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INDRUKWEKKENDE 
AANTALLEN

Soms word je stil van cijfers. Ik had dat toen ik 
onze resultaten bekeek van het afgelopen jaar. 
Maar liefst 10.732 jongeren hebben we in 2019 
samen met onze partners in Afrika de kans op een 
nieuw begin geboden. Om te leren, om te onderne-
men. Als timmerman, kleermaker of automonteur. 
Als vakman of vakvrouw. Uitgerust met de door 
ons weer als nieuw gemaakte gereedschappen 
en machines. Weer piekfijn in orde gemaakt door 

onze 500 vrijwilligers. In 26 werkplaatsen. Ondersteund door vele honderden 
particuliere donateurs en tientallen bedrijven en fondsen. Indrukwekkende 
aantallen. 
Cijfers waar ik bijzonder blij mee ben. En wat geeft het mij een goed gevoel dat 
we - samen met u - zoveel mensen het afgelopen jaar hebben kunnen helpen. 

Het motiveert mij en veel medewerkers met mij om ons voor Gered Gereed-
schap in te blijven zetten. Hopelijk kunnen we de komende jaren nog heel veel 
andere jongeren aan een opleiding en daarmee aan een zelfstandig bestaan 
helpen!

Het zou fijn zijn als we op uw steun kunnen blijven rekenen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap

VELSERBROEK EN 
OSS SLUITEN ZICH 
AAN BIJ GG
Twee nieuwe werkplaatsen hebben zich aangeslo-
ten bij Gered Gereedschap! In Velserbroek runt de 
stichting Buitengewoon een dagbestedingscen-
trum voor mensen met een beperking. Het buurt-
centrum beschikte al over een houtwerkplaats en 
een fietsenwerkplaats. In november 2019 legde 
Herman Stoop van de stichting een eerste contact 
met GG. Korte tijd daarna  zijn in de houtwerkplaats 
de cliënten aan de slag gegaan met het timmeren 
van houten 1 persoonskistjes. Het is maart en de 
eerste exemplaren staan al klaar!

Freddy Braaksma is een van de oprichters van 
werkplaats Deventer. Hij liep al een tijd rond met 
het idee om een nieuwe GG werkplaats te helpen 
opstarten. Via zijn netwerk legde hij in oktober 
contact met Stichting Welzijn in Oss. Onder de vlag 
van deze stichting valt een groot buurt activiteiten-
centrum waar van alles wordt georganiseerd voor 
de buurtbewoners van Oss;  van yoga tot taalcafé. 
In een deel van het centrum is in november een 
werkplaats ingericht met machines om gereed-
schap op te knappen. Een betaalde kracht en vier 
vrijwilligers  zijn aangetrokken voor de begeleiding. 
En half december konden de  buurtbewoners al 
van start!. Vooralsnog met het opknappen van 
handgereedschappen. De gereedschappen worden 
naar een andere werkplaats van GG vervoerd waar 
ze in vakgerelateerde sets worden samengesteld 
en in kisten gedaan. 
Een win win situatie: Het buurtcentrum bood tot nu 
toe alleen activiteiten waar voornamelijk vrouwen 
op af kwamen, de mannen bleven weg.  Met de 
opknapwerkplaats weten nu ook mannen het 
centrum te vinden. En voor GG is de winst:  een ge-
stage stroom mooie opgeknapte gereedschappen.
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ZO SNEL MOGELIJK OVER DE FINISH EN ZOVEEL 
MOGELIJK GELD VOOR GG!
Paul Muller, directeur TecLine en BouwGenius

“Wij zijn al jaren ambassadeur van Ge-
red Gereedschap. Toen we enkele jaren 
geleden gingen deelnemen aan de ATB 
Strandrace Egmond – Pier – Egmond was 
het dan ook volstrekt logisch om te fietsen 
voor Gered Gereedschap. Vanuit onze uit-
zend- en detacheringsorganisaties TecLine 
en BouwGenius bemiddelen we in elektro-
monteurs en timmerlieden aan bedrijven. 
Een mooie link dus met de vakmensen die 
Gered Gereedschap in Afrika ondersteunt. 

