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Voorwoord

Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ is een bekend Nederlands gezegde. Immers,
wie nu investeert in jongeren zal daar later profijt van hebben. En dat is wat Gered
Gereedschap al sinds 1982 doet; het ondersteunen van veelal jonge vakmensen in ontwikkelingslanden. Met praktische middelen zoals gereedschappen en machines én met
kennis en kunde. Zodat kansarme jongeren een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen
als bijvoorbeeld timmerman, kleermaker of loodgieter. In al die jaren hebben we al vele
tienduizenden jongeren kunnen helpen. Een mooi resultaat.
Er blijft echter genoeg te doen. De meeste landen in Afrika

pen en machines verhuurd zodat (startende) vakmensen

hebben overwegend een jonge bevolking. Oeganda bij-

zonder grote investeringen toch voor zichzelf kunnen

voorbeeld telt maar liefst 68% jongeren onder 24 jaar op

gaan werken.

een bevolking van 39 miljoen. Per jaar komen er ruim 1
miljoen jongeren de arbeidsmarkt op, allemaal op zoek

Het opknappen en verschepen van die 100.000

naar werk. Een enorme uitdaging.

opgeknapte gereedschappen (goed voor 7 zeecontainers vol) kunnen we alleen doen dankzij

Samen met haar partners in Afrika blijft Gered

de steun van vele betrokkenen. Wij danken

Gereedschap zich dan ook inzetten om jongeren te

dan

voorzien van de nodige middelen en vaardigheden

donateurs, bedrijven, fondsen en de vrij-

zodat ze gemakkelijker werk kunnen vinden. In 2019

willigers op kantoor in Amsterdam en in

hebben we 83 organisaties in Oeganda en Kameroen

de 26 werkplaatsen voor hun bijdrage

kunnen voorzien van gereedschappen en machines ter

aan ons werk in het afgelopen jaar.

ook

alle

gereedschap-inleveraars,

versterking van technisch vakonderwijs. Hiermee kan
een startende vakman of -vrouw werken aan de basis: het

We hopen op uw steun te kunnen

opdoen van de juiste theoretische kennis en praktische

blijven rekenen!

vaardigheden. Om ondernemerschap en werkgelegenheid te stimuleren, exploiteert Gered Gereedschap

Met vriendelijke groet,

samen met lokale partners werkplaatsen in Oeganda.
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Ook daar wordt gereedschap opgeknapt. Dit biedt ter

Bob de Koff

plaatse werk aan mensen en de opgeknapte gereed-

Voorzitter Stichting

schappen worden lokaal ingezet op vakscholen of bij

Dienstencentrum Gered

startende ondernemers. Ook worden er gereedschap-

Gereedschap
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Onze visie
WAAR WE IN GELOVEN
Honderden miljoenen mensen op de wereld leven in armoede en moeten rondkomen
van minder dan 1 dollar per dag. Gered Gereedschap vindt dat iedereen recht heeft op een
zelfstandig bestaan en zet zich in om de zelfredzaamheid van mensen en organisaties in ontwikkelingslanden te vergroten.
VOOR DE MAKERS
In haar aanpak gaat Gered Gereedschap uit van de kracht en de mogelijkheden van mensen. We
werken daarbij vanuit een praktische instelling en geloven dat concrete oplossingen grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Met toegang tot een goede vakopleiding, begeleiding bij en naar werk en
ondersteuning met goede gereedschappen stellen we mensen zelf in staat een bestaan op te bouwen als
vakman of vakvrouw. Degene die daar de capaciteiten en ambitie voor heeft stimuleren we om als zelfstandige aan de slag te gaan. Voorzien van de juiste kennis, ervaring én tools kunnen mensen zo een goed inkomen
verdienen. Dat is volgens ons de sleutel tot succes.
VERSTERKEN SECUNDAIRE SECTOR
Met ons doel - het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen in ontwikkelingslanden in Afrika- als uitgangspunt
bekijken we onze aanpak ook in een groter perspectief. We geloven dat het (regionaal of landelijk) versterken van het
vakonderwijs en ondernemerschap de oplossing is voor de ontwikkeling van een gebied. Het gaat daarbij met name
om het versterken van de ambachtssector en de bouwnijverheid. Branches die bij uitstek kunnen bijdragen aan de zelfstandigheid van grote groepen mensen. Vaak zijn in ontwikkelingslanden de grondstoffen wel aanwezig om een bloeiende
maakindustrie te creëren. Het ontbreekt echter veelal aan voldoende vakmensen, kennis, financiën en middelen zoals gereedschappen en machines.
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Onze hulp
Gered Gereedschap steunt met haar programma’s – in Afrika 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.
Het gaat hierbij om concrete en praktische hulp. We onder-

iedereen betaalbaar. Door het openen

steunen vakopleidingen met (opgeknapte) gereedschap-

van deze werkplaatsen krijgen meer

pen en machines. Daarnaast dragen we bij aan de kennis

vakmensen toegang tot goede gereed-

en kunde van leraren. Arme jongeren willen we met studie-

schappen en machines.

beurzen de mogelijkheid geven om überhaupt naar school
te gaan en een vak te leren. Na de opleiding steunen we bij

Om onze impact te vergroten zal

de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door

onze focus steeds meer liggen

te zorgen voor een starterskit gereedschap, micro-kredie-

op geselecteerde regio’s waar

ten voor het aanschaffen van bouwmaterialen en werkbe-

we – afhankelijk van de vraag

geleiding door een ervaren vakman of vakvrouw.

en behoefte – samen met lokale/
regionale partners alle facetten
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Om ondernemerschap verder te stimuleren zijn we gestart

van het technisch vakmanschap met

met het opzetten van gereedschap verhuur- en opknap-

verschillende ‘bouwstenen’ uit onze

werkplaatsen. Goed gereedschap is schaars en niet voor

programma’s zullen ondersteunen.
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Onze manier van werken
SAMEN ARMOEDE BESTRIJDEN
Het netwerk van Gered Gereedschap in Nederland bestaat

brengen. Onze aanpak is dan ook praktisch, pragmatisch

uit 25 werkplaatsen waar zo’n 500 vrijwilligers actief zijn.

en concreet. We werken altijd samen met betrouwbare

Samen werken zij aan één doel: het bieden van concrete

partners in de regio bij de ondersteuning van lokale ini-

middelen aan vakmensen in ontwikkelingslanden voor een

tiatieven: directe steun zonder tussenkomst van andere

leven zonder armoede.

partijen. Dankzij vele vrijwilligers, gedoneerde materialen
en lage overhead houden we onze kosten laag.

