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EEN BETER LEVEN 
VOOR JONGEREN IN 
AFRIKA, JUIST NU!

Door het coronavirus schudt de wereld momenteel 
op zijn grondvesten. De impact is in ons eigen land 
al groot, in de Afrikaanse landen waar wij actief zijn 
komt de crisis nog harder aan. Op het moment van 
schrijven (half mei) zijn in veel gevallen de grenzen 
dicht en ligt het openbare leven stil. Veel van de vak-
scholen waarmee wij samenwerken zijn gesloten. 
Dat geldt ook voor onze werkplaatsen in Oeganda.  

Doordat de overheden snel hebben gehandeld is het aantal besmettingen in 
Afrika momenteel nog laag. Dat is goed nieuws. De gevolgen van deze aanpak 
zijn echter groot, vooral voor mensen die in armoede leven. Veel (vak)men-
sen in Afrika zijn afhankelijk van wat ze dagelijks verdienen. Zij hebben geen 
financiële buffer: geen geld is geen eten. De verwachting is dat deze crisis veel 
mensen in Afrika (weer) in de armoede zal laten belanden.  

Wij blijven ons – met uw hulp – inzetten voor deze mensen. Door het bieden 
van praktische en concrete hulp zoals we dat al 38 jaar doen. Ondersteuning 
met gereedschappen en machines en de juiste vakkennis zodat, zodra het 
weer kan, mensen zelf aan de slag kunnen en een boterham kunnen verdienen. 
Pas ondertussen goed op uzelf en uw naasten.
 
Met vriendelijke groet, 
Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap

GERED GEREEDSCHAP 
BLIJVEND 
BETROKKEN, JUIST IN 
CORONATIJD
Sinds half maart is Nederland in de greep van het 
coronavirus COVID-19. Ook in de landen waar wij 
actief zijn, zijn de gevolgen merkbaar. Wij wensen 
iedereen, hier en in Afrika, die op wat voor manier 
dan ook getroffen is door het coronavirus veel 
sterkte toe.

Tijdens de lockdown van de afgelopen periode is 
de behandeling van aanvragen voor hulp van orga-
nisaties uit Ghana, Malawi, Oeganda en Tanzania 
gewoon doorgegaan. Ook is er vanuit ons Landelijk 
Bureau regelmatig contact met Afrika om op de 
hoogte te blijven van de actuele situatie. Alles is 
erop gericht om beginnende vaklieden te kunnen 
blijven ondersteunen zodat ze – zodra het weer 
kan – weer aan het werk kunnen om een inkomen  
te genereren.

Op moment van schrijven (half mei) zijn de meeste 
Gered Gereedschap werkplaatsen voornemens om 
vanaf 1 juni weer op te starten, met inachtneming 
van de juiste maatregelen. Mocht u gereedschap 
willen inleveren? Ook dat kan weer, u bent van harte 
welkom bij een van onze 385 inzamelpunten.
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BESTEMMING OEGANDA

‘Het mooiste moment van mijn reis naar 
Oeganda? Ik denk het bezoek aan onze 
verhuurwerkplaats in Bwaise, Kampala. 
Daar zelf rondlopen en al die bedrijvigheid 
zien. Timmermannen en -vrouwen spre-
ken die aangeven dat ze een beter leven 
hebben sinds de werkplaats er is. Dat 
ze meer te eten hebben, dat de kinderen 
naar school kunnen. Ja, dan realiseer je je 
waar je het met z’n allen voor doet. En dat 
geeft mij een heel goed en trots gevoel. 

Tijdens mijn bezoek realiseerde ik mij ook 
hoe groot de uitdagingen van Oeganda 
wel niet zijn. Er komen jaarlijks zo’n 1 
miljoen jongeren de arbeidsmarkt op.
Allemaal op zoek naar werk. Dat zijn gi-
gantische aantallen. Dan lijkt onze bijdra-
ge – ondersteuning van zo’n 6.000 jonge-
ren in Oeganda per jaar - een druppel op 
de gloeiende plaat maar als je de mensen 
zelf ontmoet en de persoonlijke verhalen 
aanhoort dan zie je het effect van onze 
praktische hulp en aanpak. Dat het wel 
helpt. En dat wordt gezien, ook door de 
werkgeversverenigingen, internationale 
donoren en andere partners waar we de 
eerste dagen in Kampala mee spraken. 

