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WIE HELPT 020,
050 EN 070? 

Al bijna 40 jaar zijn de werkplaatsen met de vele 
vrijwilligers het kloppende hart van Gered Gereed-
schap. Daar wordt werk gemaakt van oud ge-
reedschap. Zonder werkplaatsen geen opgeknapt 
gereedschap en geen beter leven voor de jonge 
vakmensen in Afrika. Het is dan ook met dit in 
gedachten dat ik aandacht vraag voor 3 van onze 
werkplaatsen: Groningen, Amsterdam en Den Haag. 
 

Alle 3 zijn ze met spoed op zoek naar een nieuwe ruimte. En dat is niet altijd 
eenvoudig. In steeds meer steden verdwijnen de ‘rafelranden’ van de stad: 
de oude gebouwen of zelfs hele bedrijfsterreinen waar onze werkplaatsen 
veelal hun plek vinden. Deze locaties moeten steeds vaker plaats maken voor 
herontwikkeling, woningbouw. Gemeentes zijn ook steeds minder behulp-
zaam met het vinden van locaties omdat ze andere prioriteiten hebben. En 
dat maakt het voor organisaties zoals Gered Gereedschap lastiger om iets 
nieuws te vinden. Gelukkig kunnen we regelmatig terecht bij vergelijkbare 
organisaties zoals kringloopwinkels of kerkelijke instellingen en soms zelfs bij 
bedrijven die ons een warm hart toedragen. 
 
Daarom maak ik op deze manier graag gebruik van ons netwerk van Gered 
Gereedschap supporters in de hoop een oplossing te vinden. Dus, mocht u 
iets weten, dan horen wij het graag!

Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap
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GEREEDSCHAPPEN 
EN MACHINES OP 
TRANSPORT NAAR 
OEGANDA! 
Begin mei vertrok vanuit ons logistiek centrum bij 
de Baanderij in Gouda een container vol materialen 
naar Oeganda. Iets later dan gepland omdat door 
corona - en de stremming van het Suezkanaal - de 
scheepvaart behoorlijk ontregeld is, waardoor het 
vertrek wat meer voeten in aarde had dan normaal. 

Aan boord van de container de opgeknapte gereed-
schappen en machines waarmee we – mede dank-
zij de steun van de AFAS Foundation - de werkplaats 
bij partner Kimuna Technical in Kampala verder 
gaan professionaliseren. Ook kunnen we hiermee de 
monteurs die zijn aangesloten bij de app Makanika 
gaan voorzien van professioneel gereedschap zodat 
ze gestrande auto’s weer de weg op kunnen helpen. 
Het doel van de lokale partners is om in de werk-
plaats per jaar 100 kansarme jongeren op te leiden 
tot automonteur en de kans op werk te vergroten 
door jaarlijks 50 ervaren monteurs bij te scholen en 
hen toegang te bieden tot de app van Makanika. 

We willen iedereen danken die bijgedragen heeft aan 
de totstandkoming van dit project!
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2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Door het coronavi-
rus schudde de wereld op zijn grondvesten. Landen gingen in 
lockdown, grenzen moesten dicht en het openbare leven lag stil, 
zowel in Nederland als in Afrika. Veel van de vakscholen waar-
mee wij samenwerken gingen dicht en ook onze werkplaatsen in 
Oeganda en Nederland moesten tijdelijk op slot. 

Dit had grote invloed op de hoeveelheid gereedschappen die we 
konden opknappen en daarmee ook op het aantal projecten dat 
we konden ondersteunen. Gelukkig zijn onze vrijwilligers vasthou-

dend en doorzetters. Zodra het weer enigszins mogelijk was, met 
alle veiligheidsmaatregelen in ogenschouw genomen, gingen ze 
snel weer aan de slag. Zo konden we toch nog – mede dankzij 
uw hulp - vorig jaar 23 organisaties in Malawi, Tanzania en Ghana 
ondersteunen met kennis, gereedschappen en machines. 
Hieronder kunt u de resultaten van het werk van Gered Ge-
reedschap zien. Het zijn – zeker door de grote onzekerheid van 
afgelopen jaar - cijfers waar we trots op zijn. We willen iedereen 
die hieraan bijgedragen heeft – in welke rol dan ook - dan ook 
bijzonder bedanken.

