi Metaal bewerken en compressor voor 20 leerplekken 893 
Uganda Timmerman voor 10 leerplekken 590 
Filipijnen Timmer en Metsel gereedschap voor ziekenhuizen 696 
Senegal  Timmer gereedschap voor landbouw project 35 
Gambia Metaal bewerking en schilder gereedschap voor technische 

school 
345 

TOTAAL AANTAL STUKS GEREEDSCHAP GELEVERD IN 2019 3306 
 
Naast het opgeknapte gereedschap vroeg een project in Uganda  ook om gereedschap dat 
de leerlingen op school zelf konden opknappen. We hebben 423 stuks goed, maar nog on-
opgeknapt timmer- en metselgereedschap opgestuurd. 
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Financiën 
We profiteren nog van de flinke donatie, verkregen in 2018 en hebben we bijdragen 
ontvangen van een aantal  particuliere donateurs. Ook de gehouden huis-aan-huis collecte 
en bijdragen van kerkelijke instellingen waren zeer welkom. Van de gemeente Deventer 
ontvingen wij de jaarlijkse subsidie van € 1.170,-- 
Daar de kosten toenemen (huurverhoging) zullen we nog beter op onze bestedingen letten. 
Onze dank gaat dan ook uit naar al deze mensen die ons werk steunen. We blijven actief om 
via acties inkomsten te verwerven.  
 
Tot nu toe hebben we een gezonde en stabiele financiële situatie. We begonnen het jaar met 
een banksaldo van € 11.293,-- en eindigden met een saldo van € 9.954,-- 
 
 
Vooruitblik 2020 
In 2020 gaan we op dezelfde voet door. We streven ernaar om de kandidaat vrijwilliger aan 
te laten sluiten bij ons vrijwilligerswerk voor een optimaal resultaat: voldoening bij de 
vrijwilliger en kwalitatief goed gereedschap afleveren. 
De landelijke coördinatie naar de projecten in ontwikkelingslanden verloopt nog steeds via 
het landelijk GeredGereedschap Dienstencentrum Amsterdam en onze samenwerking met 
de Filipijnengroep Heeten wordt voortgezet. Ook de weggeefwinkel krijgt extra aandacht. 
Onze opbrengsten en uitgaven zullen op vergelijkbaar niveau zijn, dus financieel verwachten 
we gezond te blijven.  
Wij zijn een intern project gestart om de ventilatie in de machine ruimte te optimaliseren 
(luchtkwaliteit verbeteren). De kosten zijn begrotelijk. 
Samenwerking en kennisuitwisseling met Justitiële inrichting (Reclassering- Arnhem) heeft in 
2019 geen vervolg gekregen. 
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