Op zaterdag 11 januari jl. stonden we weer 
met een groep medewerkers en klanten 
aan de start van de grootste ATB Stran-
drace van Nederland. Naast de sportieve 
uitdaging – ‘zo snel mogelijk over de finish’ 
– was deze keer het doel om zo veel moge-

565 BLIJE GEZICHTEN IN TANZANIA 
Begin februari hebben we wederom een container verzonden naar Tanzania. Aan boord 
maar liefst 75 uitgebreide gereedschapssets, 223 naaimachines, 2 lasmachines en 
een generator.  Zes projectpartners zullen hiermee verschillende doelgroepen helpen 
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 jonge mensen, dra-
gen de gereedschappen ook bij aan de empowerment van gehandicapte jongeren en 
aan het leren van een ambacht aan jongeren die in de gevangenis zitten. Totaal kunnen 
met het gereedschap dat we doneren zo’n 565 jongeren worden opgeleid en onder-
steund. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!  

lijk geld op te halen voor de inrichting van 
een metaalwerkplaats bij Music Cross-
roads in Malawi, één van de projecten 
van Gered Gereedschap. 

Voor het eerst deden we ook op zondag 
mee met het hardlopen. Met 2 teams 
liepen we de kwart- en halve marathon in 
Egmond, over het strand en door de dui-
nen. We kijken terug op een mooi week-
end. Een bijzonder sportieve prestatie 
van alle deelnemers.  En het is ons gelukt 
om  € 3.500 bijeen te fietsen en te lopen 
voor Gered Gereedschap!. Een resultaat 
waar we blij mee zijn. Het is een fijn idee 
dat we met onze sportieve inspanningen 
jonge vakmensen in Malawi een stuk op 
weg kunnen helpen.” 
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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 leef-
omstandigheden en toekomstperspec-
tieven 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 mo-
gelijkheden 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 voor o.a. houtbewerk-
ing, fietsreparaties en kleermakerij. 
‘Sinds Gered Gereedschap met ons is 
gaan samenwerken, kunnen wij onze 
cursisten veel beter begeleiden. Met de 
geleverde gereedschappen kunnen we 
ze niet alleen beter opleiden, maar ze 
ook gereedschap meegeven om na hun 
opleiding een eigen zaak te beginnen. 
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.’

Nieuwe opleidingen
WUDEP verzorgt vakopleidingen in twee 
grote centra in de buurt van de provin-
cieplaatsen Kumbungu en Savelugu. 
Daarnaast zijn er nog een paar kleinere 
opleidingscentra. ‘Maar we willen gaan 
uitbreiden,’ zegt Ziblim, ‘We worden van 
alle kanten aangemoedigd om nieuwe 
opleidingscentra te openen. Door lokale 

overheden, religieuze leiders, dorpsoud-
sten, noem maar op. Zij zien dat onze 
opleidingen om het toekomstperspectief 
van jongeren in deze regio te verbeteren 
effect hebben. De hulp van Gered 
Gereedschap bij het opzetten van de 
nieuwe opleidingen met gereedschap-
pen, machines, kennis en kunde is 
daarbij onmisbaar. En daarvoor vraag ik 
uw hulp. Helpt u mee zodat we samen 
nogmaals driehonderd jongeren een 
kans op een betere toekomst kunnen 
bieden?’

‘NOG EENS DRIEHONDERD JONGEREN UIT DEZE RE-
GIO EEN KANS OP EEN BETERE TOEKOMST KUNNEN 
BIEDEN. DAT IS MIJN GROTE WENS! HELPT U MEE?’
Ziblim Yakubu, WUDEP, Ghana

IN ACTIE VOOR 
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KOM IN ACTIE VOOR 
WUDEP GHANA
Helpt u Ziblim Yakubu om kansen te bieden aan zoveel 
jongeren in Noord-Ghana? Steun dan dit project! Er is 
totaal €10.363 nodig. Iedere gift is welkom. 

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 Gereed-
schap, Amsterdam. Of doneer direct via iDEAL op onze 
website: www.geredgereedschap.nl/doneer

Mede namens Ziblim Yakubu alvast bedankt voor uw 
hulp!