Het overgrote deel van de vrijwilligers is actief met het
opknappen van gebruikte gereedschappen voor een

ONDERSTEUNING LOKALE INITIATIEVEN

tweede leven in Afrika. Gereedschap dat door particulie-

Gered Gereedschap ontvangt jaarlijks meer dan 500

ren en bedrijven bij 350 inzamelpunten is aangeleverd.

aanvragen voor steun van scholen en maatschappelij-

Met zeecontainers worden de opgeknapte gereedschap-

ke organisaties uit ontwikkelingslanden. We hanteren

pen en machines verscheept naar projectpartners in

een eenvoudige, maar zorgvuldige beoordelings-

Afrika. In totaal wordt op die manier jaarlijks zo’n 100.000

procedure. Criteria voor beoordeling zijn betrouw-

stuks opgeknapt gereedschap ingezet binnen onze

baarheid, financiële duurzaamheid en, in het

programma’s. Denk aan ondersteuning van vakopleidin-

geval van scholen, onderwijskwaliteit, maar

gen, de inrichting van verhuurwerkplaatsen of starterskits

bovenal de verwachte impact op het leven

voor jonge ondernemers die graag aan de slag willen.

van mensen en de lokale samenleving. Op
basis daarvan wordt ook besloten welke

Daarnaast reizen onze vrijwilligers steeds vaker af naar

ondersteuning door Gered Gereedschap

Afrika om met hun kennis en ervaring projectpartners te

wordt gegeven. Jaarlijks worden rond

ondersteunen. Zij gaan aan de slag als kwartiermaker bij

de 100 projecten goedgekeurd.

de inrichting van een werkplaats,dragen technische kennis
over en bieden ondersteuning aan de plaatselijke leiding bij

Van de organisaties die steun van

het managen van een werkplaats.

ons ontvangen wordt verwacht
dat ze regelmatig terugkoppe-

CONCRETE PRAKTISCHE STEUN

ling geven over de resultaten

Al 37 jaar steunt Gered Gereedschap vakmensen met

die ze boeken.

kennis, kunde en gereedschappen. Wij geloven dat simpele
oplossingen grote veranderingen teweeg kunnen
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Het jaar in vogelvlucht

2019 Gered Gereedschap
bouwt verder
Inzamelen, opknappen en versturen van gereedschappen is wat we al bijna 40 jaar doen. Daarmee hebben we
honderdduizenden jongeren in ontwikkelingslanden in staat gesteld om een vak te leren. Enkele jaren geleden
hebben we geconstateerd dat we een nog groter verschil kunnen maken wanneer we naast de kwaliteitsgereedschappen ook de benodigde kennis leveren. Kennis over ondernemerschap en kennis over onderwijs. Op
deze manier willen we de keten van het leren, werken en ondernemen als vakman versterken. Zodat vakmensen
nog beter in staat zijn om een goed inkomen te verdienen. In 2019 hebben we nieuwe stappen gezet op de
ingeslagen weg. Steeds vaker voegen we de kennis component toe aan onze projecten.
PROJECTEN
De vraag naar onze diensten blijft groot. Helaas kunnen we

De ‘call for proposal’ met als thema autotechniek heeft

van de honderden aanvragen die we jaarlijks ontvangen

geresulteerd in een samenwerking met Makanika Dot

slechts enkele tientallen honoreren. Enerzijds wijzen we

Com en Kimuna Technical Services. Met elkaar hebben

aanvragen af omdat de projecten niet binnen onze criteria

we een project ontwikkeld. Makanika verzorgt binnen

vallen. Anderzijds zijn onze middelen gelimiteerd.

de samenwerking een app waarmee autobezitters in
contact kunnen komen met individuele automon-

Al enkele jaren werken we met focuslanden. Door te

teurs. Niet alle monteurs zijn echter even gekwali-

werken in een beperkt aantal landen zijn we in staat om

ficeerd. Dit ondermijnt het vertrouwen in de app.

meer kennis van deze landen op te bouwen en effectiever

Daarom wordt bij Kimuna een trainingscentrum

te werken. Na enkele jaren actief te zijn geweest in

opgericht waar de monteurs worden getoetst

Kameroen hebben we moeten besluiten onze ondersteu-

en bijgeschoold voordat ze aan de app

ning aan dit land op te schorten. De politieke situatie is

worden toegevoegd. Gered Gereedschap

te instabiel en daardoor is de kans te groot dat onze hulp

levert de trainingswerkplaats. Ook gaan

niet aankomt. Begin 2019 hebben we de voorlopig laatste

vrijwilligers de leraren van Kimuna

container naar Kameroen verstuurd.

bijscholen en trainen in het gebruik van

Malawi

hebben

we

daarentegen

toegevoegd

als

de werkplaats. Samen met Kimuna

focusland. In het recente verleden hebben we in dit land

wordt een assessment voor de

incidenteel al een project ondersteund waardoor we

monteurs ontwikkeld en een bij-

al kennis over dit land aan het opbouwen waren. Naast

scholingsprogramma.

Oeganda, Tanzania en Ghana gaan we Malawi nu voor
langere tijd ondersteunen.

Een ander project met een geintegreerde aanpak hebben we

GEÏNTEGREERDE AANPAK

samen met Music Crossroads

Zoals gemeld willen we organisaties niet alleen onder-

Malawi ontwikkeld. We gaan

steunen met gereedschap, maar ook met kennis en

met hen een kleermakersatelier,

andere middelen die bijdragen aan het ontwikkelen van

schoenmakerswerkplaats en me-

het vakmanschap. In ons aanvraagformulier vragen we

taalbewerkingswerkplaats in Malawi

daarom sinds dit jaar nadrukkelijk welke steun de organi-

opzetten. We ondersteunen bij het

saties naast gereedschap nog meer zou willen ontvangen.

opzetten van de accommodatie en het

Ook hebben we voor het eerst een ‘call for proposal’

trainen van leraren. We verwachten de

uitgezet. Daarin hebben we organisaties opgeroepen om

ontwikkelde plannen in 2020 uit te kunnen

met een goed plan te komen om het ondernemerschap

voeren.