Na het bezoek in Kampala zijn we een 
paar dagen in Jinja geweest, zo’n 2 uur 
rijden ten noordoosten van Kampala. We 
hebben daar projectpartners bezocht die 
in het verleden al steun van ons hebben 
gekregen om te kijken hoe de vooruit-
gang is. Daarnaast hebben we een groot 
aantal vakscholen bezocht die we – als 
onderdeel van het regioplan – willen gaan 
ondersteunen. 

Het was goed om daar persoonlijk te 
zijn en de schoolbesturen face-to-face te 
spreken en te horen over de uitdagingen 
waar ze mee te kampen hebben. Zoals 

het gebrek aan goede gereedschappen 
en machines, het kennisniveau van het 
personeel of de jongeren in de commu-
nity die te arm zijn om überhaupt naar 
school te gaan. Maar ook de hulp die ze 
hun studenten graag willen geven na de 
school zodat ze ook daadwerkelijk aan de 
slag kunnen.

De gesprekken die we gevoerd hebben 
zijn het startpunt voor mooie samenwer-
kingen de komende jaren. Samen zullen 
we vele jongeren een toekomst kunnen 
bieden. Het was een  zeer vruchtbaar 
bezoek aan Oeganda!’ 

In februari – net voordat de coronacrisis losbarstte – brachten Algemeen Coördinator René Rutte en Projectmanager Peter 
Schmidt een bezoek aan Oeganda. Net na terugkomst spraken we laatstgenoemde.
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KOM IN ACTIE, DOE MEE
Helpt u Hope for Relief om kansen te bieden aan deze 
jonge vrouwen in het Noorden van Malawi? Steun dan 
dit project! Er is totaal € 10.817 nodig. Iedere gift is 
welkom. 

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

Mede namens de mensen van Hope for Relief alvast 
bedankt voor uw hulp!

Hope for Relief is sinds 2013 actief en richt 
zich voornamelijk op het bieden van kansen 
aan jonge vrouwen. Vele van hen worden 
op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Dit heeft 
een verwoestend effect op de toekomst 
van veel meisjes in het Rumphi- en Chitipa 
District. Ze stoppen met school, krijgen 
kinderen en leven vaak de rest van hun leven 
in ernstige armoede. Om rond te kunnen 
komen eindigen veel van hen ongewild in 
de prostitutie. In deze positie lopen ze extra 
gevaar om besmet te raken met HIV. 

Via diverse campagnes zet Hope for 
Relief zich in om een einde te maken aan 
deze situatie. De organisatie maakt zich 
sterk voor afschaffing van kind huwelijken 
zodat jonge vrouwen in staat zijn om 
langer onderwijs te volgen. De betrokken 
werknemers zetten zich in voor een veilige 
leeromgeving en geven voorlichting over 
gezondheidsrisico’s. 

Om vrouwen te helpen aan een onafhanke-
lijker bestaan, traint Hope for Relief jonge 
moeders in de kleermakerij. Inmiddels 
hebben al 30 jonge vrouwen een opleiding 
gevolgd. Een deel daarvan heeft met hulp 
van de organisatie een eigen naaiatelier op 
kunnen zetten waardoor zij nu in staat zijn 
om hun kinderen en families financieel te 
ondersteunen. Een mooi resultaat!
Op dit moment heeft Hope For Relief 
slechts vijf naaimachines die ze hebben 

gekocht met inkomsten gegenereerd door 
middel van verkoop van pluimvee. Om 
meer vrouwen in staat te stellen om hun 
gezinnen te onderhouden, wil Hope For 
Relief het komende jaar nog 50 tienermoe-
ders kunnen opleiden tot kleermaker. Om 
dat doel te kunnen bewerkstelligen, heeft de 
organisatie meer naaimachines nodig. Een 
verzoek waar we graag aan voldoen. 
Helpt u mee?

