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SAMEN 
SUCCESVOL

‘Als je snel wilt gaan, ga alleen.  
Als je ver wilt komen, ga samen.’
Afrikaans gezegde 

Ik moest aan het gezegde denken naar aanleiding van onze 
plannen met partner Bugembe Women’s Resource Centre 
in Oeganda. We zijn voornemens om samen een professio-
neel naaiatelier op te zetten van waaruit we jonge vrouwen 

kunnen ondersteunen met kennis, vaardigheden en middelen. 

Een van de onderdelen in de samenwerking is ook dat we samen een aantal kleine 
coöperaties op zullen zetten van jonge kleermaaksters in de gemeenschappen in 
en rond Bugembe. Met deze Sisters Making a Difference (SMAD) groepen richten 
we ons op de meest kansarme groepen. We willen hiermee een omgeving creëren 
waarin jonge vrouwen de kans durven te pakken om voor zichzelf te kiezen en een 
zelfstandig bestaan op te bouwen als kleermaakster. Met deze SMAD groepen zal 
dat sneller lukken. Immers; samen staan ze sterker, samen is de kans op succes 
groter. Samen komen ze verder dan ze alleen ooit gekomen zouden zijn.

Helpt u samen met ons de vrouwen in Bugembe vooruit? U leest er meer over op 
pagina 4.

Met enthousiaste groet, 

Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap
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'BLIK OP ONEINDIG EN GAAN!'

Johan Vlaardingerbroek is chauffeur voor 
Gered Gereedschap bij De Baanderij in 
Gouda, de logistieke partner van Gered Ge-
reedschap. Elke eerste en derde maandag 
van de maand kruipt hij als vrijwilliger ach-
ter het stuur van de Volkswagen bus met 
aanhanger, die wekelijks door Nederland 
rijdt om de opgeknapte gereedschappen 
op te halen bij de werkplaatsen.
Met een achtergrond als internationaal 

chauffeur is Johan helemaal op zijn plek 
in zijn vrijwilligersrol bij De Baanderij. 

Inmiddels is hij gepensioneerd, maar hij 
reed ruim 10 jaar met bloemen in zijn 
vrachtwagen op Italië. Ook bij De Baanderij 
is hij geen onbekende. Eerder vervoerde 
hij voor hen diverse ladingen naar havens 
door heel Europa.

Meestal gaat de rit eerst richting Amster-
dam. Daarna door naar Heiloo en vervol-
gens richting het noorden, naar Groningen. 
“Als ik weer een dag achter het stuur mag, 
kan ik daar echt van genieten. Rijden is 
voor mij ontspanning. Vooral als ik voorbij 
Utrecht ben, is het lekker rustig en kan ik 
flink doorrijden. Dan is het blik op oneindig 
en gaan!”

Waar hij ook van geniet, is het contact met 
de vrijwilligers bij de werkplaatsen. “Na het 
laden van de gereedschapskisten doen 
we samen even een bakkie koffie of een 
boterham. Daarna moet ik snel weer door, 
want veel tijd om te blijven hangen is er 
niet.” Wat dit werk voor hem zinvol maakt? 
“Het idee dat het gereedschap en de naai-

machines hier jarenlang door mensen zijn 
gebruikt, vervolgens door vrijwilligers zijn 
opgeknapt, daarna door mij naar Gouda 
worden gebracht en straks in Afrika weer 
opnieuw worden gebruikt om een bestaan 
mee op te bouwen.” 

Kijkje achter de schermen
Ben je nieuwsgierig hoe het er aan toe 
gaat bij De Baanderij in Gouda? Bekijk 
dan de video! Collega’s Rieneke en Dory 
van Team Operationeel laten je zien wat 
er allemaal bij komt kijken om een  
container vol opgeknapte gereedschap-
pen en machines te verzenden naar 
Afrika. 

Surf naar bit.ly/baanderij of scan  
de QR-code. 

Johan Vlaardingerbroek, chauffeur voor Gered Gereedschap bij De Baanderij

TRANSPORT 
NAAR TANZANIA 
VERTROKKEN!
Eind januari vertrok vanuit ons logistiek centrum bij 
de Baanderij in Gouda een container vol opgeknap-
te gereedschappen en machines naar Tanzania. 
Bijzonder goed nieuws voor onze 4 projectpartners 
die hier mee worden ondersteund: Nyamiruguyu 
Environmental Conservation Organization, Luilo 
Youth Vocational Training Center, Tanzania Environ-
mental Conservation Society en Joint Initiatives for 
Vulnerable Support. 

De 36 10-persoons gereedschapsets, 95 1-per-
soonssets en 75 naaimachines (alles bij elkaar zo’n 
18.500 stuks (elektrische) handgereedschappen en 
machines) zullen worden ingezet voor versterking 
van het vakonderwijs en ondersteuning van onderne-
merschap aldaar. Vele kansarme jongeren krijgen zo 
de kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen 
als vakman of vakvrouw. We danken iedereen die 
hieraan heeft bijgedragen! 

UPDATE CORONA 
MAATREGELEN
 
Sinds de start van de lockdown half december, zijn 
al onze werkplaatsen en inzamelpunten gesloten. 
De medewerkers en vrijwilligers van het Landelijk 
Bureau werken gewoon door vanuit huis. Bij het 
ter perse gaan van dit GG Bericht (begin maart) is 
dit nog steeds het geval. We verzoeken u dan ook 
om gereedschappen en machines die u bij ons wilt 
inleveren nog even te bewaren. Houd onze website 
in de gaten voor de actuele status. 
www.geredgereedschap.nl

UPDATE PROJECTEN2 3



HELP OOK MEE
Help mee bij de oprichting van het Ondernemerscen-
trum, voor 50 euro kunnen we al een naaimachine 
leveren. Iedere gift is welkom. 

U kunt uw bijdrage overmaken op NL 34 TRIO 021 21 
12 430 t.n.v. Gered Gereedschap. Of doneer direct via 
iDEAL op onze website:  
www.geredgereedschap.nl/doneer 

Of scan de QR-code met uw 
smartphone, dan komt u direct 
op de donatiepagina op onze website. 

Mede namens Hope alvast bedankt voor uw hulp!

Maurice Kleine en Ebén Joubert 

‘We bieden hier opleidingen aan voor de 
allerarmsten uit de omgeving. We leren 
ze naaien, breien en borduren zodat ze 
aan de slag kunnen als kleermaakster. 
Ook geven we ze levensvaardigheden 
mee met lessen over bijvoorbeeld 
gelijkheid van man en vrouw en werken 
we aan hun zelfvertrouwen.  
Doel is dat ze doorgroeien tot zelfstandi-
ge vrouwen die op eigen benen kunnen 
staan.’

Maar de realiteit is weerbarstig. Hope: ‘Er 
is nauwelijks werk bij bedrijven, de enige 
optie is dat ze voor zichzelf beginnen. Daar 
hebben ze een eigen naaimachine voor 
nodig, maar de meesten hebben daar het 
geld niet voor. Bovendien ontbreekt het 

veelal aan ondernemersvaardigheden. 
Zo vallen ze vaak toch weer terug in hun 
oude leven.’ 

En daar wil Hope iets aan doen. ‘Ik heb 
Gered Gereedschap gevraagd om te 
helpen bij het opzetten van een Onder-
nemerscentrum. Vanuit hier willen we de 
kleermaaksters met kennis, vaardigheden 
en middelen ondersteunen. We zullen 
het atelier uitrusten met professionele 
naai-, brei- en borduurmachines. De 
vrouwen kunnen hier een werkplek huren 
of machine lenen waarmee ze thuis aan 
de slag kunnen. We zullen toegang bieden 
tot micro leningen en een marktplaats 
opzetten voor vraag- en aanbod van 
werk. Ook gaan we trainingen verzorgen 

om bij hen ondernemersvaardigheden te 
vergroten.’  

Om de samenwerking tussen de kleer-
maaksters te stimuleren zullen in de 
omgeving ook kleine corporaties worden 
opgericht. Hope: ‘Door samen te werken 
zijn ze sterker. Samen kunnen ze grotere 
opdrachten uitvoeren en kunnen ze als

 

‘MEISJES VERDIENEN DE 
KANS OM DOOR TE GROEIEN'
Empowerment of Women and Youth, daar draait het om bij het Bugembe Women’s Resource Centre in 
Oeganda. Drijvende kracht achter de organisatie is Hope Nabirye.

backup voor elkaar fungeren als een van hen met tegenslag 
te maken heeft. Met deze Sisters Making A Difference 
(SMAD) groepen richten we ons op de meest kansarme 
groepen. We creëren een omgeving waarin jonge vrouwen 
durven voor zichzelf te kiezen en eigenhandig een 
zelfstandig bestaan op gaan bouwen. We verwachten zo’n 
275 jonge vrouwen per jaar een steun in de rug te kunnen 
bieden naar een leven zonder armoede. ‘ 

Bekijk de video!
Neem een kijkje achter de schermen bij Bugembe Women’s 
Resource Centre en maak kennis met Hope Nabirye:  
http://bit.ly/Bugembe

Hilti is een toeleverancier van bevestigingsmaterialen, soft-
ware, services, professionele (elektrische) gereedschappen 
en machines voor de bouw. Met wereldwijd meer dan 30.000 
werknemers in dienst zet het bedrijf in op professionalisering 
van de bouwbranche met als speerpunten productiever en 
duurzamer werken. Wij spraken met Maurice Klein, commerci-
eel directeur, en Ebén Joubert, operationeel directeur, over hun 
initiatief van de inzameling van gebruikte gereedschappen voor 
Gered Gereedschap binnen het fleet management systeem van 
Hilti Nederland.

Maurice: “Bij Hilti zetten wij ons dagelijks in om professionals 
meer productief en  duurzaam te laten werken. Dit doen wij 
onder andere door middel van een leaseconcept waarbij we 
gereedschappen verhuren aan bedrijven en het gereedschaps-
beheer volledig uit handen nemen. Bij het aangaan van het 
leasecontract worden alle bestaande en oude gereedschappen 
ingenomen en wordt het bedrijf voorzien van compleet nieuw 
Hilti gereedschap.”

Ebén: “Vanuit duurzaamheidsoogpunt voelde het niet goed 
om het gebruikte gereedschap weg te gooien of alleen maar 
te recyclen. Daarom liepen we al langer rond met het idee om 
het een nieuwe bestemming te geven. Binnen de circulariteits-
benadering komt re-use immers voor recycling. We hebben 
toen op eigen initiatief Gered Gereedschap benaderd en zo is 
het balletje gaan rollen. Inmiddels hebben we al 2 à 3 contai-
ners met gereedschap ingezameld voor een project in Malawi. 
Daarnaast ondersteunen we Gered Gereedschap ook met een 
financiële bijdrage. Deze samenwerking voelt goed voor ons. Bij 
Hilti gebruiken we maatschappelijke verantwoordelijkheid niet 
als verkooppraatje, het gevoel om actief te willen bouwen aan 
een betere toekomst komt echt van binnenuit.”

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

IN ACTIE VOOR GERED 
GEREEDSCHAP

IN ACTIE VOOR  
BUGEMBE WOMEN’S RESOURCE CENTRE

IN ACTIE VOOR GERED 
GEREEDSCHAP  

Hope Nabirye
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Jackson Kyabene
Moses Ssembatya (links)

"Ik had nooit gedacht dat ik meubelmaker zou worden, laat 
staan dat ik een eigen bedrijf zou gaan beginnen," zegt Jackson 
Kyabene. Dat Jackson ooit de mede-eigenaar van een  meu-
belmakersbedrijf zou worden, lag inderdaad niet in de lijn der 
verwachting  toen hij als kind uit een arm Oegandees gezin uit 
huis ging en onder voogdij werd geplaatst. Zijn voogden zorgden 
ervoor dat hij de basisschool kon afmaken. Van het afronden van 
zijn middelbare school is het echter nooit gekomen, omdat zijn 
voogden vonden dat Jackson beter een vakopleiding kon gaan 
doen. "Daar was ik het niet mee eens," zegt Jackson lachend. 
"Maar ik kon er weinig tegen inbrengen. En zo ben ik door hen 
aan de opleiding tot timmerman begonnen."

Goed gereedschap
Jackson volgde zijn opleiding bij COWA in de hoofdstad 
Kampala. Al ruim dertig jaar verzorgt deze organisatie vakop-
leidingen voor kansarme jongeren. Gered Gereedschap steunt 
haar daarbij. Zo gebruikte Jackson tijdens zijn opleiding gereed-
schappen en machines die door Gered Gereedschap gedoneerd 
zijn. "Dat heeft absoluut geholpen bij mijn opleiding," zegt 
Jackson. "Ik realiseer me nu nog beter dan toen hoe belangrijk 
goed gereedschap is om een vak goed te kunnen leren. 

'DIE OPLEIDING BLIJKT 
VOOR MIJ EEN GESCHENK 
UIT DE HEMEL TE ZIJN 
GEWEEST'

'ONZE ZAAK MOET HET BESTE MEUBELMAKERS- 
BEDRIJF IN OEGANDA WORDEN'

Moses Ssembatya is een van de naar 
schatting 2,7 miljoen wezen in Oeganda. 
Omdat hij merkte dat het voor zijn voogd 
steeds moeilijker werd om het schoolgeld 
te betalen voor hem en de andere kinderen 
in het pleeggezin waarin hij opgroeide, 
besloot Moses zelf van school te gaan 
en een vakopleiding te gaan doen. "De 
financiële situatie was thuis zo dat ik dacht: 
ik kan beter een vak gaan leren dan verder 
studeren. Met het diploma van een goede 
vakopleiding op zak kun je altijd je eigen 
brood verdienen. En dat wilde ik graag: mijn 
eigen geld verdienen, niet afhankelijk zijn."

Omwenteling
Moses schreef zich in bij de timmermans- 
en meubelmakersopleiding van COWA in 
Kampala. "Die opleiding bij COWA heeft 
mijn leven veranderd. Het is echt een 
omwenteling geweest. Ik heb zoveel ge-
leerd tijdens die opleiding: het maken van 
stoelen, banken, bedden, tafels, keuken-
blokken, deuren, raamkozijnen, vloeren en 
noem maar op. Door die opleiding ben ik 
een volleerd timmerman en meubelmaker 
geworden."

Eigen bedrijf
Tijdens zijn opleiding leerde Moses Jack-
son Kyabene kennen. Hij volgde dezelfde 
cursus en nadat ze hun diploma hadden 
gekregen, besloten ze in mei 2020 samen 
een timmermans- en meubelmakersbe-
drijf te beginnen. Met hulp van Jacksons 
broer kregen ze het beginkapitaal bij elkaar 
en konden ze van start. "We hadden onze 
diploma's op zak, het geld bij elkaar en 
mochten een deel van de EQUIP tim-
merwerkplaats van COWA huren. Daar 
konden we ook gebruik maken van de 

gereedschappen die door Gered Gereed-
schap geleverd zijn. Nu moesten we alleen 
nog klanten zien te vinden. Dat was in 
het begin niet makkelijk. Maar nadat de 
eerste opdrachten binnenkwamen, begon 
het te lopen. We moeten het hebben van 
mond-tot-mondreclame. Kwaliteit is daar-
bij belangrijk. We doen ons uiterste best 
om producten van een zo hoog mogelijke 
kwaliteit te leveren, want als klanten tevre-
den zijn, vertellen ze dat door aan anderen. 
Onze zaak moet het beste en bekendste 
timmer- en meubelmakersbedrijf in Oe-
ganda worden. Dat is mijn droom." 

En het door Gered Gereedschap geleverde gereedschap is 
gewoon heel goed."  

Startup 
In mei 2020 is Jackson met Moses Ssembatya, een eigen 
bedrijf begonnen: Jacks Unique Furniture and Interior 
Designing. Om de kosten voor het huren van een bedrijfsruimte 
uit te sparen, mogen ze tegen betaling van een laag huurbedrag 
gebruik maken van de EQUIP timmerwerkplaats van COWA. 
"Dat heeft ons erg geholpen bij het opstarten van ons bedrijf. 
Het was niet makkelijk om voldoende startkapitaal bij elkaar te 
krijgen."

Zoals voor elke startup was het ook voor Moses en Jackson 
een hele uitdaging om naamsbekendheid op te bouwen en een 
klantenkring te creëren. "We zijn daar nu nog druk mee bezig," 
zegt Jackson. "We hebben inmiddels al een aantal meubels in 
opdracht gemaakt. Langzaam maar zeker leren de mensen hier 
ons bedrijf kennen. Na een moeilijke start gaat het nu eigenlijk 
best goed." 

Geschenk uit de hemel
Nu de eerste horde genomen is, durft Jackson te dromen over 
een mooie toekomst voor zijn bedrijf. "We willen van Jacks 
Unique Furniture and Interior Designing hét adres in Oeganda 
voor timmerklussen en de productie van meubilair in opdracht 
maken. Dat ik nu met mijn bedrijf mijn eigen inkomen verdien, 
heeft mij persoonlijk een enorm gevoel van onafhankelijkheid 
gegeven. Ik hoef nu niet meer mijn hand op te houden bij mijn 
voogden of wie dan ook. Hoewel ik er eerst helemaal geen zin 
in had, blijkt die door hen voor mij uitgekozen opleiding dus 
eigenlijk een geschenk uit de hemel te zijn geweest."

Moses Ssembatya, Timmerman, COWA, Oeganda

WAT IS EQUIP?
EQUIP is de naam waaronder Gered Gereedschap in 
Afrika vakmanschap in de breedte ondersteunt. Waarom 
EQUIP? Enerzijds omdat de naam beter uit te spreken is 
dan ‘Gered Gereedschap’, anderzijds omdat het beter past 
bij onze doelstellingen. De naam – vertaald vanuit het 
Engels betekent het uit- of toerusten – geeft goed weer 
wat we met onze inzet willen bereiken: het uitrusten van 
vakmensen in Afrika met de juiste gereedschappen en 
machines, theoretische kennis en praktische vaardighe-
den zodat zij als vakman of -vrouw een boterham kunnen 
verdienen. De naam EQUIP gebruiken we alleen lokaal 
in landen waar we actief zijn en altijd in combinatie met 
onze eigen naam Gered Gereedschap. 

Meer weten? www.geredgereedschap.nl/programma

Jackson Kyabene, Timmerman, COWA, Oeganda
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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: Antoinet de Heus, Paul Visser, Evelien van der Voorde, Peter 
Schmidt 
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
Fotografie: Moses Kintu, Johan van Spanjen, Partners en Beeldarchief 
Gered Gereedschap
Rekeningnummer: NL 34 TRIO 0212112430 

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:

LAAT UW IDEALEN 
VOORTLEVEN 
Overweegt u om Gered Gereedschap te laten delen in uw nalatenschap? Een 
mooi idee. Door naast uw familie en vrienden ook een goed doel op te nemen 
in uw testament, kunt u uw idealen laten voortleven. En daarmee het verschil 
maken in het leven van jonge vakmensen in ontwikkelingslanden.

Elke gift, groot of klein, is waardevol voor ons. Een nalatenschap aan Gered 
Gereedschap is bovendien belastingvrij. Als goed doel met ANBI status is 
Gered Gereedschap namelijk vrijgesteld van erfbelasting. Zo draagt uw nalaten-
schap voor 100% bij aan het doel waar het voor bestemd is. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om Gered Gereedschap in uw testament op 
te nemen, bijvoorbeeld als erfstelling of legaat. Wilt u persoonlijk van gedachten 
wisselen over dit onderwerp of heeft u vragen? Neem dan contact op met mr. 
Pablo van Klinken via pr@geredgereedschap.nl of 06-14230518. Al uw vragen 
worden vertrouwelijk behandeld. 

Het komende jaar zullen we in samenwerking met pro-
jectpartners in Malawi en Oeganda diverse lesprogram-
ma’s op MBO-niveau gaan opzetten. En daar kunnen we 
wel wat hulp bij gebruiken. Daarom zijn we op zoek naar 
enthousiaste (oud)leraren (metaalbewerking, houtbewer-
king, autotechniek, kleermaken of schoenmaken) die hun 
kennis en know-how willen inzetten om vakmensen in 
Afrika een steun in de rug te bieden. 

Samen met lokale partners stel je een opleidingspro-
gramma op. Daarin geef je aan wat de leerlingen na hun 
opleiding moeten kunnen. Op termijn is het mogelijk dat 
we je uitzenden naar Afrika om ter plekke het opleidings-
programma over te dragen aan de docenten. 

Meer weten? Neem dan even contact met ons op 
via pr@geredgereedschap.nl. Dan nemen we zo snel 
mogelijk contact met je op. 

WINNAAR KERSTPUZZEL
De kerstpuzzel die in het december nummer van Gered Gereedschap 
stond, heeft weer gezorgd voor een groot aantal goede inzendingen. Maar 
er kan er maar één de winnaar zijn. De juiste oplossing was: Samen maken 
we er werk van. 

Wij feliciteren Karla Gelens uit Vlaardingen met het juiste antwoord. Zij 
heeft de cadeaubon van 25 euro inmiddels ontvangen. 

GEZOCHT: DOCENTEN 
TECHNIEK!

ALGEMEEN8