CIJFERS GHANA

Hoofdstad: Accra
Officiele landstaal: Engels
Regeringsvorm: Constitutionele democratie
Religies: Christendom 71,2%, islam 17,6%
Oppervlakte: 238.533 km² (1% water)
Aantal inwoners: 27,5 miljoen

RESULTATEN 2019: 
DANK VOOR UW STEUN!
Dankzij uw hulp konden we vorig jaar maar liefst 83 organi-
saties in Oeganda en Kameroen ondersteunen met kennis, 
kunde, gereedschappen en machines. Hieronder kunt u de
resultaten van het werk van Gered Gereedschap zien. Het 
zijn positieve cijfers waar we trots op zijn. We willen iedereen 
die hieraan bijgedragen heeft – in welke rol dan ook - dan 
ook bijzonder bedanken.

Binnenkort verschijnt ons jaarverslag. Daarin vindt u meer infor-
matie over hoe we onze gelden hebben besteed, welke projecten 
we hebben ondersteund en welke doelen we hebben bereikt. 

U kunt het jaarverslag lezen op : www.geredgereedschap.nl/jaar-
verslag. Mocht u vragen hebben na het lezen van ons jaarverslag 
schroom niet om contact met ons op te nemen via  
info@geredgereedschap.nl  

83 organisaties 
ondersteund met kennis, 
kunde, gereedschappen 

en machines

10.732 jongeren 
ondersteund bij  goed vak-

onderwijs en ondernemerschap

100.000 stuks
gereedschappen en 

machines  opgeknapt 
en verzonden

7 zeecontainers
vol gereedschap en 

machines verscheept

Staf en management. Rechts: Ziblim Yakubu
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Jongeren die in armoede in ontwikkelings-
landen leven ontbreekt het vaak niet aan 
ondernemerszin. Veel van de jongeren op 
onze projecten beginnen dan ook voor 
zichzelf. Vaak is het ook de enige mogelijk-
heid om te ontsnappen aan de armoede. 
Afrika kent immers een grote informele 
sector: zo’n 80% van de mensen in 
ontwikkelingslanden is daarin werkzaam. 
Een groot deel van onze hulp is er dan 
ook op gericht om – samen met onze 
partners – startende jonge ondernemers 
na afronding van hun vakopleiding op weg 
te helpen. 

Kennis als basis
‘Een praktisch beroep begint altijd met 
een goede opleiding. Dat is de basis.’ 
zegt Anderson Bernard, docent metaal-
bewerking bij partner Music Crossroads 
in Malawi, “De ondersteuning van Gered 
Gereedschap zorgt er voor dat wij onze 
jongeren goed op kunnen leiden, zowel 
theoretisch als praktisch. We hebben alle 
benodigde machines nu voorhanden, 
de leerlingen zijn hierdoor dubbel 

gemotiveerd!’  Met het aanleren van een 
vak groeit ook vaak het zelfvertrouwen bij 
de jongeren wat bijdraagt aan een positief 
gevoel van eigenwaarde. Dat helpt bij het 
nemen van de stap om een eigen bedrijf 
te beginnen. Zo ook bij Reheme Maulid 
die bij partner Regional Vocation Training 
Center in Dar Es Salaam in Tanzania: ‘Ik 
heb weer een doel en durf te dromen over 
mijn toekomst. Ik wil de opleiding afronden 
en daarna verder gaan in het vak, het liefst 
met mijn eigen bedrijfje. Er valt genoeg 
geld te verdienen in de kledingbranche!”  

Steuntje in de rug
Na de opleiding helpen we de jongeren 
samen met onze partners op weg. Zoals 
Edward Yohane in Malawi: ‘Ik ben nu 
klaar met de opleiding en ga met wat 
apparatuur en gereedschappen terug 
naar mijn geboortedorp en begin daar 
mijn eigen bedrijfje.’ Ook Markia Nakyanzi 
uit Oeganda begon na haar opleiding bij 
GG partner Villa Maria Hospital Home 
Care Program voor zichzelf. Als alleen-
staande moeder kon zij nauwelijks haar 

