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UPDATE

PROJECTEN

IMPROVISEREN
MET GEREEDSCHAP
Wat doe je als de wereld door Covid-19 opeens helemaal stil
staat? Velen van ons hebben wel een buffer waarmee we even
vooruit kunnen. In Afrika is dit vaak anders; van het geld dat je
vandaag verdient, koop je vanavond of morgen je eten. Geen
werk is geen eten. Buffers zijn er niet! In Afrika komt de crisis
hard aan.
Veel van onze partnerorganisaties moesten dan ook snel schakelen. Vooral kijkend
naar wat we nog wél kunnen doen? Een mooi voorbeeld vindt u op pagina 5, in een

VERTREK TWEE
CONTAINERS NAAR
MALAWI!

artikel over Mount Elgon Self-Help Community Program (MESHCP). De organisatie
ontving vorig jaar gereedschappen om de opleidingen verder te professionaliseren.

Eind november vertrokken 2 containers vol

Net toen ze van start wilden gaan, kwam Covid-19 en veranderde de wereld.

materialen vanuit Gouda naar Malawi. Hier-

En wat doe je dan als community based organisation? Hoe zorg je voor voldoende
werk en eten voor de mensen in je gemeenschap? Een klein team van technici van
MESHCP is met onze gereedschappen aan de slag gegaan om machines te maken
waarmee lokale landbouwproducten verwerkt konden worden. Inmiddels zijn er al
vele popcorn- en ‘Gnuts paste’ machines gefabriceerd en ter beschikking gesteld
aan de lokale bevolking. Zij hebben nu werk en voldoende te eten.

mee komt de start van de uitbreiding van de
opleidingen bij partner Music Crossroads in
Lilongwe weer een stuk dichterbij. Dankzij de
steun van velen gaat Gered Gereedschap daar
twee volledig ingerichte opleidingswerkplaatsen opzetten: een metaalwerkplaats en een
gecombineerde kleer- en schoenmakerswerk-

Ik heb bewondering voor de flexibiliteit en het improvisatie vermogen van onze part-

plaats. Net zoals de huidige werkplaats – die

ners. En het is een mooi idee dat onze gereedschappen in deze moeilijke tijden - op

we in 2017 met Music Crossroads gestart

een net iets andere manier - ook bijdragen aan een betere wereld.

zijn – zullen deze beide werkplaatsen ook

Met enthousiaste groet,
Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap

gebouwd worden op basis van zeecontainers.
Als de werkplaatsen operationeel zijn dan
zullen er jaarlijks zo’n 150 studenten extra
opgeleid kunnen worden tot metaalbewerker,

DEO SSEMWOGERERE: HET LEERLINGEN AANTAL
IS VERDUBBELD!
Het Gayaza Technical and Skill
Development Centre (GTSD)
bestaat sinds 2007 en staat
onder leiding van Deo Ssemwogerere. 60 leerlingen volgen
hier de 1-jarige opleiding tot
kleermaker. Gayaza ligt een
kilometer of vijftien ten noorden
van Kampala, Oeganda.

veerder en kunnen veel meer oefenen. De

vingen voor de mode- en design opleidin-

examenresultaten zijn echt beter.’

gen is verdubbeld! Dus de ondersteuning
door Gered Gereedschap met nieuwe en

Deo geeft aan dat het zeer waardevol is

betere naaimachines heeft echt wonderen

dat ze nu beschikken over elektrische

verricht voor ons als school en voor de

naaimachines. ‘Die hadden we niet en juist

studenten’.

met deze machines zijn we erg blij. Dat
zijn de machines waarmee de leerlingen

‘Door deze nieuwe naaimachines bespa-

gaan werken na school, wanneer ze gaan

ren we geld omdat we minder hoeven

produceren en hun eigen inkomen verdie-

te repareren en minder snel versleten

nen. Doordat de leerlingen nu tijdens de

machines moeten vervangen. Dat geld

opleiding met deze machines oefenen zijn

gebruiken we om grond aan te kopen om

ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt’.

extra leslokalen te maken en we rekruteren

IN DEZE KERST EDITIE

150 tot kleermaker en 50 tot schoenmaker.
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werkers na hun opleiding te voorzien van een

Tot voor kort werkte de school met 20

starterskit gereedschap en 50 kleermakers te

handnaaimachines en daar zijn via Gered

voorzien van een naaimachine.