in de autotechniek te bevorderen en verbeteren. Dit naar

12

aanleiding van een compleet ingerichte garage die we

In 2019 hebben we ook kennis overgedragen

aangeboden hebben gekregen.

aan onze projectpartners. Dick de Boer, een
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van onze vrijwilligers uit de werkplaats Heiloo, is enkele

WERKPLAATSEN

weken in Oeganda geweest om onze lokale partners te

Goed kwalitatief opgeknapt gereedschap blijft een

ondersteunen in het operationaliseren van de opknap- en

essentieel onderdeel van onze ondersteuning. Zonder

verhuurwerkplaatsen die we daar zijn gestart. Dit heeft

goed gereedschap geen praktijkonderwijs en geen

geresulteerd in een goed lopende verhuurwerkplaats in

mogelijkheid voor een vakman om een boterham te

Bwayise/Kampala waar inmiddels 300 timmermannen

verdienen. Onze werkplaatsen in Nederland zijn daarom

per jaar gebruik van maken. In Mpigi is de opknapwerk-

van groot belang voor Gered Gereedschap. Zij zamelen

plaats operationeel waar momenteel 5 mensen fulltime

gereedschap in en knappen het op.

werk hebben. Ook in Jinja is onze lokale partner PEFO
ondersteund in het succesvol maken van de opknap- en

Voor onze werkplaatsen is het niet altijd makkelijk om het

verhuurwerkplaats aldaar.

hoofd boven water te houden. Door gebrek aan financiële
middelen en vrijwilligers of door het wegvallen van

REGIONALE AANPAK

goedkope huisvesting hebben sommige werkplaatsen

Onze geïntegreerde aanpak willen we graag in een

het moeilijk. De werkplaats in Heerlen en Best hebben

regio inzetten. Door onze werkzaamheden in een regio

hierdoor zelfs hun deuren moeten sluiten. Daar staat

te concentreren, lokaal meerdere technische scholen

tegenover dat in Velserbroek en Oss nieuwe werkplaat-

en techneuten te ondersteunen in het leren, werken

sen zijn geopend. Lokaal draagvlak in de samenleving is

en ondernemen kunnen we een nog grotere bijdrage

essentieel voor het bestaan van een werkplaats. Daarom

leveren aan het ontwikkelen van het vakmanschap.

zijn we in 2019 gestart met het ondersteunen van de Gered

Wat uiteindelijk resulteert in een beter inkomen voor

Gereedschapwerkplaatsen op dit gebied. Het organiseren

meer mensen.

van een landelijke open dag, het opzetten van een lokale
gereedschap uitleen en het bieden van wervingsmiddelen

Om zo’n regionale aanpak te realiseren is veel

voor vrijwilligers zijn hier voorbeelden van.

geld nodig. Om dit bij elkaar te brengen richten
we ons sinds 2019 ook op buitenlandse

Ook in Nederland willen we bijdragen aan duurzaam-

donoren. We zijn begonnen met het leggen

heid. We willen gereedschappen een langere levensduur

van contacten en het aangaan van relaties

geven. De kennis en ervaring die we hebben van het

met buitenlandse fondsen. Het hebben

onderhouden en opknappen van gereedschap willen

van Engelstalige communicatiemid-

we daarom graag delen. In 2019 zijn we gestart met

delen is hierbij essentieel. In 2019 is

het opnemen van een reeks video’s onder de titel ‘Gered

dan ook veel aandacht besteed aan

Gereedschap knapt op’. Per video wordt uitgelegd hoe

het ontwikkelen hiervan. We hopen

een bepaald stuk gereedschap kan worden opgeknapt.

in 2020 te kunnen oogsten wat

Op deze manier kunnen mensen thuis hun gereedschap

we in 2019 op het gebied van

in goede conditie houden. De opknapfilms op Youtube

buitenlandse fondsen hebben

zijn een succes en in 2020 zullen er meer opknapfilmpjes

gezaaid.
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Guus van Loenen, vrijwilliger werkplaats Waddinxveen

Woensdag = Gered
Gereedschap dag
“IK WIL BEZIG BLIJVEN”
Guus van Loenen is al bijna 20 jaar actief betrokken bij Gered Gereedschap. Sinds 2014 zie je hem aan
de slag in Waddinxveen Wereldwijd, een oud schoolgebouw waar de Werkplaats Waddinxveen een paar
goedgevulde ruimtes heeft. Daarvoor was Guus actief in andere werkplaatsen waar hij zijn expertise en
ervaring op het gebied van verf inzette. ‘Ik ben nu 79 en gepensioneerd sinds het jaar 2000. Toen stopte ik
met verkopen en deed mijn bedrijf van de hand. Ik verkocht verven en lakken voor kleine klussen tot een groot
project als de Van Brienenoordbrug.’
Direct na zijn pensioen meldde Guus zich bij Gered Gereedschap. ‘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, vijftien jaar 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! Er zijn zoveel kansen om mensen daar vooruit te helpen en om medemenselijkheid hier in Nederland handen en
voeten te geven. Dat motiveert mij enorm, toen en nu nog steeds.’
Niet verrassend: Guus is de afwerkspecialist in Waddinxveen en zet zich met hart en ziel in bij het vele afwerken, verven en
spuiten. ‘Zo zorg ik ervoor dat goed gereedschap ook goed afgewerkt is. Dan ziet het er fraai uit en is het na een paar jaar gebruik
nog steeds goed en duurzaam beschermd. Iedere woensdag. Ik hoop dat ik de 25 jaar voor Gered Gereedschap kan volmaken’
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Berichten uit het veld

“Voordat ik hier gereedschap kon huren, moest
ik vaak improviseren"
Michael Okwri, timmerman, EQUIP verhuurwerkplaats, Kampala, Oeganda
Gebrek aan goed en betaalbaar gereedschap is een

zijn. Zij hebben niet voldoende startkapitaal om

van de grootste obstakels waar vaklieden in Oeganda

eigen gereedschap te kopen. Ik had hetzelfde

tegenaan lopen. Voor de meeste zelfstandige timmer-

probleem. Nu kan ik inmiddels zelf wel het een

lieden is de aanschaf van een beitel of handboor al een

en ander aan klein gereedschap kopen, maar

te grote financiële aderlating en aan het kopen van en

ik kom nog steeds regelmatig hier naartoe

schuurmachine durven ze al helemaal niet te denken.

om gereedschap te huren dat ik zelf niet

Onder het motto “obstakels zijn er om uit de weg

heb. Voor klussen waar ik een vlakbank

geruimd te worden” heeft Gered Gereedschap in 2018 –

of lintzaagmachine voor nodig heb bij-

als onderdeel van haar EQUIP programma- samen met

voorbeeld. Vroeger duurde dat soort

lokale partner Childrens Sure House een werkplaats

klussen

voor de verhuur van gereedschap ingericht in Bwaise,

uren. Nu ben ik er zo mee klaar.

met

handgereedschap

een van de armste wijken van de Oegandese hoofdstad
Kampala. De verhuurwerkplaats is in het jaar 2019 volop

EIGEN HUISJE

in bedrijf. Elke dag komen hier timmerlieden allerlei

“Omdat ik nu ook grotere

soorten gereedschap huren om ter plekke of in hun eigen

opdrachten kan aannemen,

werkplaats tafels, stoelen, kasten, en ander meubilair te

is mijn inkomen gestegen.

maken. Met de verkoop van die meubelstukken voorzien

Minimaal

ze in hun levensonderhoud en kunnen ze geld sparen om

ongeveer 500.000 UGX

op termijn hun eigen gereedschap te kopen.

(€ 120) per maand

verdien

ik

Maar er zijn ook maanNIET LANGER IMPROVISEREN

den dat ik veel meer

Michael Okwi is een van de vele timmerlieden die

verdien. Zo kan ik mezelf

gereedschap huurt in de verhuurwerkplaats.“Om timmer-

en mijn gezin onderhouden.

mansklussen goed uit te kunnen voeren, heb je verschil-

Ik heb drie kinderen. Vroeger

lende gereedschappen nodig,” zegt Michael Okwri. “Als je

was het vaak moeilijk om het

dat gereedschap niet zelf kunt kopen, wordt het moeilijk.

geld bij elkaar te sprokkelen om

Voordat ik hier het juiste gereedschap kon huren, moest

ze fatsoenlijk te eten te geven en

ik af en toe maar wat improviseren met het gereedschap

aan te kleden. En het schoolgeld was

dat ik had. Kleine, simpele klussen werden daardoor een

helemaal een probleem. Nu maak ik

uitdaging en grotere klussen kon ik sowieso niet aannemen

me daarover minder zorgen. We wonen

omdat ik daarvoor het juiste gereedschap niet had.”

in een huurhuis hier in Kampala, maar ik
heb een stukje grond gekocht met geld dat

18

UITKOMST

ik gespaard heb. Zo gauw ik genoeg geld heb

“Deze verhuurwerkplaats is écht een uitkomst. Vooral

gespaard, wil ik op die grond een eigen huis

voor timmerlui die pas met hun eigen bedrijf begonnen

bouwen.”
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Duurzaam
hergebruik

AANTALLEN INGEZAMELD
Het aanbod van gebruikte gereed-

Al sinds haar oprichting zet Gered Gereedschap zich in voor de bevordering van
het hergebruik van gereedschappen en aanverwante goederen ter vermindering
van de belasting van het milieu. Hiermee wil Gered Gereedschap bijdragen aan
een duurzame samenleving in Nederland.

schappen via particulieren groeit nog
steeds. Gered Gereedschap ontvangt
daarnaast doorlopend aanbiedingen
van bedrijven die de stichting door
middel van tijdelijke (inruil)acties
willen ondersteunen. Jaarlijks krijgt
Gered Gereedschap zo’n 300.000
stuks gereedschap aangeboden.

GEREEDSCHAPPEN
De nadruk bij het inzamelen ligt op
handgereedschap, naaimachines en
klein elektrisch gereedschap zoals
boor- of slijpmachines. Voor het inrichten van werkplaatsen op scholen
of verhuurlocaties is Gered Gereedschap daarnaast steeds vaker op
zoek naar grotere machines zoals
houtdraaibanken, kolomboormachines en aggregaten.

RECYCLING
De kwaliteit van de ingeleverde
gereedschappen

verschilt

sterk;

gemiddeld 1 op de 3 is goed genoeg

INZAMELPUNTEN

voor een 2e leven. Wat niet kan
worden opgeknapt wordt ontmanteld

Gered Gereedschap heeft op dit

en zo optimaal mogelijk gerecycled.

moment een netwerk van zo’n 350 in-

De opbrengsten daarvan komen ten

zamelpunten in Nederland. Een groot

goede aan de lokale werkplaatsen

aantal daarvan bevinden zich in de

voor aanschaf van onderhoudsma-

winkels van Praxis Bouwmarkten. De

terialen, hout voor verscheping, etc.

overige punten bestaat uit een mix
van particulieren, wereldwinkels en
lokale ijzerwarenzaken. Het beheer
van dit inzamelnetwerk is grotendeels
in handen van de afzonderlijke werkplaatsen.
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Maatschappelijke
participatie en actief
vrijwilligerswerk
ALGEMEEN

werken vrijwilligers in het team Projecten, waar zij

Gered Gereedschap zet zich in om de maatschappe-

projecten beoordelen en toetsen, in het team Marketing

lijke participatie van vrijwilligers, jong en oud, ervaren

Communicatie waar de communicatiemiddelen met

en onervaren te bevorderen. Ook draagt Gered

de publieksgroepen en ook de donateuradministra-

Gereedschap bij aan de (re)ïntegratie en arbeidspar-

tie worden verzorgd en in het team Operationeel dat

ticipatie van mensen met een sociale, psychische

verantwoordelijk is voor het vervoer van de gereed-

of lichamelijke achterstand.

schappen en machines. Veel vrijwilligers volgen op het
landelijk bureau succesvol een re-integratietraject en

Meer dan de helft van alle Gered Gereedschap

gaan na verloop van tijd weer betaald elders aan de slag.

werkplaatsen is geheel voor en door vrijwilligers georganiseerd. De vrijwilligers

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

die hier gereedschap opknappen en

Een aantal van onze werkplaatsen is opgezet als

verzendklaar maken zijn veelal gepen-

onderdeel van welzijnsinstellingen, (re)ïntegratiepro-

sioneerden of mensen die naast hun

jecten of dagactiviteitencentra. De laagdrempeligheid

werk iets nuttigs willen doen. De

van Gered Gereedschap is bij uitstek geschikt als dag-

overige werkplaatsen maken deel

besteding of een goede eerste stap in een arbeidsre-

uit van welzijnsinstellingen, (re)

habilitatietraject. Met name het herstellen of nieuw

ïntegratieprojecten of dagacti-

leren van vaardigheden, het wennen aan een arbeids-

viteitencentra in bijvoorbeeld

ritme en het omgaan met anderen in een werksituatie

psychiatrie of verslaafden-

zijn belangrijke elementen. In 2019 werkten we samen

zorg.

met o.a. Reclassering Nederland, WIJ3.0 Altrecht (Den
Dolder), Reinaerde Arbeidscentrum (Veenendaal), Cor

22
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Op het landelijk bu-

Werkt Beter (Woerden), Ons Welzijn (Oss), Stichting

reau in Amsterdam

Buitengewoon (Velserbroek).
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Partners en projecten
Van de honderden organisatie die in 2018 een aanvraag bij

De container die we begin 2019 naar Kameroen hebben

ons hebben ingediend hebben we er in 2019 88 kunnen on-

gestuurd is voorlopig de laatste. Er zijn grote spanningen

dersteunen. Van deze organisaties bevinden er zich vijf in

tussen de Franstalige meerderheid en de Engelstalige

Kameroen, de rest in Oeganda. Eind 2019 stond er nog een

minderheid. Dit resulteert zelfs in geweld. Het transporteren

container voor Tanzania klaar, maar het is niet gelukt deze nog

van onze gereedschappen naar de projectpartners is hierdoor

voor 31 december te versturen. Inmiddels is dat wel gebeurd

een te onveilige onderneming geworden. Met pijn in het

en is hij in Tanzania aangekomen.

hart nemen we daarom sinds 2019 geen aanvragen uit
Kameroen meer in behandeling.

We hebben in 2019 twee containers vol naaimachines
kunnen versturen. Dit hebben we gedaan in samenwer-

In plaats van Kameroen zijn aanvragen uit Malawi

king met UGAPRIVI. UGAPRIVI is een koepelorganisatie van

in behandeling genomen. In het recente verleden

private technische scholen in Oeganda. Namens hen overlegt

hebben we hier al enkele projecten ondersteund,

UGAPRIVI met de overheid. Bij UGAPRIVI zijn zo’n 1100

maar niet structureel. Malawi is een van de

scholen aangesloten. Uit hun leden heeft Ugaprivi 61 scholen

armste landen van Afrika, maar wel stabiel.

geselecteerd die goed zijn in het geven van kleermakers

Een land dat onze hulp goed kan gebruiken en

onderwijs en die grote behoefte hadden aan naaimachines.

waar de effectiviteit ervan groot kan zijn.

Gered Gereedschap heeft deze scholen van 720 naaimachines kunnen voorzien.

PROJECTEN ONDERSTEUND IN 2019:
Transport #

Project #

18-902

15-251

18-902

17-029

18-902
18-902
18-902

15-252

19-902

18-098

Plaats

Cameroun

Babessi

RECODH

Cameroun

Yaounda

17-026

Zion Organisation

Cameroun

Kumba

17-081

HEDECS

Cameroun

Bamenda

Cameroun

Limbe

18-151

19-902

18-097

19-902

18-096

19-902

18-092

19-902

19-012

19-903

18-084

19-903

18-057

19-903

18-038

19-903
24

Land

19-902

18-037

Omschrijving
Sustainable Integrated Development Engineering
Centre (SIDEC) Babessi

The Community Initiative For Development
Communication (CODEC)
Youth Empowerment Services (YES)-Uganda
Atekere Sustainable Development Organisation
(ASDO)
A World for Women Empowerment Uganda
(AWWEU)
Single Parents Association of Uganda (SPAU)
Integrated Community Development Initiative
(ICODI)
Grannies Jinja
Foundation for Development and Relief Africa
(FIDRA)
Bushenyi Vocational Dan Memorial Institute
(BVDMI)
Apex Leather Works Company Limited (ALWCL)
Africa Intercultural Development Support Trust
(AIDEST)

Uganda
Uganda
Uganda

Kabatunda,
Kyabarungira, Kasese
Kampala
Kisanga, Nyamwamba,
Kasese

Uganda

Namirembe, Kampala

Uganda

Mbarara, Ankole

Uganda

Jinja

Uganda

Loro- Alidi, Oyam, Lango

Uganda

Bushenyi

Uganda

Soroti

Uganda

Mukono
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Container #

Project #

19-903

18-027

19-901

18-112

19-901
19-901

Omschrijving

Land

Plaats

Uganda

Bulaga, Wakiso

Mt. Elgon Self-Help Community Project (MESHCOP)

Uganda

Mbale

18-146

Young Adults Care Organisation (YACO)

Uganda

Namayingo, Busoga

18-129

Skills Link Uganda (SLU)

Uganda

Kampala

19-901

18-118

Center for Citizens Communication and Justice (CCCJ)

Uganda

19-901

18-115

Community Uplift and Welfare Development (CUWEDE)

Uganda

18-904

17-079

18-904

17-069

18-904

17-019

18-904

Youth & Women Initiative for Sustainable
Development (YWISD)

Action for Child Social and Economic Transformation
(ACSET) - Uganda
Integrated Development for Marginalised Community

Uganda

Kibiito, Bunyangabu,
Toro
Erussi, Nebbi
Namasale, Amolatar,
Lira

Uganda

Rukoki, Kasese

Northern Uganda AIDS Affected Children

Uganda

Adola, Amach, Lira

17-086

Anyacoto vocational school (AVS)

Uganda

18-904

17-039

Samaritan Development Organisation (SADO)

Uganda

18-904

17-034

christ in touch foundation

Uganda

18-901

18-001

African College of Commerce and Technology - Kabale

Uganda

Kabale

18-901

18-001

Modern Vocational Training Centre - Oyam

Uganda

Oyam

18-901

18-001

Gizbert Autospan Vocational Training Institute - Mbale

Uganda

Mbale

18-901

18-001

Gayaza Technical and Skills Training Centre - Wakiso

Uganda

Wakiso

18-901

18-001

Institute of Tailors and Designers

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Murole High Vocational Institute - Rubanda

Uganda

Rubanda

18-901

18-001

Dove Cote Vocational Institute Ntungamo

Uganda

Ntungamo

18-901

18-001

Poise Fashion Beauty & Crafts Centre - Bweyogerere

Uganda

Bweyogerere

18-901

18-001

Uganda

Masaka

18-901

18-001

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Skills for Upcoming Generation