CIJFERS MALAWI

Hoofdstad: Lilongwe
Officiële landstaal:  Engels, Chichewa
Regeringsvorm: Republiek
Voornaamste religies:  Protestant 55%, katholiek, 20%,  
 islam 17,6 %
Oppervlakte:  118.484 km² (20% water)
Aantal inwoners: 19,2 miljoen

EEN MIDDAGJE DE  
HANDEN UIT DE MOUWEN 
STEKEN VOOR AUTO-
MONTEURS IN OEGANDA

Maar liefst 140 gereedschapskisten timmerden medewerkers 
van Pon in één middag in elkaar. Twee dagen per jaar mogen 
werknemers van Pon zich tijdens werktijd inzetten voor een 
goed doel. Zo’n 15 medewerkers kwam half maart - nog net 
voordat de corona maatregelen ingingen - bijeen om zich in te 
zetten voor Gered Gereedschap. Na een korte introductie over 
het werk van de stichting gingen de medewerkers voortvarend 
aan de slag. Al snel klonk alleen nog het geluid van accu-
boormachines, niethamers en schuurmachines door de 
werkplaats en had ieder zijn of haar taak. Aan het einde van 
de middag kon tevreden teruggekeken worden op het bereikte 
resultaat.  

De kisten zijn bestemd voor de autotechniek opleiding bij 
partners Makanika en Kimuna Technical in Oeganda en zullen 
- gevuld met de juiste professionele gereedschappen - ter be-
schikking worden gesteld aan (jonge) automonteurs na afloop 
van hun basisopleiding. 

Een mooi initiatief van Pon, zeker gezien de achtergrond van het 
bedrijf dat bij velen bekend is o.a. als importeur van Volkswa-
gen, Audi, ŠKODA, Porsche en SEAT op de Nederlandse markt. 
Het bedrijf steunt het werk van Gered Gereedschap al langer. Zo 
staan er bij verschillende andere bedrijven die onderdeel zijn van 
Pon zoals o.a. Gazelle, Bakker Sliedrecht, Pon Cat, A-Point, Van 
Den Udenhout en PEPP NL inzamelbakken waar gereedschap-
pen en machines ingeleverd kunnen worden. 

‘BRENG ONS HOOP OP 
VERLICHTING!’
Hope for Relief. Vrij vertaald: hoop op verlichting. Het is de naam van de partnerorganisatie in Malawi waar we deze maand uw steun 
voor vragen. De naam zegt gelijk alles over de doelstelling van deze community based organisation: het brengen van hoop op verlichting, 
hoop op een beter leven in het noorden van Malawi. 

IN ACTIE VOOR 
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Gebrek aan goed en betaalbaar 
gereedschap is een van de grootste 
obstakels waar vaklieden in Oeganda bij 
het uitoefenen van hun beroep tegenaan 
lopen. Zo is voor de meeste zelfstandige 
timmerlieden de aanschaf van een beitel 
of handboor al een te grote financiële 
aderlating en durven de meesten al 
helemaal niet te denken aan het kopen 
van een elektrische machine. Onder 
het motto “obstakels zijn er om uit de 
weg geruimd te worden” heeft Gered 
Gereedschap in 2018 met lokale partner 
Children’s Sure House een werkplaats 
voor de verhuur van timmergereedschap 
ingericht in Bwaise, een van de armste 
wijken van Kampala. 

Nu, nog geen 1,5 jaar verder, loopt de 
werkplaats op rolletjes. Elke dag komen 
hier timmerlieden allerlei soorten 
gereedschap huren om ter plekke of in 
hun eigen werkplaats meubels te maken. 
Met de verkoop voorzien ze in hun eigen 
levensonderhoud en dat van hun gezin en 
kunnen ze geld sparen om op termijn hun 
eigen gereedschap te kopen.