hoofd boven water houden. “Ik werkte maar 
verdiende gewoon te weinig. Sinds ik voor 
mijzelf begonnen ben als kleermaker verdien 
ik 3 keer zoveel. Er gaat geen dag voorbij dat 
ik niet een nieuwe opdracht krijg om iets te 
maken. Zo verdien ik het geld om inkopen te 
doen en de schoolspullen en het schoolgeld 
voor mijn zoon te kunnen betalen. Ook help 
ik anderen als ze krap zitten.’ 
En zo profiteert vaak een heel gezin of soms 
de hele gemeenschap van succesvolle en 
enthousiaste ondernemers. En dat smaakt 
vaak naar meer zegt ook Blessing Mugode 
uit Malawi: ‘Als mijn zaak eenmaal loopt, 
hoop ik andere jongeren in dienst te kunnen 
nemen!’ 

KLAAR VOOR DE START
Ondernemerschap als basis voor een zelfstandig bestaan

Anderson Bernard

Rehema Maulid

PROJECTEN6



Young Adults Care Organisation (YACO) 
zet zich in om sociale problematiek te 
elimineren in Oeganda. Vorig jaar heeft 
deze organisatie steun ontvangen van 
Gered Gereedschap. YACO biedt jongeren 
met een handicap en wezen vakopleidin-
gen timmeren, loodgieten en metaalbewer-
ken aan.

Mede dankzij de hulp van Gered 
Gereedschap, heeft YACO het afgelopen 
jaar 70 studenten kunnen opleiden. 
In totaal zijn er vier extra docenten 
aangenomen om alle studenten van 
trainingen te voorzien. Hierdoor is de 
kwaliteit van de vakopleidingen omhoog-
gegaan. Daarnaast is YACO met het 
nieuwe gereedschap en de extra docenten 

in staat om een groter geografisch 
gebied te dienen. Met de hulp van Gered 
Gereedschap is de positieve impact van 
YACO op de gemeenschap aanzienlijk 
vergroot en zijn er steeds meer leden van 
de gemeenschap in staat om zichzelf 
te onderhouden. Inmiddels wordt YACO 
erkend als een van de beste beroepsoplei-
dingen in het Namayingo District.  

Een van de studenten die een opleiding 
heeft gevolgd, is Sida Geofrey. Sida is 
17 jaar oud en is vervroegd gestopt met 
school nadat hij zijn beide ouders verloor. 
Hij kon allerlei baantjes doen, maar met 
geen van die baantjes kon hij zijn oma, 
zijn vier broers en zussen en zichzelf 
onderhouden. ‘Mijn leven werd ondraaglijk.’ 

vertelt Sida. Toen kreeg Sida de kans 
om een opleiding tot metaalbewerker te 
volgen via YACO. ‘Na drie maanden was ik 
al in staat om verschillende producten te 
maken zoals ramen en kaders. Momenteel 
werk ik bij een staalfabriek en kan ik mijzelf 
en mijn familie onderhouden.’ 

70 VAKLIEDEN MET EEN DIPLOMA 
EN VIER EXTRA DOCENTEN 

GROTE STAP VOORWAARTS VOOR CENTER FOR  
CITIZENS COMMUNICATION AND JUSTICE  - OEGANDA
September 2019 ontving het Center for 
Citizens Communication and Justice 
kisten vol gereedschappen. CECICOJU 
helpt kwetsbare jongeren door hen een 
vakopleiding aan te bieden, zodat zij een 
zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. 
In de afgelopen vier maanden heeft 
CECICOJU al enorme stappen kunnen 
maken dankzij de hulp van Gered Gereed-
schap. De workshop van CECICOJU is in-
middels compleet. Dat heeft geleid tot een 
verdubbeling van het aantal aanmeldingen 
voor de opleidingen. Ook wil CECICOJU 
vijf nieuwe docenten aannemen om alle 
studenten te kunnen voorzien van kwalita-

tief goede training. Daarnaast heeft de or-
ganisatie haar netwerk kunnen verbreden 
door de hulp van Gered Gereedschap. 
Mede dankzij de extra gereedschappen, 
wordt CECICOJU een door de overheid 
erkende aanbieder van vakopleidingen in 
Oeganda. 
Een van de studenten van CECICOJU is 
Beatrice Katushabe. Ze had haar hoop 
verloren om überhaupt ooit nog aan 
het werk te kunnen, omdat zij na een 
operatie deels verlamd raakte. Haar 
benen functioneren niet meer. Door de 
handnaaimachines die CECICOJU heeft 
ontvangen van Gered Gereedschap, heeft 

zij alsnog kansen om aan de slag te gaan 
als kleermaker.  

