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JAARVERSLAG  GERED GEREEDSCHAP DEVENTER 
          

Algemeen 
Ons werk is het inzamelen en opknappen van oud gereedschap voor 
hoofdzakelijk ontwikkelingslanden: 

- het milieu wordt bij ons gespaard;  
- hopen een steentje bij te dragen aan een circulaire economie 

door oud gereedschap niet zo maar weg te gooien; 
- besparing van grondstoffen en energie; 
- een inspirerende werkplek te geven aan mensen die niet meer 

aan het arbeidsproces deelnemen.  
De werkplaats van Gered Gereedschap Deventer is 5 dagdelen per week open: op 
maandag, dinsdag en woensdag. Er zijn 23 enthousiaste vrijwilligers, werkend in een 
gezellige sfeer, vooral ouderen. Gemiddelde leeftijd is 69 jaar en in goede gezondheid. 
 
In 2020 begon de Coronavirus (Covid-19) pandemie met verstrekkende gevolgen. De 
overheid legde beperkende maatregelen op, waardoor de werkplaats: 

- twee keer helemaal dicht ging. De 1e keer van half maart tot eind juni en de 2e keer 
van af begin december en doorlopend tot in 2021; 

- er eerst 3 en later 4 personen tegelijkertijd in de werkplaats konden zijn. Alle 
hygiënische maatregelen in acht nemend.  

- de ochtend ploeg was gescheiden aanwezig van de middag ploeg. 
- de aanwezigheid van een ieder werd vastgelegd in een rooster; hierdoor kon 

niemand meer op zijn dagdeel komen, maar wel aangepast in de tijd. Dit gaf 
opluchting want helemaal dicht is eigenlijk geen optie.  

 
Wij prijzen ons gelukkig dat geen van de vrijwilligers besmet of erger zijn geweest. Het 
wachten is op het vaccin en voorzichtig weer teug naar een reguliere en stabiele 
werksituatie. 
 
In 2020 waren er 2 jubilarissen, die hun 10 jarige verbintenis (niet) konden vieren, waarmee 
we op 11 jubilarissen komen, die momenteel aan onze Stichting zijn verbonden. Afgelopen 
jaar hielden we een bijeenkomst met alle vrijwilligers op gepaste afstand in een wijde kring 
en een drankje naar afloop met eigen glas/beker. Het jaarlijkse vrijwilligersuitje is komen te 
vervallen. 
 
Via het landelijk Diensten Centrum van GeredGereedschap (DCGG A’dam )hebben we weer 
veel opgeknapt gereedschap aan projecten in ontwikkelingslanden kunnen leveren. Het 
gereedschap ziet er weer uit als nieuw.  
Inmiddels leveren wij daarnaast  ook aan andere doelen/stichtingen: 

- Hulpgoederen Centrum Heeten – Filipijnen. Een paar keer per jaar leveren we  
hoofdzakelijk timmer- en tuingereedschap  aan de Filipijnen.  

- Weggeef Winkel in Deventer: “Stichting VoorMekaar”  
 

De samenwerking met het voortgezet onderwijs “Het Stormink” uit Deventer heeft niet plaats 
kunnen vinden. (Leerlingen knappen gereedschap op in de werkplaats en op school; dit in 
het kader van praktijkverkenning en inzet voor maatschappelijke doelen.) 
 
De werkplaats werd weer grondig schoongemaakt en uitgeboend. In de machineruimte is 
een extra ventilatie-unit met filter geïnstalleerd (luchtkwaliteit verbetering) en werkt tot 
tevredenheid. 
In oktober 2020 heeft een milieu ambtenaar van Omgevingsdienst IJSSELLAND een 
inspectiebezoek aan de werkplaats gebracht Tijdens het controlebezoek aan onze stichting 



 

 
2/3 

 

zijn er geen overtredingen geconstateerd en alles was naar tevredenheid. Geen 
opmerkingen of verbeteringen.  
 

Veel particulieren brengen hun oude gereedschap naar de werkplaats. Daarnaast zijn er 7 
inzamelpunten: Wereldwinkels (3) en doe-het-zelf-zaken (3) en de verzamelde Enorm 
winkels (NicoVij). In 2020 had het dienstencentrum Amsterdam een promotie campagne met 
Jongeneel en hier uit voort vloeiend hebben we twee pallets met oud gereedschap mogen 
ontvangen. 
De  Praxis in Raalte wordt gesloten en vervalt hiermee als inzamelpunt.  
 
Mogelijke samenwerking met Enexis Noord en Oost Nederland ENEXIS B.V. EBS afd. 
Technisch Expertise is doodgebloed en er is geen contact meer. 
Een mogelijke opstart van een werkplaats in Vroomshoop is vanwege obstakels nog niet van 
de grond gekomen. Wij zouden gereedschap en expertise ter beschikking stellen 
 
Er zijn bestuurswisselingen op komst: 

- de huidige voorzitter Ton Holtslag stopt en wil als penningmeester wel inzetbaar 
blijven; Intern is er geen animo voor het voorzitterschap en dus zal er buiten de 
stichting gezocht worden; 

- de penningmeester Arie Goedhart stopt; 
- bestuurslid Aad Middeldorp treedt uit het bestuur; 

  
In 2020 heeft het LOW = Landelijk Overleg Werkplaatsen niet fysiek plaatsgevonden, maar 
via video vergaderen. Ook wij passen ons aan aan de nieuwe tijd. De hoofdpunten van de 
agenda waren: hoe blijven we in de lucht (geld-vrijwilligers-werkplaatsen) 
De werkplaats Heerlen is gesloten en Den Haag moet verhuizen. 
 
In 2020 is onze stichting goed bezocht op onze website. Vanwege de kosten en het 
onderhouden van een eigen website doen we dit niet zelf, maar schuilen we onder de 
paraplu van de landelijke website en zo zijn we te vinden op: 
W: https://www.geredgereedschap.nl/deventer 
E: deventer@geredgereedschap.nl 
T: 06 - 10 35 86 71 
Ons postadres: Spanjaardsdijk 92b, 7434 RT te Lettele  
Wij zijn een stichting met ANBI status; schenkingen aan GeredGereedschap Deventer zijn 
fiscaal  aftrekbaar.  
IBAN nummer: NL04 RABO 0314 9236 75 
 
 
Sponsors 
Het straalgrit is ons geschonken door Holland Mineraal B.V. te Deventer. 
Voor een goede prijs betrekken we het hout voor onze kisten bij STIHO B.V. uit Zwolle. 
 
 
Projecten – geleverde gereedschappen 
Voor wie eens wil kijken waar het gereedschap terecht komt, is hier een klein verslag uit 
Kampala –Uganda: 
https://www.youtube.com/watch?v=vBuiHls7eDw&feature=youtu.be 
 
In 2020 hebben we in totaal 1993 stuks gereedschap geleverd aan projecten in Malawi, 
Tanzania en Filipijnen.  
Het betreft 4 complete sets voor 10 leerling opleidingsplaatsen; metselaars, timmerlieden, 
loodgieters en metaalbewerkers. 
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Daarnaast zijn er speciale  spullen geleverd, zoals een lasapparaat, SDS boren en 
gehoorbeschermers. 
Naar de Filipijnen zijn daarnaast een 302-tal stuks tuingereedschap en timmergereedschap 
geleverd, via de Hulp Groep Heeten Filipijnen. Het totale aantal ligt beduidend minder t.o.v. 
2019. 
Met de GeredGereedschap werkplaatsen in Voorst, Wolvega en Franeker hebben we 
metsel-, garage-, schoenmakers-, elektriciens-, en bankhamer gereedschap uitgewisseld. 
We doen nu een flyer in de kisten waarin we ons voorstellen aan de ontvangende partij in 
Afrika. 
 
We hebben de volgende soorten gereedschappen geleverd: 
Land Type gereedschap / beroep Geleverd 
Malawi OTH-Maatwerk, lasapparaat 1 
Tanzania CRP-Timmer10p 531 
Tanzania MAS-Metsel10p 307 
Tanzania MET-Metaal10p 417 
Tanzania PLM-Loodgieter10 350 
Malawi Gehoorbescherming 6 
Malawi SDS boren 79 
Filipijnen landbouw en timmer; steeksleutels etc. 302 
 
IN TOTAAL GELEVERD 1993 
 
Financiën 
We teren in op onze reserves. Er was dit jaar geen collecte. Wel hebben we donaties 
verkregen van de Diaconie Laren:  € 60,-- , de Colmschate Ichtuskerk: € 170,--  en van een 
aantal  particuliere donateurs. Van de gemeente Deventer ontvingen wij de jaarlijkse 
subsidie van € 1.170,-- 
Daar de kosten toenemen (huurverhoging) zullen we nog beter op onze bestedingen letten. 
Onze dank gaat dan ook uit naar al deze mensen die ons werk steunen. We blijven actief om 
via acties inkomsten te verwerven.  
 
Tot nu toe hebben we een positief saldo. We begonnen het jaar met een banksaldo van       
€ 9.954,-- en eindigden met een saldo van € 6.924,--  
 
 
Vooruitblik 2021 
In 2021 moeten we ons aanpassen aan de speelruimte: wat mag en wat kan. 
Voorlopig staat de heropening van de werkplaats nog niet gepland. We streven nog steeds 
naar een optimaal resultaat: voldoening bij de vrijwilliger en kwalitatief goed gereedschap 
afleveren. 
De landelijke coördinatie naar de projecten in ontwikkelingslanden verloopt nog steeds via 
het landelijk GeredGereedschap Dienstencentrum Amsterdam en onze samenwerking met 
de Filipijnengroep Heeten wordt voortgezet. Ook de weggeefwinkel krijgt extra aandacht. 
 
Onze opbrengsten zijn onzeker, maar de uitgaven zullen op vergelijkbaar niveau zijn. 
  
 
 
 
Ton Holtslag : voorzitter  Arie Goedhart     : penningmeester 
Udo Satink : secretaris  Aad Middeldorp  : bestuurslid      
Jos Kroeze : bestuurslid  John Willemsen  : bestuurslid                                       