Lage huurprijs
"Het gereedschap verhuren we tegen 

een zo laag mogelijke prijs"; zegt Martin 
Mpanga, de directeur van Children’s Sure 
House. "Net genoeg om de werkplaats 
draaiende te houden. Het gereedschap en 
de machines zijn door Gered Gereedschap 
geleverd. Het uitgangspunt van het 
project is dat het lonend moet zijn voor de 
timmerman die het gereedschap bij ons 
huurt. En dat is het al gauw. Als bijvoor-
beeld een timmerman bij ons voor 1.000 
UGX (€ 0,25) een beitel huurt en daarmee 
een meubelstuk maakt waar hij 20.000 
UGX (€ 5) voor krijgt, heeft hij hier in 
Oeganda al een goed dagloon verdiend".

Positief effect
"Ik ben ontzettend blij dat we dit project hier 
in Bwaise hebben kunnen opzetten.  
Al vanaf s' ochtends vroeg komen tim-
merlieden uit de wijk en andere buurten in 
Kampala naar ons toe om het gereedschap 
te huren dat ze die dag nodig hebben. Als je 
ziet hoeveel mensen er hier soms aan het 
werk zijn besef je wel dat deze werkplaats 
in een enorme behoefte voorziet. We 
bemiddelen ook tussen klanten die een 
meubelstuk willen bestellen en timmerlie-
den hier uit de buurt. Sinds de verhuurwerk-
plaats is geopend is het aantal 
bestellingen bij lokale timmerlieden 

alleen maar gegroeid. En dat is maar één 
voorbeeld van het positieve effect van deze 
werkplaats op de gemeenschap".

Lange samenwerking
Martin moet zijn stem verheffen om boven 
het geluid van een zaagmachine uit te 
komen. "Deze verhuurwerkplaats is het 
resultaat van een lange samenwerking met 
Gered Gereedschap"; zegt hij. "Die dateert 
al uit 2004 toen de eerste container uit 
Nederland arriveerde met gereedschap 
voor ons project in Kiwangala in het zuiden. 
Sinds die tijd is er heel wat gebeurd. Deze 
werkplaats is weer een nieuwe stap vooruit. 
De plek maakt het mogelijk dat zelfstan-
dige timmerlieden een goede boterham 
kunnen verdienen. Zo leveren we samen 
opnieuw een belangrijke bijdrage aan het 
verbeteren van het toekomstperspectief 
van kansarmen in dit land".

'DEZE VERHUURWERKPLAATS IS WEER 
EEN NIEUWE STAP VOORUIT'

'WE HOUDEN NU ZELFS 
GELD OVER OM WAT 
TE SPAREN'
Lawrence Walakira, timmerman
"Ik ben in mijn eentje naar Kampala gekomen op zoek naar 
werk. De eerste tijd was het erg moeilijk. Ik had geen start-
kapitaal om mijn eigen bedrijfje op te zetten. Ik leefde van 
dag tot dag. Dan verdiende ik iets en dan weer een tijdje 
niets. Deze werkplaats heeft mijn leven veranderd. Doordat 
ik hier het gereedschap kon huren dat ik zelf niet had, kon 
ik opdrachten aannemen die ik zonder dat gereedschap 
nooit had kunnen uitvoeren. Dat gaf mij de zekerheid om 
ook mijn gezin naar Kampala te laten komen."

Sparen
"We huren een huis hier in de buurt. Ik verdien mijn geld 
in de werkplaats en voer ook klussen in opdracht uit. Mijn 
financiële situatie is enorm verbeterd. Ik heb nu voldoende om de huur, eten en kleren te betalen. We kunnen nu zelfs wat sparen. 
Onlangs hebben we een naaimachine gekocht. Mijn vrouw naait daarop kleding die ze zelf verkoopt. Zo dragen we allebei ons steentje 
bij aan ons inkomen."