Gereedschap nog eens een groot aantal

GTSD volgt de verrichtingen van haar

machines bijgekomen.

afgestudeerde studenten op de arbeids-
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Voorwoord
Vertrek twee containers naar Malawi!
Deo SSemwogerere: Het aantal leerlingen is verdubbeld!
IN ACTIE voor Wobulenzi Institute of Vocational Training , Oeganda
Navigeren in onzekere tijden
Met hulp van AFAS Foundation een beter bestaan als automonteur voor kansarme jongeren in Oeganda
In actie voor
'Een hobby is leuk, helpen is mooier'
Kerstpuzzel
Colofon

Ook zijn er voldoende gereedschappen en
naaimachines aan boord om 100 metaalbe-

We danken iedereen die op wat voor manier

nieuwe leraren. We maken een enorme
stap vooruit!’

markt. Via hun monitoringsysteem werd

bijgedragen heeft aan de totstandkoming van

Deo vertelt opgetogen over wat dat voor

duidelijk dat enkele eerder afgestudeerde

dit project! En we wensen Music Crossroads

de school betekent: ‘Hierdoor geven we

studenten terug willen komen naar school

Partner: Gayaza Technical

succes met hun project!

meer praktijklessen. In het verleden had-

voor bijscholing in het gebruik van de

and Skills Development Center

den we 1 machine op 3 leerlingen.

elektrische machines.

Locatie: Gayaza, Oeganda

Nu is die verhouding 2 op 3. Daarnaast is

Doel: versterken vakonderwijs

de kwaliteit van deze naaimachines veel

Over het effect van de naaimachines op

Onze hulp: leveren naaimachines t.b.v.

beter dan die we hier op de lokale markt

de school als geheel zegt Deo: ‘Door onze

kleermakersopleiding

kunnen kopen. Dat heeft de leskwaliteit

verbeterde faciliteiten is ook het aantal

enorm verbeterd. Studenten zijn gemoti-

inschrijving gegroeid. Het aantal inschrij-
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IN ACTIE VOOR WIOVT, OEGANDA

IN ACTIE VOOR

CIJFERS OEGANDA
Hoofdstad:
Officiele landstaal:
Regeringsvorm:
Religies:
Oppervlakte:
Aantal inwoners:

Kampala
Engels, Swahili, Luganda
Republiek
Christendom 84%, islam 12%
241.550 km² (15% water)
39,6 miljoen

NAVIGEREN IN
ONZEKERE TIJDEN
hebben we de hulp ingeroepen van Gered Gereedschap.
Met de steun van Gered Gereedschap kunnen we onze

‘ZONDER GOED GEREEDSCHAP ZIJN WE NERGENS,
HELPT U ONS?’
Dan Ssenku, directeur Wobulenzi Institute of Vocational Training
‘Ik heb samen met 2 collega’s in 2000 het

We zijn 20 jaar geleden – in een

en leren waar wel en geen markt voor

Wobulenzi Institute of Vocational Training

gehuurd gebouw - begonnen met een

is. Onze opleidingen zijn populair. De

opgericht om jongeren uit de regio de

paar studenten en cursussen in twee

komende jaren willen we dan ook verder

kans te bieden een vak te leren. Veel

vakgebieden. In de loop der jaren zijn

uitbreiden met opleidingen waar meer en

jongens en meisjes uit onze omgeving

we gegroeid tot wat we nu zijn. We

meer vraag naar is. Denk aan zonnepane-

maken hun basisschool niet af. De

hebben een eigen schoolgebouw kunnen

len installatie en telefoon reparatie.

redenen daarvoor zijn divers: gezinnen

neerzetten en hebben het aantal techniek

kunnen de hoge kosten niet betalen,

opleidingen sterk kunnen uitbreiden.