Uganda

Kampala

18-901

18-001

St Pierre & Alix Life Skills Training College - Naddangira

Uganda

Naddangira

18-901

18-001

Adwoki Technical School - Dokolo

Uganda

Dokolo

18-901

18-001

Padro Pio Vocational Institute

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Nyakibale Ladies Vocational School

Uganda

Nyakibale

18-901

18-001

Pere Cadet Vocational Training Centre

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Kajansi youth Training Centre

Uganda

Kajansi

18-901

18-001

Buwalasi Community Polytechnic

Uganda

Buwalasi

18-901

18-001

Habotom Solomon

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Kasamba Margret

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Creative Hands And Skills Centre LTD Lugazi Town

Uganda

Lugazi

18-901

18-001

Showeline vocational Institute Entebbe

Uganda

Entebbe

(IDMC)

Solace Human Integrated Development Agency Masaka
Ssemetex International Garment Industry Ltd –
Kampala

Anyacoto, Okwongo,
Dokolo
Ngora, Teso
Katwe Ii Parish,
Kampala
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Container #

Project #

Omschrijving

Land

Plaats

18-901

18-001

Nile Vocational Institute Masaka

Uganda

Masaka

18-901

18-001

Bugema University vocational school

Uganda

Bugema

18-901

18-001

Mulagi Vocational Training Institute

Uganda

Mulagi

18-901

18-001

Palisa Technical Institute

Uganda

Palosa

18-901

18-001

Kellex Vocational centre - Kajansi

Uganda

Kellex

18-901

18-001

Bukedea Vocational Training Centre

Uganda

Bukedea

18-901

18-001

SEB/ Mirembe Girls

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Nile Vocational Institute Masaka

Uganda

Masaka

18-901

18-001

Cosa Institute

Uganda

Barinyanga

18-901

18-001

St Conrad

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Miryante Vocational School

Uganda

Miryante

18-901

18-001

Bishop Stensera Vocational

Uganda

18-901

18-001

Deno School of catering and Fashion

Uganda

Barinyanga

18-901

18-001

Zobelle Memoerial Vocational Institute

Uganda

Zobelle

18-901

18-001

Mt. Calvary Vocational Centre

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Kangal Technical School

Uganda

Kangal

18-901

18-001

Amolatar Technical Institute

Uganda

Amolatar

18-901

18-001

Soroti Premier VTI

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Mary Immaculate VTC

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Fr. Borghols VTI

Uganda

Ngora

18-901

18-001

Koboko Technical Institute

Uganda

Koboko

18-901

18-001

Prime Vocational Institute

Uganda

Iganga

18-901

18-001

Mother Annette Training School

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Uganda

Lira

18-901

18-001

Flora Fashion School

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Moyo Community Polytechnic

Uganda

Moyo

18-901

18-001

Busoga Vocational, Tech and Vocational Training Centre Uganda

Busoga

18-901

18-001

Shalom Vocational Training Institute

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Samaria Vocational Training School

Uganda

Amuria

18-901

18-001

St. Martin Vocational Centre

Uganda

Omolo

18-901

18-001

Brother Conrad VTI

Uganda

Mbale

18-901

18-001

Comboni Technical School

Uganda

Angal

18-901

18-001

Kigorobya VTI

Uganda

Kigorobya

18-901

18-001

Umojja Vocational Training Institute

Uganda

Umojja

18-901

18-001

Kitgum Unity Vocational school

Uganda

Kitgum

18-901

18-001

Gulu Community School

Uganda

Gulu

18-901

18-001

Nakubulwa Deborah

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Lwanga Brown

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Kansiime Annet

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Habotom Solomon

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Kasamba Margret

Uganda

Kampala

18-901

18-001

Creative Hands And Skills Centre LTD Lugazi Town

Uganda

Lugazi

Ave Maria Vocational Training College and Youth
Development Centre

VillaMari
-Bwanda
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Geleverd Gereedschap
TYPE GEREEDSCHAPSSET

AANTAL
SETS

10 PERSOONS SETS
19

Klaslokaalset houtbewerking 10
leerlingen

35

Klaslokaalset elektricien 10
leerlingen

Typemachine mechanisch

15

Typemachine Elektrisch

5

Electr gasdraadsnijder

1

Borduurmachine

1

25

1

Klaslokaalset metselaar 10
leerlingen

Schoenmakers alfabet en
nummers

24

Klaslokaalset metaalbewerking 10
leerlingen

44

5

Klaslokaalset loodgieter 10
leerlingen

Individuele set leerbewerking
portemonnee makers tool kit
hand lederen riem snijder revolver
ponsbuizen

21

Industriële naaimachine

4

Klaslokaalset schoenmaker 10
leerlingen

Kolomboor

1

17

Houtdraaibank

1

Generator

1

Perskussen

2

Lederstikmachine

1

Lockmachine

5

Afkortzaag

1

Tafelzaagmachine

1

Bovenfrees

1

Onopgeknapte gereedschappen
ten behoeve van Oegandese
werkplaatsen

9878

Elektrische naaimachine

724

Handnaaimachine

304

Trapnaaimachine

122

1 PERSOON SETS
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AANTAL
SETS

MAATWERK

Klaslokaalset automechanica 10
leerlingen

NAAIMACHINES
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TYPE GEREEDSCHAPSSET

Individuele set schoenmaker

1

Individuele set loodgieter

6

Individuele set metaalbewerker

66

Individuele set metselaar

17

Individuele set elektricien

25

Individuele set houtbewerking

45

Individuele set automechanica

13
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Berichten uit het veld

"Dit centrum geeft
jongeren weer hoop"
Rukia Hashimu, Coördinatrice Temeke Vocational Training Centre
Dar es Salaam is met haar ruim vier miljoen inwoners de grootste en economisch belangrijkste stad in
Tanzania. In Temeke, een district ten zuiden van deze miljoenenstad, staat het Temeke Vocational Training
Center. In dit centrum worden verschillende vakopleidingen gegeven aan jongeren. Een van de drijvende
krachten achter het Temeke Vocational Training Center is de vijftigjarige Rukia Hashimu.
Als wij Rukia in het centrum bezoeken, legt ze net een

aanbieden op het gebied van kleding maken, elektronica

van de cursisten uit hoe de Singer naaimachine werkt die

en houtbewerking. “Dat de cursussen gratis zijn, is ook

het centrum van Gered Gereedschap ontvangen heeft.

wel nodig,” zegt Rukia. “De kosten voor een opleiding

De machine wordt gebruikt voor de gratis opleiding tot

zouden voor de cursisten anders niet op te brengen

kleermaker die het centrum verzorgt.“DIt is een van de

zijn. Sommige leerlingen hebben zelfs niet genoeg

zesendertig naaimachines die we van Gered Gereedschap

geld om met het openbaar vervoer te reizen en zijn

gekregen hebben,” zegt Rukia. “Zonder die machines

vaak uren onderweg om lopend naar het centrum

zouden we onze kleermakerscursus nooit van de grond

te komen. Dat geeft wel aan hoe gemotiveerd

gekregen hebben. We kunnen hier de leerlingen wel van

ze zijn.”

alles theoretisch uitleggen en steunen en motiveren,
maar zonder goede naaimachines om mee aan de slag te

Hoop

gaan, kom je natuurlijk nergens”. “Ik ben hier begonnen in

“De naaimachines van Gered Gereed-

2006 als lerares en coördinatrice. Toen we met de kleer-

schap

makerscursus begonnen, hadden we tachtig leerlingen

belangrijk.

en nu staan er al honderdvijftig cursisten bij ons inge-

kunnen de cursisten vanaf de eerste

schreven. Ons centrum staat goed aangeschreven hier

dag van hun opleiding praktische

in de gemeenschap. Mensen staan te dringen om hun

ervaring opdoen en al gauw

kinderen hier een opleiding te laten volgen.”

wat bijverdienen. Dit centrum

zijn

voor
Door

ons

ontzettend

die

machines

geeft jongeren weer hoop.
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Een soort moeder

Het enthousiasme van de

Rukia staat elke ochtend om vier uur op en gaat dan naar

leerlingen slaat ook over

het centrum om eten te koken voor de cursisten. “Mijn

op ons, docenten. Een

man is vorig jaar overleden en nu sta ik er alleen voor. Zelf

betere motivatie om

heb ik twee kinderen, maar ik beschouw de leerlingen in

dit werk te doen, is er

het centrum ook een beetje als mijn kinderen. Ik ben een

niet. Een kans op een

soort moeder voor ze.”zegt ze. Het Temeke Vocational

betere toekomst: daar

Training Center is door de Tanzaniaanse overheid erkend

draait het hier om en

als centrum voor beroepsopleidingen. Daardoor kan de

Gered Gereedschap helpt

schoolleiding de cursisten gratis 2 jarige opleidingen

ons daarbij.”
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Samen

DONATEURS

Gered Gereedschap kan haar werk doen dankzij de inzet van vele
betrokkenen. Samen zetten we ons met veel enthousiasme in voor het
gezamenlijk doel: een verhoogde kans op een beter leven voor (leerling)
vaklieden in Afrika.

Gered Gereedschap kan bogen op een ook in 2019 - stabiele groep, zeer loyale
donateurs. Zij vormen onze achterban en
zijn essentieel voor het voortbestaan van
Gered Gereedschap. Dankzij de steun en

Ieder zet zich in afhankelijk van eigen mogelijkheden en interesse. Door
gereedschap in te leveren, mee te werken als vrijwilliger, financieel te
ondersteunen als particuliere donateur of vermogensfonds, of door als
bedrijf te helpen met het ter beschikking stellen van mensen of middelen.

het vertrouwen van hen kunnen we ons
werk blijven doen en heeft de organisatie
een stabiele basis.

FONDSEN & OVERHEID

VRIJWILLIGERS LANDELIJK BUREAU

Vermogensfondsen zijn een belangrijke bron van inkomsten
Vrijwilligers zijn de motor van Gered Gereedschap.

voor Gered Gereedschap. Bij het samenwerken met vermo-

In 2019 werkten op het landelijk bureau van Gered

gensfondsen gaat het om het vinden van gedeelde belangen

Gereedschap in Amsterdam zo’n vijfentwintig vrij-

en hier concreet invulling aan geven. Gered Gereedschap

willigers, ondersteund door een kleine betaalde staf

onderhoudt nauwe contacten met diverse vermogens-

en een onbezoldigd bestuur. Het landelijk bureau

fondsen. In 2019 kon Gered Gereedschap op ondersteu-

ondersteunt de 26 werkplaatsen. De medewerkers

ning rekenen van o.a.: Stichting Kook, Zorg van de Zaak

van het landelijk bureau behandelen alle aanvragen

Foundation, Stichting Den Brinker, Johannes Stichting,

uit Afrika voor ondersteuning, regelen de landelijke

Stichting Vincentrum, Stichting Bon Coeur, Stichting Jong,

logistiek en verschepingen en ze zijn verantwoordelijk

WM de Hoop, Cornelia Stichting, Stichting Struan Foundation,

voor het landelijk PR-beleid en donateur- en fondsen-

Rommelmarkten Haren, W.N. Scheepstra Stichting en Klaas

werving.

Dijkstra Fonds.

VRIJWILLIGERS WERKPLAATSEN

BEDRIJVEN
Ook bedrijven zien in GG een goede partner om

In de 26 Gered Gereedschap werkplaatsen in

invulling te geven aan hun doelstellingen op

Nederland zijn zo’n 500 vrijwilligers actief. Zij

het gebied van Maatschappelijk Verantwoord

zijn de ruggengraat van Gered Gereedschap

Ondernemen

en werken actief mee, op een manier die

(MVO).

manier

waarop

bedrijven en organisaties hieraan invulling

past bij hun eigen behoefte, kwaliteiten en

geven verschilt. In 2019 is GG er in geslaagd

wensen. Bijvoorbeeld als opknapper van

om naast de al langer lopende samenwerking

gereedschap, technisch specialist, PR-mede-

met o.a. Praxis ook nieuwe samenwerkingsver-

werker of bestuurslid.

banden aan te gaan met o.a. PON, Goedhart,
Eriks/Zamro en Esmax.
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Organisatie
Gered Gereedschap is een netwerkorganisatie waarin

TEAM PROJECTEN & FONDSENWERVING

vele mensen en verschillende organisaties met elkaar

Het team Projecten & Fondsenwerving onderhoudt de

zijn verbonden. Het landelijk bureau, werkplaatsen, inza-

contacten met projectpartners in de focuslanden. De

melpunten, partnerorganisaties in Afrika en in Nederland,

aanvragen vanuit deze landen worden getoetst aan de criteria

bedrijven, vrijwilligers en donateurs, allen werken we

van Gered Gereedschap. Ook toetsen de medewerkers

samen aan het realiseren van de doelstelling van Gered

van het team de effectiviteit en betrouwbaarheid van de

Gereedschap: het vergroten van de zelfredzaamheid van

organisatie. Uit alle aanvragen maakt het team een selectie

mensen in ontwikkelingslanden. De basisstructuur van de

van projecten die worden ondersteund. Voor deze projecten

organisatie Gered Gereedschap bestaat uit 26 werkplaat-

werft het team fondsen. Ook na goedkeuring van een

sen en een landelijk bureau. Het landelijk bureau en de

aanvraag houdt Gered Gereedschap contact met de lokale

werkplaatsen zijn elk juridisch zelfstandige entiteiten.

partner. De voortgang van het project wordt regelmatig
besproken en na afronding vindt er een gedegen evaluatie
plaats.

De

landelijk

opererende

Stichting

Dienstencentrum

Gered Gereedschap ondersteunt als landelijk bureau de

TEAM OPERATIONEEL

lokale werkplaatsen en inzamelpunten. Het behandelt de

Team Operationeel draagt zorgt voor het inzamelen

aanvragen voor ondersteuning, zet de aanvragen uit bij

en opknappen van gereedschap en het versturen

de werkplaatsen, regelt de landelijke logistiek en de inter-

van gereedschapsets naar de projecten. Na

nationale verschepingen per container. Verder draagt het

goedkeuring van de projectaanvraag door

landelijk bureau verantwoordelijkheid voor het landelijk

het Team Projecten gaan de werkplaatsen

PR-beleid, en de werving van donateurs, sponsoren en

aan de slag met het produceren van de

fondsen. Vanuit Amsterdam wordt hier met een enthousi-

gevraagde gereedschapsets. Het team

aste groep medewerkers aan gewerkt.

Operationeel zorgt voor transport
in Nederland en de internationale

BESTUUR

verscheping, inclusief het bijbeho-

Het bestuur van Stichting Dienstencentrum Gered Gereed-

rende papierwerk voor import en

schap bestaat in januari 2019 uit vijf leden. We werken met

douane. Onze logistieke partner,

een klein en slagvaardig bestuur. De bestuursleden zijn mee-

de Baanderij in Gouda verzorgt

werkend, dat wil zeggen dat naast het uitzetten van beleid en

het binnenlands transport van

het stellen van kaders waarbinnen de verschillende teams

de gereedschappen vanuit de

opereren, de bestuursleden ook meewerken in de uitvoering.

werkplaatsen naar de containeropslag.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
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B. (Bob) de Koff – Voorzitter

TEAM FINANCIEEL

A. (Arend) Stemerding – Secretaris

Verzorgt de financiële administratie

J. (Jan) Galesloot – Penningmeester

en de projectadministratie. Het team

A.M.H (Mieke) Schulte – Werkplaatsen

staat onder leiding van de penning-

E.C.E. (Evelien) van der Voorde - Marketing en Communicatie

meester.
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TEAM MARKETING EN COMMUNICATIE

BETAALDE KRACHTEN

Team Marketing en Communicatie is verantwoordelijk voor

Drie projectmanagers sturen de teams Projecten en Fond-

de communicatie met de publieksgroepen over het werk

senwerving, Marketing en Communicatie en Operationeel

van Gered Gereedschap. Belangrijk communicatiemiddel

aan. De projectmanagers worden voor één of meerdere

is het GG bericht dat 4 x per jaar verschijnt en de e-mail

dagen betaald en hebben elk hun eigen afgebakende

nieuwsbrief die regelmatig verzonden wordt naar geïnte-

projectdoelstelling. Daarnaast is er in 2019 een externe

resseerden. De inspanningen van het team online leiden

fondsenwerver ingehuurd. Allen zijn als zzp’er aan de

tot ruim 30.000 volgers op Twitter en 7.500 op Facebook.

organisatie verbonden door middel van een opdracht-

Ook zet het team sterk in op de werving van particuliere

overeenkomst. Voor de ZZP-constructie is gekozen om

donateurs via de website, welke rond de 2.500 bezoekers

de organisatie flexibel te kunnen laten zijn en om risico’s

per maand trekt en zoekwoordenmarketing via Adwords.

zoveel als mogelijk uit te sluiten.

Bedrijfssponsoring hoort ook tot de werkzaamheden
van dit team. In 2019 hebben een aantal bedrijven, zoals
o.a. PON, Ultimo, Eriks/Zamro en Esmax ondersteuning
geboden aan het werk van Gered Gereedschap.
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Afdeling

Aantal vrijwilligers

Aantal betaalde krachten

Bestuur

5

Bureau coördinatie

3

0,2

Projecten en Fondsenwerving

4

0,8

Operationeel

2

0,3

Marketing en communicatie

12

0,6
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Financiën

Jaarverslag 2019
Staat van baten en lasten per 31 december 2019
BATEN
Baten van particuleren

68.557,00

Baten bedrijven
Baten vermogensfondsen
Baten werkplaatsen
Giften idieële instellingen

46.706,00
99.800,00
275.560,00
24.456,00

TOTAAL BATEN

515.079,00

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Projecten
Regioplan
Kennisoverdracht
Totaal besteed aan doelstellingen

355.684,00
57.008,00
580,00
413.272,00

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

41.684,00
90.053,00

TOTALE LASTEN

545.009,00

TEKORT / OVERSCHOT

(29.930,00)

RESULTAATBESTEMMING
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve

(14.930,00)
(15.000,00)
(29.930,00)

Balans per 1 januari 2020l
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ACTIVA
Financiele vaste activa
Lening

4.500,00

Vlottende activa
Overige vorderingen

7.500,00

Liquide middelen

286.709,00

TOTALE ACTIVA

298.709,00

PASSIVA
Reserves
Continuiteitsreserve
Fondsen legaten
Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden
en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

208.095,00
55.000,00

35.614,00

298.709,00

GERED GEREEDSCHAP JAARVERSLAG 2019
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GERED GEREEDSCHAP
POSTBUS 3767
1001 AN AMSTERDAM
NEDERLAND
WWW.GEREDGEREEDSCHAP.NL

Gered Gereedschap maakt er werk van!

