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DE KANS VAN 
HUN LEVEN

Toegang tot goed onderwijs is voor ons hier in Nederland 
vanzelfsprekend. Iedereen volgt op zijn eigen niveau een 
opleiding naar keuze tot en met in ieder geval de leer-
plichtige leeftijd. In Afrika is dit niet het geval. Ook al heeft 
ieder kind in principe het recht om naar school te gaan en 
te leren, niet iedereen krijgt die kans. Door armoede is het 
vaak niet mogelijk om het schoolgeld of een uniform te 
betalen. En dat terwijl ‘Onderwijs het krachtigste wapen 
is om de wereld mee te veranderen.’ Een uitspraak van 

Nelson Mandela die hout snijdt. Onderwijs is zeer belangrijk om armoede tegen te 
gaan; een betere opleiding biedt meer kansen op de arbeidsmarkt met vaak een 
hoger inkomen. 

Om kansarme jongeren de mogelijkheid te bieden een vakopleiding te volgen 
initieert Gered Gereedschap het studiebeurzenprogramma. Denk daarbij aan on-
dersteuning in de kosten voor het volgen van de opleiding inclusief de aanschaf 
van leermaterialen. Ook voorzien we in goede gereedschappen. 

We starten binnenkort een traject samen met Prime Vocational Institute in  
Oeganda, waarbij we 35 jongeren de mogelijkheid bieden om via een studiebeurs 
een vakopleiding te volgen. Zo kunnen ze een zelfstandig bestaan opbouwen als 
bijvoorbeeld timmerman of metaalbewerker. U leest er meer over op pagina 4. 

Mag ik rekenen op uw steun?

Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap

GEREEDSCHAP 
OP TRANSPORT 
NAAR GHANA EN 
TANZANIA

Afgelopen maart vroegen we uw hulp bij 
de ondersteuning van WUDEP in Ghana. Zij 
verzorgen – met hulp van Gered Gereed-
schap - vakopleidingen voor jongeren in het 
noorden van het land. Sinds de start van de 
samenwerking hebben we samen al zo’n 300 
jongeren een kans op een betere toekomst 
kunnen bieden. Een fantastisch resultaat! De 
organisatie werd dan ook door iedereen aan-
gemoedigd om – wederom met steun van 
Gered Gereedschap - nieuwe opleidingscen-
tra te openen. Mede dankzij uw (financiële) 
steun konden we Ziblim Yakubu van WUDEP 
onlangs goed nieuws brengen: het gereed-
schap is opgeknapt en kan dankzij de gulle 
bijdragen van onze donateurs op transport!

En zo vertrok begin september de container 
vol gereedschappen en machines naar  
Ghana. Niet alleen voor WUDEP maar ook 
voor 4 andere organisaties: Net Organisa-
tion for Youth Empowerment, Adwuma Ye 
Foundation, Urban Poor Child Organization 
en Tongu Youth Agenda for Development. 

Hiermee is ook het transport van gereed-
schappen en machines naar onze project 
partners in Afrika weer op gang gekomen.  
De laatste container was half maart vertrok-
ken naar Tanzania, net voor het ingaan van 
de corona maatregelen. 
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'IK VERDIEN NU GENOEG OM MIJZELF TE 
ONDERHOUDEN' 

Community Concern Centre (CCC) is 
een Community Based Organisation die 
opgericht is in 2010 om de armoede te 
bestrijden. De organisatie focust zich op
het verhogen van het welzijn van arme 
mensen op het platteland in het noordoos-
ten van Oeganda door het scheppen van 
inkomen genererende activiteiten. In 2015 
zijn ze gestart met beroepsopleidingen 
voor werkloze jongeren. Het CCC leidt 
jongeren op tot kleermaker, groenteteler 
en ICT-medewerker en helpt hen met het 
opzetten van een eigen onderneming.

Sinds 2018 steunt Gered Gereedschap het 
CCC met gereedschap. 