We hebben een grote behoefte aan

anderen geloven niet dat investeren in

Inmiddels hebben we meer dan 290

goed gereedschap. Omdat veel van

onderwijs voor hun kinderen lonend kan

studenten.

onze studenten uit arme gezinnen

zijn. Bij WIVOT bieden we de jongeren de

komen, hebben we niet voldoende

mogelijkheid om tegen lage schoolgelden

Naast de technisch inhoudelijke lesstof

inkomsten om hier in te investeren. Op

toch een vak te leren. Als ze hun opleiding

besteden we ook tijd aan het aanleren

dit moment moeten soms 6 studenten

afgerond hebben kunnen ze een inkomen

van ondernemersvaardigheden. Dit is

het gereedschap delen. Dat is geen

gaan verdienen om daarmee hun familie

belangrijk omdat de meeste jongeren na

doen. Zo kunnen we onze leerlingen niet

te helpen.

hun opleiding hun eigen bedrijfje starten.

de praktische ervaring bieden die nodig

Ze maken tijdens de lessen producten

is om te slagen als technicus. Daarom

studenten een betere opleiding aanbieden, dat vergroot
hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk! Helpt u mee?’

Door het coronavirus schudt de wereld momenteel op zijn
grondvesten. Ook bij onze partners in Afrika komt de crisis hard
aan. Zoals bij community based organization Mount Elgon
Self-Help Community Program (MESHCP) in Oeganda. Caleb
Wakhungu vertelt: ‘Via één van onze programma’s maken wij
duurzame energie toegankelijk voor de arme bevolking. Daar-

KOM IN ACTIE VOOR
WOBULENZI INSTITUTE
OF VOCATIONAL
TRAINING
Helpt u Dan Ssenku aan goed gereedschap zodat zijn
leerlingen goed praktijkonderwijs krijgen? Steun dan
dit project! Er is totaal € 4.733. euro 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
Gereedschap, Amsterdam. Of doneer direct via iDEAL
op onze website: www.geredgereedschap.nl/doneer
U kunt ook onderstaande QR-code scannen met uw
smartphone dan komt u direct op de donatiepagina
op onze website.
Mede namens
Dan Ssenku
bedankt voor
uw hulp!

aan gekoppeld zit een opleidingsprogramma waar jongeren
leren hoe ze zonnepanelen moeten fabriceren en installeren.
Dankzij steun van Gered Gereedschap zouden we net van
start gaan met het professionaliseren van de opleiding, maar
daar kwam abrupt een einde aan. Door de lock-down lag alles
opeens stil, ook ons Renewable Energy Programma.
We moesten snel schakelen en nadenken over alternatieve
producten en diensten, die direct bij zouden dragen aan werk
voor de lokale bevolking. We hebben ons, met het team van
jonge technici van de opleiding, gericht op het produceren van
machines die waarde toevoegen aan lokale landbouwproducten en helpen bij de voedselvoorziening.
Met de gereedschappen en machines van Gered Gereedschap
zijn we in staat geweest om 100 popcorn machines te maken
en 10 ‘Gnuts paste’ (soort notenpasta) machines. De machines hebben we ter beschikking gesteld aan families zodat ze
met de inzet ervan geld konden verdienen. Een deel van de
opbrengst stroomde weer terug naar MESHCP en dit werd
direct gebruikt om meer machines te produceren. Dit heeft veel
verlichting gebracht voor de families die getroffen zijn door
de gevolgen van Covid-19. Ondertussen blijven onze jongens
nadenken over het ontwikkelen van andere machines waarmee
we onze mensen kunnen blijven ondersteunen in deze
onzekere tijden.’
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WERKPLAATSEN

NIEUWS UIT HET LAND

opdrachten en daarmee een hoger inkomen.
Net zoals Mathias en Michael van Kimuna en Makanika zien we uit naar de samenwerking met AFAS
Foundation!