Ook Joseph Mukwaya heeft met de hulp 
van CECICOJU en Gered Gereedschap 
zijn eigen bedrijfje kunnen opzetten 
waar hij leren meubels maakt. Hij had de 
ervaring, maar hij had geen gereedschap 
om te kunnen beginnen. Hij vroeg een 
lening aan bij CECICOJU en kreeg een 
handboor en een slijper. Intussen heeft 
hij al verschillende leren meubels weten 
te maken voor kantoren en huizen en hij 
verkoopt zijn meubels aan meubelwinkels 
in Mbarara in Oeganda. 
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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: Eva Kleingeld, Evelien van der Voorde, Peter Schmidt 
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
Fotografie: Ron Dankelman, TecLine, Partners 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
MACHINE
MALAWI
METSELAAR
MICROKREDIET
OEGANDA
ONDERNEMEN
PROJECT
SCHENKING
SCHOENMAKER
SCHOOL
TANZANIA
TECHNIEK
VOORST
VRIJWILLIGER
WERKEN
WOERDEN

GereedschaP met een Verhaal

!

NIEUWE OPKNAP- 
VIDEO'S
Wat gebeurt er met je gereedschap nadat je 
het hebt ingeleverd? In de videoserie ‘Gered 
Gereedschap knapt op!’ laten collega’s uit 
diverse werkplaatsen in Nederland zien hoe het 
gereedschap opgeknapt wordt en klaar gemaakt 
wordt voor transport naar onderwijspartners of 
startende vakmensen in Oeganda, Ghana, Malawi 
of Tanzania. De laatste weken zijn er weer een 
aantal nieuwe opknapvideo’s gemaakt. Bijvoorbeeld 
over de waterpomptang en elektrisch gereedschap. 
U kunt ze bekijken via www.geredgereedschap.nl/
gered-gereedschap-knapt-op. Veel kijkplezier!

SCHENKEN MET BELASTING-
VOORDEEL: ZO REGELT U HET
Wilt u samen met Gered Gereedschap nog meer jongeren aan de slag helpen als 
timmerman of kleermaker? Denk er dan eens over na om uw donatie aan Gered 
Gereedschap voor minimaal 5 jaar vast te leggen in een periodieke schenking. Met 
een periodieke schenking zijn donaties - groot en klein - volledig fiscaal aftrekbaar. 
Zonder dat u daarvoor naar de notaris hoeft. Bij deze vorm van schenken kunt 
u – afhankelijk van uw inkomen - tot 52% van uw donatie aan Gered Gereedschap 
terugkrijgen.

Overeenkomst
U moet uw periodieke gift schriftelijk vastleggen. Dit formulier kunt u bij ons 
opvragen of downloaden via onze website. Ook kunt u gebruik maken van een mo-
delovereenkomst van de Belastingdienst zelf. Als u het formulier naar ons opstuurt, 
dan vullen wij het verder aan en krijgt u het ondertekend retour gestuurd. Bewaar 
deze goed want de belastingdienst kan er naar vragen.
Een periodieke schenking, een structurele donatie, is voor Gered Gereedschap van 
grote waarde, hierdoor kunnen we de continuïteit van onze activiteiten garanderen. 
En voor u is het een mooie manier om méér hulp te bieden aan jonge vakmensen, 
zonder dat het u iets extra’s kost! 

WINNAAR KERSTPUZZEL
De kerstpuzzel die in het december nummer van het GG Bericht stond, heeft weer 
gezorgd voor een heel aantal goede inzendingen. De juiste oplossing was: ‘Waar ik 
ook heen ga ik kan mezelf nu onderhouden’. Inmiddels is uit alle inzendingen een 
winnaar getrokken. 

Wij feliciteren Tjan van Loenen uit Delft met de overwinning. De prijs – een Praxis 
bon van 25 euro – heeft Tjan inmiddels ontvangen. 
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