'EEN CIRKELZAAG IS VOOR HEN NIET TE BETALEN, 
DUS HUREN ZE DIE BIJ ONS'
Barbra Asiimwe, medewerker verhuurwerkplaats
Het is druk in de werkplaats als we Barbra spreken. Ze werkt 
er sinds een jaar en somt moeiteloos het assortiment gereed-
schap en de verhuurprijzen uit haar hoofd op: "Beitels verhuren 
we het meest. Daarnaast booromslagen en vijlen. Elektrische 
schuurmachines zijn ook heel populair. Als een klant een stuk 
gereedschap wil huren, moet hij zijn identiteitspas achterlaten, 
na afloop krijgt hij die weer terug."

Perspectief
"Onze klanten zitten allemaal in dezelfde moeilijke situatie: ze 
hebben te weinig geld om het gereedschap te kopen dat ze no-
dig hebben. Met ons project helpen we ze uit de brand. Ik weet 
zelf heel goed hoe belangrijk het is om hulp te krijgen als je het 
nodig hebt. Voordat ik hier begon, was ik werkloos. Ik zat óók 
in een moeilijke situatie en had weinig hoop voor de toekomst. 
Door hier aan de slag te kunnen, heeft mijn leven weer perspec-
tief gekregen. Dit project heeft mij dus ook geholpen!"

Lawrence Walakira

Barbra Asiimwe

Martin Mpanga 

Bekijk ook de video: https://bit.ly/video-GG
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COLOFON
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap.
Adres: M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 58, 
1054 SP Amsterdam. 
Telefoon: 06 -14230518.
Website: www.geredgereedschap.nl
E-mail: info@geredgereedschap.nl
Redactie: Paul Visser, Evelien van der Voorde, Peter Schmidt
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
Fotografie: Johan van Spanjen, Moses Kintu, Pon, 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:

ALLE CIJFERS OP EEN RIJ: 
JAARVERSLAG 2019
Bent u benieuwd wat Gered Gereedschap het afgelopen jaar heeft betekend voor 
vakmensen in ontwikkelingslanden? Lees in ons Jaarverslag met jaarrekening 
hoe we onze gelden hebben besteed en welke doelen we hebben bereikt. Het zijn 
resultaten waar we trots op zijn. U kunt het jaarverslag downloaden via 
www.geredgereedschap.nl/jaarverslag  

MAAK WERK VAN JE 
ONLINE AANKOPEN! 
EN SPONSOR 
GRATIS GERED 
GEREEDSCHAP

Koopt u wel eens online? 
Vergeet dan volgende keer 
niet om eerst www.geredge-
reedschap.nl/sponsorkliks te 
bezoeken. Via die pagina komt 
u uit bij ruim 300 winkels waar 

u precies hetzelfde betaalt maar waar de webwinkel 
voor elke bestelling een geldbedrag betaald aan 
Gered Gereedschap. Zo sponsort u dus gratis Gered 
Gereedschap! 

Hoe meer en hoe vaker u online bestelt via Spon-
sorKliks, hoe meer scholen en vakmensen in Afrika 
wij kunnen voorzien van eersteklas gereedschap. 
Plaats www.geredgereedschap.nl/sponsorkliks 
onder uw favorieten en doe mee! Of download de 
app en selecteer Stichting Dienstencentrum Gered 
Gereedschap. Alvast bedankt!

GEEF [EEN] VADER GERED 
GEREEDSCHAP CADEAU!
21 juni, dan is het weer Vaderdag. Zullen we daar dit jaar iets moois van maken? 
Als je je vader namelijk verrast met een gift uit de cadeaushop van Gered Gereed-
schap, dan help je een vader in Afrika aan bijvoorbeeld een kist gereedschap of 
een naaimachine. Dan kan hij daar mee aan het werk. Mooie dingen maken zoals 
tafels, stoel of kleding. En dan verkopen. Zo zorgt jouw Vaderdag cadeau voor 
brood op de plank in Afrika.

Als bewijs van je gift krijg je een certificaat op naam thuisgestuurd. Die kun je dan 
cadeau doen aan je vader. En dan zorgen wij ervoor dat jouw kist gereedschap 
of naaimachine mee gaat met het eerstvolgende transport naar Afrika. Een mooi 
idee toch? Kijk op www.geredgereedschap.nl/vaderdag
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