MET HULP VAN AFAS
FOUNDATION EEN BETER
BESTAAN ALS AUTOMONTEUR
VOOR KANSARME JONGEREN
IN OEGANDA
Het aantal auto’s in Oeganda groeit sterk, en daarmee groeit ook de

‘EEN HOBBY IS LEUK, HELPEN IS MOOIER!’
IN ACTIE VOOR

Carol de Jong - Koninklijke Jongeneel

vraag naar automonteurs. Een mooie kans dus voor jonge Oegandezen

‘Verantwoord ondernemen, en iets terugdoen voor de

om aan het werk te gaan als automonteur! Lokale partners Makanika en

wereld om ons heen, staat bij Jongeneel hoog in het

Kimuna Technical hebben de handen ineen geslagen om hier werk van

vaandel. Vakmannen in ontwikkelingslanden opleiden

te maken. Doel: samen meer kansen creëren voor automonteurs.

en uitzicht bieden op een zelfredzaam bestaan: dat
sluit goed aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen

Mooie plannen die we graag ondersteunen. En dat vond de AFAS Founda-

van de VN waaraan we ons bij Jongeneel hebben

tion ook. Ook zij waren enthousiast over de plannen. Samen zullen we beide

geconformeerd. Gered Gereedschap is een gerenom-

lokale organisaties gaan ondersteunen. Doel is om per jaar 100 kansarme

meerde organisatie waar we in dit verband graag mee

jongeren op te leiden tot automonteur en de kans op werk te vergroten door

samenwerken. Dit doen we samen met partner DKG

jaarlijks 50 ervaren monteurs bij te scholen. Daarnaast willen ze het aantal

Bruynzeel Keukens.

opdrachten vergroten voor automonteurs door hen via een app in contact
te laten komen met autobezitters die op zoek zijn naar een monteur.

Zo helpen we mee met het inzamelen van de gereedschappen. Daarvoor staan er sinds deze zomer op alle

De AFAS Foundation steunt projecten over de hele wereld gericht op

tweeënveertig vestigingen van Jongeneel inzamel-

gezondheid, onderwijs en samenleving en streeft naar (grote) impact.

boxen. Klanten kunnen daar hun oude gereedschap

Met steun van de AFAS Foundation is Gered Gereedschap in staat om de

inleveren. De inhoud wordt regelmatig geleegd en

werkplaats bij Kimuna Technical verder te professionaliseren en te voorzien

verzameld op onze distributiecentra, vandaar gaat het

van de juiste gereedschappen en machines. Ook zullen we de monteurs die

naar Gered Gereedschap om opgeknapt te worden.

aangesloten zijn bij de app Makanika voorzien van professioneel gereed-

Ook steunen we een concreet project in Malawi.

schap zodat ze op een betere manier hun werk kunnen doen. Om te zorgen
dat de aangesloten monteurs beschikken over de juiste kennis en capaci-

Ik vind dit zo’n mooie manier van ontwikkelingssa-

teiten zullen vrijwilligers van Gered Gereedschap samen met Kimuna en

menwerking! Ik roep dan ook iedereen op om zijn

Makanika een vaardighedentest ontwikkelen. Ook zullen we een scholings-

oude gereedschap in te leveren bij een van onze

programma opzetten waar monteurs bij kunnen leren. Dit zorgt voor meer

vestigingen!’