Door de gereedschappen die het CCC 
heeft ontvangen van Gered Gereedschap, 
heeft de organisatie meer capaciteit om 
studenten op te leiden. Ook is de kwaliteit 
van de praktijklessen verbeterd, omdat er 
nu voldoende naaimachines zijn. Studen-
ten kunnen daardoor meer oefenen en 
hebben betere praktische vaardigheden 
wanneer ze klaar zijn met hun vakoplei-
ding. Intussen hebben tien studenten een 
vakopleiding afgerond en is er een nieuwe 
docent aangetrokken.

Een van de studenten die een kleermakers-
opleiding van het CCC heeft afgerond in 
juli 2019, is de 25-jarige Brenda Namakika. 
Dankzij de opleiding kon zij haar vaar-
digheden als kleermaker verbeteren en 
wist zij haar eigen kleermakerszaak op 
te richten in het Wairaka Trading Centre. 
Ze verdient nu tussen de 5.000 en 10.000 
Oegandese shillings per dag. Ze kan zich 

nu zelfstandige noemen. ‘In een vrij korte 
tijd heb ik veel verschillende ontwerpen 
kunnen leren, omdat ik toegang had tot 
een eigen naaimachine.’ vertelt Brenda, 
‘Na mijn opleiding kon ik mijn eigen winkel 
starten. Mijn specialiteit is Kitengi ontwerp. 
Nu verdien ik genoeg om mijzelf te onder-
houden.’  

Brenda Namakika, oud student van partner Community Concern Centre Uganda
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KOM IN ACTIE. HELPT 
U DEZE JONGEREN 
NAAR SCHOOL?

Helpt u mee zodat we deze jongeren een vakopleiding 
kunnen laten volgen? Steun dan dit project.

Voor € 325 per jaar kunnen we 1 student naar school 
sturen. Er is totaal € 22.750 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 Prime Vocational 
Institute alvast bedankt voor uw hulp!

De leefomstandigheden voor de inwoners 
van het Iganga district in het oosten 
van Oeganda zijn niet makkelijk. Er is 
gebrek aan werk en veel mensen leven in 
armoede. Door de huidige corona crisis is 
de situatie alleen maar erger geworden. 
Sinds 2012 zet Prime Vocational Institute 
zich in om met goede vakopleidingen het 
leven van de inwoners te verbeteren. 

Michael Bazira, directeur van Prime: ‘Een 
beter leven, zonder armoede, begint met 
een goede opleiding. Dat is de basis. 
Daarmee kunnen jongeren werk zoeken 
of iets voor zichzelf beginnen. Dat is ook 
de reden waarom we zijn gestart met 
deze vakopleidingen. We bieden 2-jarige 
opleidingen aan en korte praktische 
cursussen in diverse vakrichtingen. En het 
gaat goed; we begonnen met 80 leerlingen 
in 2012, nu zijn dat er 280. Toch zien we 

dat we niet iedereen kunnen bereiken. Veel 
families hebben het financieel zwaar. Als 
het mee zit zijn er net genoeg inkomsten 
voor de eerste levensbehoeften zoals eten, 
drinken en kleding. Geld voor een opleiding 
voor de kinderen is er dan niet. Terwijl een 
goede opleiding juist de vicieuze cirkel 
van armoede kan doorbreken. Soms kan 
er maar één kind naar school worden 
gestuurd. En dat is jammer, want onder 
jongeren die niet naar school kunnen, blijft 
veel talent ongebruikt. Zeker als het gaat 
om gemotiveerde en leergierige jongeren. 

Samen met Gered Gereedschap willen  
we hier iets aan doen. Via een studie- 
beurzenprogramma willen we 35 
jongeren uit de allerarmste gezinnen een 
2-jarige vakopleiding laten volgen. We 
bieden ondersteuning in de kosten voor 
het volgen van de opleiding, inclusief de 

aanschaf van leermaterialen.’ Het studie-
beurzenprogramma maakt onderdeel uit 
van een intensievere samenwerking met 
Prime Vocational Institute. 

In een 3-jarig programma zal Gered 
Gereedschap het instituut helpen met 
het verder professionaliseren van de 
opleiding door het leveren van gereed-
schappen en machines en het bijscholen 
van leraren. 

Tegelijkertijd zullen we ondernemer-
schap stimuleren door stageplaatsen te 
realiseren en starterskits gereedschap 
in combinatie met startkapitaal voor 
afgestudeerde studenten aan te bieden. 
Michael ziet uit naar de samenwerking 
‘Voor deze 35 jongeren is dit de kans van 
hun leven! ‘

ZE WILLEN GRAAG LEREN, 
HELPT U ZE NAAR SCHOOL?
Studiebeurzenprogramma biedt 35 kansarme jongeren toegang tot vakopleiding

Ons contactpersoon in Oeganda heeft met 2 jongeren 
die geselecteerd zijn voor het studiebeurzenprogramma 
gesproken. Hieronder hun verhaal.

Wilberforce Kasango, 23 jaar, student loodgieten
Wilberforce is een weeskind; Hij komt uit een dorp  zo’n 
45 kilometer van het instituut gelegen en huurt een kleine 
kamer vlakbij de school. “Mijn vrienden raadden mij PVI 
aan en nadat ik gesproken had met studenten en docenten 
hier, wist ik: dit is de juiste stap voor mij. Ik heb voor 
loodgieten gekozen omdat in Oeganda momenteel het 
welvaartsniveau verbetert en de behoefte aan water voor 
huishoudelijk gebruik stijgt. De vraag naar loodgieters zal 
zeker toenemen. Ik wil kennis krijgen waardoor ik waterlei-
dingen aan kan leggen. Ik heb nu al een heel goed gevoel 
over de cursus!”

Abdallah Lazihu, 20 jaar, opleiding Autotechniek
Abdellah is een wees die opgroeide bij zijn grootmoeder. Hij 
woont 20 kilometer van PVI vandaan en fietst elke dag naar 
het instituut. “Ik heb voor autotechniek gekozen omdat ik een 
opleiding wil doen waar banen in te vinden zijn. Auto’s gaan 
altijd stuk, dus dat geeft een zekerheid aan inkomen. Daarbij 
houd ik van techniek. Ik heb mijn grootmoeder verteld dat ik na 
mijn “O” level verder wilde gaan bij het  PVI. Mijn grootmoeder 
heeft geen geld dus ik heb een tijd geholpen met straatmaken 
en zo geld voor de opleiding gespaard. Ik wil de beste 
automonteur van de stad worden.”  

Abdallah Lazihu

Wilberforce Kasango

CIJFERS OEGANDA

Hoofdstad: Kampala
Officiele landstaal: Engels, Swahili, Luganda
Regeringsvorm: Republiek
Religies: Christendom 84%, islam 12%
Oppervlakte: 241.550 km² (15% water)
Aantal inwoners: 39,6 miljoen
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Gered Gereedschap zet zich al jaren in om de kwaliteit van 
het beroepsonderwijs in Afrika te verbeteren. En dat is hard 
nodig. Goed onderwijs is immers cruciaal voor duurzame 
groei en werkgelegenheid. Door de relatief jonge bevolking 
zijn de overheidsinstellingen vaak niet berekend op de sterke 
stijging van het aantal scholieren. Daarom is de rol van private 
vakopleidingen steeds belangrijker geworden, bijvoorbeeld 
ook in Oeganda. Daar verzorgen dit soort organisaties nu al de 
meeste beroepsopleidingen in het land. 
Zij bieden veelal ook meer kansen voor kwetsbare groepen 
als tienermoeders, mensen met een handicap, straatkinderen 
en drop-outs. Groepen mensen waar Gered Gereedschap zich 
juist ook voor wil inzetten. 

Dat is ook een van de redenen waarom we in Oeganda al 
jarenlang samenwerken met Uganda Association of Private 
Vocational Institutions (UGAPRIVI), een overkoepelende 
organisatie ter bevordering van kwalitatief goed vakonderwijs. 
Regelmatig ondersteunen we via deze koepelorganisatie diverse 
aangesloten scholen en opleidingscentra. Zo ook in 2019  toen 
we maar liefst 790 naaimachines verdeeld over 2 zeecontainers 
konden versturen. Een van de UGAPRIVI leden die we daarmee 
hebben ondersteund was St. Padre Pio, een technische school 
in Kampala. We spraken met een leerling en een instructeur.  

MET DE ZIGZAGSTEEK OP 
WEG NAAR EEN BETERE 
TOEKOMST 

Brenda is een pittige jongedame van 16. Zij brak haar 
schoolloopbaan al vroeg af en is drop-out van de Primary 
Seven. Vergelijk dat met de Nederlandse basisschool, groep 
8. Ze is nooit begonnen aan de middelbare school. Nu is ze 
student aan de Mode en Design afdeling van het St. Padre Pio 
Integrated Skills Training Center in Kampala, Oeganda. 

We ontmoeten haar in haar klas, waar ze met 5 andere studenten 
bezig is om een korte broek in elkaar te zetten. Brenda zegt: ‘Ik 
ben hier gekomen om veel te leren over het maken van kleding. 
Ik wil weten hoe je kleding ontwerpt en hoe je van je ontwerp een 
echt kledingstuk maakt. Mijn tante gaf me het advies om hier 
naar school te komen en deze studie te doen. En dat heeft ze 
goed gezien!’

Hoewel ze niet veel formeel onderwijs heeft gevolgd kan ze de 
lessen hier prima volgen. Praktische uitleg, veel oefenen en goede 
begeleiding zorgen ervoor dat Brenda en haar klasgenoten het 
vak kunnen leren. Met een glimlach gaat Brenda verder: ‘Heel 
snel al kon ik zelf wat kleding maken. Ik heb thuis wat stukken ge-
maakt en ook al verkocht! Mijn tante kocht een naaimachine voor 
me die ik gebruik om wat werk voor mensen te doen en er geld 
mee te verdienen. Je snap dat ik erg blij en dankbaar ben voor alle 
vaardigheden die ik hier heb geleerd. En ik ben nog niet klaar!

Hier worden we opgeleid om zowel handmatige als elektrische 
naaimachines te gebruiken. Die handmatige zijn gemakkelijker te 
bedienen wanneer je net begint, met de elektrische kan je sneller 
en makkelijker werken. Daarmee kan je moeilijker en betere ont-
werpen maken die niet met de handmatige machines gemaakt 
kunnen worden.

We hebben genoeg naaimachines om op te oefenen. Elke leerling 
heeft zijn of haar machine om te oefenen en te leren. Daar ben ik 
blij mee, want daarom kwam ik naar deze opleiding. Ik doe mijn 
best om de beste kledingontwerper van heel Kampala te worden!’

‘IK WIL DE BESTE KLEDING- 
ONTWERPER VAN 
KAMPALA WORDEN!’
Brenda Nakakande, student

‘EXTRA MOTIVATIE EN UITDAGING!'
Florence Namwanje, instructeur

Florence is alweer anderhalf jaar instruc-
teur in het opleidingscentrum. Dat doet ze 
vol overgave. Op het zwarte schoolbord te-
kent ze opgewekt alle onderdelen van een 
sportbroek, met de maten en afmetingen. 
Gewapend met een meetlint controleert 
ze vervolgens haar leerlingen. Kloppen 
de patronen? Heb je alle onderdelen goed 
uitgeknipt uit papier? Kan je verder met 
stoffen knippen? Is er een naaimachine 
beschikbaar?

En dan krijg je op een mooie dag een flinke 
uitbreiding naaimachines in je leslokaal. 
Wat betekent dat voor je leerlingen en 
voor jezelf, als opleider? Florence: 'Voordat 
we deze extra machines kregen, was het 
lesgeven een beetje moeilijk. Het nam 
zo veel tijd in beslag om een   taak uit te 
voeren, omdat we echt niet voldoende 
naaimachines hadden om allemaal 
tegelijkertijd praktijkervaring op te doen. 
Sommige leerlingen zouden nog moeten 
beginnen, anderen waren al klaar en weer 
anderen moesten halverwege wachten tot 
hun collega's klaar waren voordat ze aan 
hun praktische sessies zouden beginnen. 

En dus…wachten, afleiding, concentra-
tieverlies, minder motivatie en slechtere 
kwaliteit. Dan gaat het leerproces echt niet 
optimaal. Het kost dan zó veel tijd om met 
alle leerlingen een onderdeel te behande-
len en af te ronden. Dan duurt het ook l 
anger om het te begrijpen en dat motiveert 
de studenten natuurlijk niet. 

Maar toen we die naaimachines van Gered 
Gereedschap via UGAPRIVI kregen, dat 
was echt zo’n mooie stap vooruit! Ik heb 
mijn lessen aangepast en de studenten 
leren nu veel vlotter. Elke leerling heeft de 
kans om op een naaimachine te werken 
en je geeft ze allemaal les in plaats van 
instructies te geven in groepjes. Veel beter 
en veel leuker! ”

Ze zegt verder: “En wat maakt het een ver-
schil! Dat motiveert echt! Het werkt sneller 
en studenten bereiken het niveau waar ze 
met elektrische machines leren werken 
veel eerder. Sommige handelingen, zoals 
knoopsgaten maken, zijn moeilijk te doen 
met handmatige machines. Een elektri-
sche doet dat beter. Daarvan hadden we er 

ééntje en nu zes. Die machines zetten we 
ook in voor het volgende niveau: het meten 
en maken van maatwerk kleding. Daar 
kunnen we nu veel van onze studenten 
praktische vaardigheid mee laten opdoen. 
Dat kan je echt alleen maar doen als je 
goede en voldoende elektrische naaima-
chines hebt. En die hebben we nu, dankzij 
UGAPRIVI en Gered Gereedschap.”  
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Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap is aangemerkt als alge-
meen nut beogende instelling.

ONZE PARTNERS
Gered Gereedschap ontvangt steun in de vorm van kennis, menskracht 
en middelen van onderstaande bedrijven en organisaties:

GEZOCHT: GEREEDSCHAP  
MET EEN VERHAAL 
 
Jaarlijks worden vele stukken oud gereedschap door Gered Gereedschap 
ingezameld en opgeknapt. Vaak zitten aan de ingeleverde gereedschappen 
dierbare herinneringen vast en gaan er bijzondere verhalen achter schuil. 
Verhalen waar we graag over horen. Heeft u gereedschap bij ons ingeleverd? 
En wilt u hier iets over vertellen? Dan horen we graag van u! Mail s.v.p. naar  
pr@geredgereedschap.nl  

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 
Wanneer u besluit over te gaan op periodiek schenken, 
dan moet dit schriftelijk worden vastgelegd. Dit formulier 
kunt u bij ons opvragen of downloaden via onze website. 
Ook kunt u gebruik maken van een modelovereenkomst 
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. 

Structurele donaties zoals de periodieke schenking zijn 
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 .

DE WEGENWACHT HELPT 
GERED GEREEDSCHAP OP WEG!
Automonteurs in Oeganda kunnen binnenkort aan de slag met het gereed-
schap van de Wegenwacht. Onlangs mochten we namelijk weer een grote 
hoeveelheid gereedschap in ontvangst nemen van de ANWB. De gereed-
schappen zijn ingezameld door het Technisch Expertisecentrum in Den 
Haag. Daar worden o.a. ‘kale’ Volkswagen Touran’s en Volkswagen  
Transporter’s omgebouwd tot de bekende gele Wegenwachtauto’s inclusief 
het juiste gereedschap en apparatuur. Ook zorgen ze daar voor de toeleve-
ring van onderdelen – zoals gereedschappen en voorraadartikelen - naar de 
wegenwachten.  

De gereedschappen zullen gebruikt worden voor het inrichten van een gara-
ge in Kampala, Oeganda. Zo’n 100 kansarme jongeren zullen daar jaarlijks 
opgeleid gaan worden tot automonteur. Zo helpt De Wegenwacht ook in 
Oeganda mensen op weg!

SCHENKEN MET  
BELASTINGVOORDEEL:  
ZO REGELT U HET
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