RESULTATEN 2020: DANK VOOR UW STEUN

5 zeecontainers
vol gereedschap en machines 

verscheept

Wilt u meer weten? Lees dan ons jaarverslag; daarin vindt u meer informatie over hoe we onze gelden hebben besteed en welke pro-
jecten we in 2020 hebben ondersteund. Het jaarverslag is medio Juni te lezen op de website: www.geredgereedschap.nl/jaarverslag.

23 organisaties 
ondersteund met kennis, kunde, 
gereedschappen en machines

7.452 jongeren 
ondersteund bij goed vakonderwijs 

en ondernemerschap

65.589  stuks
gereedschappen en machines 

verzonden
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Zo is het ook in Rukwa, een regio in 
Zuidwest-Tanzania. Viana Pambana 
Pata Maendeleo Rukwa (VIPAMARU) 
zet zich in om het toekomstperspectief 
van jongeren in dit gebied te verbeteren. 
Empowerment is daarbij haar motto. 
Door middel van een breed scala aan 
activiteiten wil VIPAMARU jongeren niet 
alleen economisch zelfredzamer maken, 
maar ook hun geloof in eigen kunnen 
vergroten.  Vakonderwijs is daar een van 
de onderdelen van.

De jongeren zijn in zowel de stedelijke 
als landelijke gebieden door VIPUMARU 
verenigd in 250 jeugdgroepen waarin meer 
dan 2.000 jongeren actief zijn.  Via deze 
jeugdgroepen kunnen jongeren vakonder
wijs volgen, o.a. in de richting kleermaken 

en houtbewerking. Ze krijgen zo de kans 
hun eigen inkomsten te genereren en 
daarmee hun zelfvertrouwen en toe-
komstbeeld een positieve boost te geven. 
VIPUMARU legt veel verantwoordelijkheid 
bij de jongeren neer: ze zijn bijvoorbeeld 
zelf verantwoordelijk voor het beheer van 
de werkplaatsen. Ze leren op deze manier 
niet alleen een vak, maar ook de basics 
van ondernemerschap. 

VIPAMARU betrekt daarnaast hoger 
opgeleide jongeren bij haar werk door het 
organiseren van op deze groep gerichte 
activiteiten en cursussen. Ze wil deze 
jongeren daarmee stimuleren hun kennis 
en know-how in te zetten voor de doel-
stellingen van de organisatie. Dit onder 
het motto: jongeren motiveren jongeren. 
Deze hoger opgeleide studenten helpen de 

jonge vakmannen en vrouwen na hun op-
leiding bij het starten van een eigen bedrijf 
o.a. door te assisteren bij het verkrijgen 
van eigendomspapieren en leningen.

Het aantal naaimachines dat nu in 
gebruik is bij de opleiding kleermaken van 
VIPAMARU schiet duidelijk tekort. Ook laat 
de kwaliteit van deze machines veel te 
wensen over. Ze zijn verouderd en er zijn te 
weinig moderne elektrische naaimachines 
om alle cursisten de mogelijkheid te geven 
om al tijdens hun opleiding kleding te ma-
ken die geschikt is voor verkoop op de lo-
kale markt. Bij de opleiding houtbewerking 
doen zich dezelfde problemen met het 
beschikbare gereedschap voor. Daarom 
heeft VIPAMARU Gered Gereedschap om 
ondersteuning gevraagd. Graag bieden wij 
deze ondersteuning. Helpt u mee?

WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT 
DE TOEKOMST! HELPT U MEE?
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DOE MEE!
Helpt u  mee zodat we de jongeren van VIPAMA-
RU een goede praktijkopleiding Kleermaken of 
Houtbewerken kunnen bieden? We hebben  
€ 8.147,- nodig. Voor 25 euro kunnen we al een 
kist gereedschap leveren, voor 50 euro een 
naaimachine. Iedere gift is welkom. 

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

Mede namens de mensen van  
VIPAMARU alvast bedankt voor uw hulp!

Marcel Hissink – VolkerRail

Wat doe je met zo’n 50 stuks gestekkerd gereedschap die niet 
meer gebruikt worden, maar te goed zijn om weg te doen? 
Marcel Hissink, teamleider en coördinator middelenbeheer bij 
VolkerRail, kwam na een tip van een gereedschapleverancier bij 
Gered Gereedschap terecht. “De  afgelopen jaren  zijn we binnen 
VolkerRail grotendeels overgestapt van 220V-gereedschap naar 
nieuw accugereedschap. Omdat we niet meteen wisten wat 
we met het nog bruikbare oude gereedschap moesten doen, 
kwam het bij ons op de plank te liggen. We zijn blij dat we er nu 
een goede bestemming voor gevonden hebben. Het initiatief 
sluit ook mooi aan op onze duurzaamheidsmissie, waarbinnen 
we samen bouwen aan een betere levenskwaliteit. Dankzij 
meerdere initiatieven staan we op het hoogst haalbare niveau 
van de CO2-prestatieladder (trede 5). Een niveau dat we graag 
vasthouden.”

Samen met zijn collega’s werkt Marcel ook intern aan het 
creëren van een stukje bewustwording. Medewerkers worden 
opgeroepen zich in te zetten voor Gered Gereedschap en hun 
gebruikte privégereedschap in te leveren bij een van de 400 
inzamelpunten in Nederland. Daarnaast biedt VolkerRail ook 
financiële ondersteuning, zodat de ingezamelde gereedschap-
pen door Gered Gereedschap opgeknapt en verscheept kunnen 
worden naar Afrika. Hiermee steunen zij het Don Bosco Youth 
Technical Institute in Malawi.

Marcel: “Het geeft een goed gevoel om samen anderen te 
helpen, vooral in deze tijd. We hebben allemaal last van de 
gevolgen van corona, maar ik denk dat de mensen in ontwikke-
lingslanden misschien wel het hardst getroffen worden van ons 
allemaal.”

CIJFERS TANZANIA

Hoofdstad: Dodoma
Officiele landstaal: Swahili, Engels
Regeringsvorm: Republiek
Religies: Christendom 61%, islam 35 %
Oppervlakte: 947.303 km² (6,2 % water)
Aantal inwoners: 58,5 miljoen

IN ACTIE VOOR GERED 
GEREEDSCHAP

IN ACTIE VOOR GERED 
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Wunizooya Development Programme (WUDEP), gevestigd in 
Tamale, Ghana, zet zich al sinds 2004 in om de leefomstan-
digheden en toekomstperspectieven van de bevolking in de 
noordelijke districten van Ghana te verbeteren. Drijvende kracht 
achter de organisatie is Ziblim Yakubu ‘Samen met Gered 
Gereedschap hebben we in de afgelopen jaren al honderden 
jongeren uit deze regio een kans op een betere toekomst 
kunnen bieden. Sinds Gered Gereedschap met ons is gaan 
samenwerken, kunnen wij onze cursisten veel beter begeleiden’.

Dankzij de steun van vele donateurs ontving WUDEP onlangs 
wederom een grote hoeveelheid gereedschap van Gered 
Gereedschap. Ziblim: ‘We hebben eind 2020 de container vol 
gereedschappen op kunnen halen in de haven van Tema. Voor 
de overhandiging van de gereedschappen in januari, in het 
Kumbungu District Community Centre, hebben we een kleine 
feestelijke bijeenkomst georganiseerd. De ontvangers zijn 
allemaal trainee’s van WUDEP die zijn opgeleid door onze ‘meester 
‘vakmensen of in onze trainingscentra in o.a. Savelugu, Sagnarigu, 
Kumbungu en Zugu. Het gaat hierbij om kleermakers, timmer-
mannen, metaalbewerkers, elektromonteurs en automonteurs. 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen in verband met COVID-19 
was de ceremonie een groot succes!’

Onverwachte kans
Met steun van Gered Gereedschap kreeg WUDEP ook onverwacht 

de kans om een extra trainingscentrum op te zetten in de 
Lingbunga gemeenschap in het Tolon district. Ziblim: ‘Na 
aankomst van de container bleek dat een van de andere lokale 
organisaties niet in staat was om hun deel van het gereedschap 
op te halen. In overleg met Gered Gereedschap hebben we 
besloten om de gereedschappen over te nemen en te gebruiken 
voor de inrichting van een nieuw opleidingscentrum in Lingbunga. 
Iedereen is erg enthousiast over deze onverwachte kans. We 
worden bij de realisatie van het centrum geholpen door de 
lokale overheid, religieuze leiders, dorpsoudsten, noem maar op. 
Iedereen zet zich er op zijn of haar manier voor in.  

Ze zien dat onze opleidingen om het toekomstperspectief van 
jongeren in deze regio te verbeteren effect hebben. Inmiddels 
zijn in het nieuwe centrum de opleidingen voor timmerman en 
kleermaker begonnen! Dus dat is fantastisch nieuws. Ik wil dan 
ook iedereen bij Gered Gereedschap bedanken voor de steun. Ik 
hoop dat we nog lang met elkaar samen kunnen werken!’

NIEUW OPLEIDINGSCENTRUM VAN START BIJ WUDEP 
IN NOORD-GHANA 

BERICHTEN UIT  
HET VELD
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Adelbert Nolet (links) en Roel Hoppenbrouwers van werkplaats Huijbergen

“GEWOON DÓÉN MET Z’N ALLEN”

Solidariteit Werkplaats Huijbergen 
(S.W.H.) is in 1987 opgestart vanuit de 
broeders in een van de recreatiezalen van 
het schoolinternaat van het oude klooster 
van St. Marie. Aanvankelijk was de werk-
plaats actief voor de stichting Vraag en 
Aanbod Internationaal, later kwam daar 
Gered Gereedschap bij. Na een aantal 
jaren moest de werkplaats verhuizen en 
vond de stichting onderdak bij een boer 
in een oude varkensstal. Toen de schuur 
het veld moest ruimen om plaats te 
maken voor een woonhuis, moest S.W.H. 
opnieuw verhuizen. Gelukkig kwam met 
de gemeentelijke herindeling in 1997 de 
oude gemeentewerkplaats van Huijber-
gen vrij. Het is in dit onderkomen waar de 

vrijwilligers van S.W.H. alweer heel wat 
jaren met veel plezier en toewijding oud 
gereedschap inzamelen en opknappen 
voor de derde wereld.

Lokale bekendheid
De werkplaats geniet lokale bekendheid in 
de regio, niet in de laatste plaats dankzij 
de eigen inspanningen en succesvolle 
mond-tot-mond reclame. Zo wordt het 
gereedschap niet alleen in Huijbergen zelf 
opgehaald, maar ook in de omringende 
dorpen. Soms komen er ook mensen uit 
Zeeland of zelfs van over de grens uit Bel-
gië gereedschap brengen! Daarnaast komt 
het gereedschap dat bij de Praxis- 
inzamelpunten van Gered Gereedschap 
in Etten-Leur, Roozendaal en Bergen op 
Zoom wordt ingeleverd, ook bij S.W.H. 
terecht.

Gevarieerd gezelschap
In de werkplaats is een gevarieerde groep 
vrijwilligers met diverse achtergronden 
werkzaam. Van een oud-metaalbewerker 
en voormalig monteur tot iemand die 
in het ziekenhuis aan protheses heeft 

gewerkt. Het merendeel is tussen de 65 
en 80 jaar oud. Ook biedt de werkplaats 
een zinvolle dagbesteding voor een aantal 
jongeren met autisme. Roel Hoppenbrou-
wers, die de algemene leiding heeft over 
de werkplaats: “We proberen iedereen 
zoveel mogelijk vrij te laten in wat hij wil 
doen. Wij hebben hier geen bazen, we 
werken allemaal op hetzelfde niveau.”

Aan creativiteit geen gebrek
De werkplaats blinkt uit in creatieve  
oplossingen. Gereedschapskisten worden 
bijvoorbeeld gemaakt van houtresten 
afkomstig van een lokale aannemer. 
Opgeknapte stukken gereedschap worden 
voorzien van een nieuw likje verf met verf-
resten van de plaatselijke verfleverancier. 
Ook wat de vrijwilligers zelf betreft aan cre-
ativiteit geen gebrek. De kracht van S.W.H. 
volgens Roel? “Dat we het gewoon dóén 
met z’n allen. We zijn blij met elk stukje 
gereedschap. Klein of groot, intensief ge-
bruikt of nog in goede staat, wij maken het 
samen weer als nieuw en zorgen ervoor 
dat het een goede bestemming krijgt.”

Solidariteitswerkplaats Huijbergen

NIEUWS VAN DE 
WERKPLAATSEN
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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, Evelien van der Voorde, Peter Schmidt 
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
Fotografie: Johan van Spanjen, Partners en Beeldarchief Gered Gereed-
schap
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:

Het netwerk van Gered Gereedschap bestaat uit 26 werk-
plaatsen verspreid over heel Nederland. In onze werk-
plaatsen wordt door zo’n 500 vrijwilligers het ingezamelde 
gereedschap geselecteerd, opgeknapt en klaargemaakt 
voor transport naar onze partners in Afrika. 
Door verschillende oorzaken zijn drie werkplaatsen, te 
weten Groningen, Amsterdam en Den Haag, op zoek naar 
een nieuw onderkomen. En bij die zoektocht kunnen we uw 
hulp goed gebruiken!

Wat zoeken we? Ook al verschillen de wensen per 
werkplaats, toch zijn er overeenkomsten. Voorkeur heeft 
een locatie die goed bereikbaar is, zowel per auto als 
openbaar vervoer. Er moet voldoende ruimte zijn om een 
werkplaats in te richten met eventueel een magazijn, 
kantoortje en/of opslag. Ook moet er de mogelijkheid zijn 
om enig lawaai (lassen/ slijpen) te maken. 
Beschikt u over relevante contacten of weet u een 
geschikte locatie voor één van deze werkplaatsen? Neem 
dan contact met ons op via 
 pr@geredgereedschap.nl 

GEEF [EEN] VADER GERED 
GEREEDSCHAP CADEAU! 
20 juni, dan is het weer Vaderdag. Zullen we daar dit jaar iets moois van 
maken? Als je je vader namelijk verrast met een gift uit de cadeaushop van 
Gered Gereedschap, dan help je een vader in Afrika aan bijvoorbeeld een 
kist gereedschap of een naaimachine. Dan kan hij daar mee aan het werk. 
Mooie dingen maken zoals tafels, stoel of kleding. En dan verkopen. Zo 
zorgt jouw Vaderdag cadeau voor brood op de plank in Afrika. 

Als bewijs van je gift krijg je een certificaat op naam thuisgestuurd. Die kun 
je dan cadeau doen aan je vader. En dan zorgen wij ervoor dat jouw kist 
gereedschap of naaimachine mee gaat met het eerstvolgende transport 
naar Afrika. Een mooi idee toch? 
Kijk snel op www.geredgereedschap.nl/vaderdag 

GEZOCHT:  
NIEUW ONDERKOMEN 
VOOR WERKPLAATSEN
HELPT U MEE ZOEKEN? 
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