Johan Ferwerda, Gered Gereedschap Wolvega
Stel, je gaat met pensioen. Heerlijk, rust,

een machinefabriek, 14 jaar als monteur

welke klus, wanneer moet het af, hebben

tijd voor van alles, familiebezoek, fietsen,

bliksembeveiliging en 5 jaar als monteur

we alles, moeten er onderdelen bijgekocht

vissen, beetje klussen. Je Meccano hobby

Technische dienst bij de Provinciale

worden? De sport is om de hele aanvraag

afstoffen, de regio afstruinen naar andere

Waterstaat. Daarna is hij ruim 25 jaar

precies op tijd klaar te hebben. De pande-

onderdelen, prachtige werkende machines

klaarmeester (beheerder en bediener) van

mie maakt het spannend – de werkplaats

bouwen…En toch. Het jeukt een beetje. Na

de rioolwateringszuivering in Wolvega.

is lang dicht geweest, draaide even beperkt

een jaar kom je terecht op de website van

‘Mijn eigen plek, ik werkte er alleen en

en is nu opnieuw gesloten.

Gered Gereedschap Wolvega.

moest het in mijn eentje draaiend houden.

Bijkopen? Johan zegt dat er veel gereed-

Johan Ferwerda: ‘Gered Gereedschap,

Ja, knutselen lukt wel’.

schap binnenkomt, maar niet genoeg van

daar had ik wel eens van gehoord. Op een

alles. ‘Bijkopen dus, vooral centerponsen,

veiligheidstraining die ik ooit volgde zei de

Als werkplaatscoördinator hou je de boel

meetlinten, naaimachinenaalden, ijzer-

trainer dat die organisatie gereedschap

georganiseerd, een beetje op de ach-

zaagjes en slijpstenen. Slim inkopen en

naar Afrika stuurt. Dat is onbewust blijven

tergrond. Voor Johan betekent dat alle

dat betalen we van de opbrengst van

hangen denk ik. Ik werd uitgenodigd om

binnengekomen aanvragen beheren, vanaf

opgeknapt tuingereedschap en de verkoop

een dagje mee te doen. Dat is nu een jaar

ontvangst tot en met het ophalen van

van oude metalen.’

of 6 terug. Echt mooi, ik ben niet meer

de ingekratte gereedschappen door De

gestopt’.

Baanderij.

‘Echt, dit werk is een aanrader. Lijkt het je
wat? Kom helpen!’

Niet veel later bleek dat de werkplaats drin-

Johan: ’We hebben ongeveer 25 vrijwil-

gend behoefte had aan een coördinator.

ligers, waaronder drie vrouwen, in twee

Van de ervaren vrijwilligers wilde eigenlijk

geschakelde werkruimtes. De jongste is

niemand dat doen. Johan meldde zich

rond de 50, de oudste halverwege de 80.

schoorvoetend aan (‘echt, ik was er nog

Iedereen heeft een specialisme maar niet

maar pas.’) en neemt deze taak op zich.

iedereen is er alle drie de ochtenden dat de

Hij heeft een brede technische achter-

werkplaats wekelijks open is.’

grond, werkte na de ambachtsschool in

Dat is wat de coördinator doet. Wie doet
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ALGEMEEN

KERSTPUZZEL

AUTOMONTEUR
BLOKHAAK
BOORMACHINE
GHANA
KLEERMAKER
KOLOMBOOR
KRIK
LEREN
LOODGIETER
MALAWI
METAALBEWERKER
OEGANDA
ONDERNEMEN
SCHOENMAKER
TANZANIA
TECHNIEK
TIMMERMAN
VAKMANSCHAP
VRIJWILLIGERS
WERKEN
WERKPLAATS
ZAAG

Bent u gereed voor de jaarlijkse
puzzel? Als u alle woorden heeft weggestreept dan blijft er een zin over die
past bij onze samenwerking!
Wil je kans maken op de cadeaubon
van 25 euro te besteden bij Praxis
Bouwmarkt? Stuur dan de oplossing
voor 15 januari naar Gered Gereedschap: M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 58, 1054 SP in Amsterdam.
U kunt de oplossing ook mailen naar
pr@geredgereedschap.nl.
We zien uit naar uw oplossing.
OPLOSSING

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: Menno van der Haven, Evelien van der Voorde,
Peter Schmidt
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
Fotografie: Moses Kintu, Jongeneel, 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, menskracht en middelen van onderstaande
bedrijven en organisaties:

