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Voorwoord

SAMEN MAKEN WE ER
WERK VAN

2020 was een bijzonder jaar. Door het coronavirus 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 waarmee wij samenwerken gingen dicht en ook onze werkplaatsen in Oeganda moesten
tijdelijk op slot.
Dit alles had grote gevolgen, vooral voor de inwoners

nen zodat ze – als de situatie het zou toelaten – weer

van gebieden in Afrika waar Gered Gereedschap actief

aan het werk zouden kunnen om een inkomen te

is en waar armoede heerst. Vaak hebben mensen geen

verdienen of een opleiding te volgen. Door alle inspan-

buffer waarmee ze wel even vooruit kunnen. Geen werk,

ningen is het dit jaar - ondanks de grote internationale

is geen geld, is geen eten. De pandemie en de impact

logistieke uitdagingen - toch gelukt om dit jaar onder-

ervan vroeg om flexibiliteit en improvisatievermogen

steuning te bieden aan 23 organisaties in 3 landen.

bij onze partners. Er moest snel geschakeld worden

Dit ook vooral dankzij de support van een groeiende

en vooral gekeken worden naar wat ze nog wél konden

groep gereedschap-inleveraars, donateurs,

doen. Mooi voorbeeld vond ik MESHCP in Oeganda. De

bedrijven en fondsen. Mede namens onze vrijwilli-

gereedschappen die de organisatie ontvangen had om

gers - op kantoor en in de werkplaatsen - wil ik u

vakopleidingen verder te professionaliseren werden nu

bedanken voor uw bijdrage aan ons werk in het

ingezet om machines te maken waarmee lokale land-

afgelopen jaar!

bouwproducten verwerkt konden worden. De vakmensen
van MESHCP fabriceerden popcorn- en ‘Gnuts paste’

We hopen op uw steun te mogen blijven

machines en stelde deze ter beschikking aan de lokale

rekenen!

bevolking. Het is een mooie gedachte dat onze gereedschappen in deze moeilijke tijden - op een net iets andere

Met vriendelijke groet,

manier - ook bij hebben gedragen aan een beter bestaan

Bob de Koff

voor velen.
Ook in Nederland was het voor Gered Gereedschap improviseren. Werkplaatsen gingen tijdelijk dicht tijdens de
1e en 2e golf, maar in de periode daartussen werkten de
werkplaatsmedewerkers in kleinere teams op meerdere
dagen actief door met het opknappen van gereedschappen. Ook ging de behandeling van projectaanvragen
voor onze partners gewoon door. De medewerkers en
vrijwilligers van het landelijk bureau werkten – zoals bijna
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iedereen - vanuit huis. Er was regelmatig contact met

Voorzitter Stichting

Afrika om op de hoogte te blijven van de actuele situatie.

Dienstencentrum Gered

Alles erop gericht om vakmensen te blijven ondersteu-

Gereedschap
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ONZE VISIE
WAAR WE IN GELOVEN
Honderden miljoenen mensen op de wereld leven in armoede en moeten rondkomen van
minder dan 1 dollar per dag. Gered Gereedschap vindt dat iedereen recht heeft op een
zelfstandig bestaan en zet zich in om de zelfredzaamheid van mensen en organisaties in
ontwikkelingslanden te vergroten.
VOOR DE MAKERS
In haar aanpak gaat Gered Gereedschap uit van de kracht en de mogelijkheden van mensen. We
werken daarbij vanuit een praktische instelling en geloven dat concrete oplossingen grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Met toegang tot een goede vakopleiding, begeleiding bij en naar
werk en ondersteuning met goede gereedschappen stellen we mensen zelf in staat een bestaan op te
bouwen als vakman of vakvrouw. Degene die daar de capaciteiten en ambitie voor heeft stimuleren we
om als zelfstandige aan de slag te gaan. Voorzien van de juiste kennis, ervaring én tools kunnen mensen
zo een goed inkomen verdienen. Dat is volgens ons de sleutel tot succes.
VERSTERKEN SECUNDAIRE SECTOR
Met ons doel - het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen in ontwikkelingslanden in Afrika- als uitgangspunt bekijken we onze aanpak ook in een groter perspectief. We geloven dat het (regionaal of landelijk) versterken
van het vakonderwijs en ondernemerschap de oplossing is voor de ontwikkeling van een gebied. Het gaat daarbij
met name om het versterken van de ambachtssector en de bouwnijverheid. Branches die bij uitstek kunnen bijdragen
aan de zelfstandigheid van grote groepen mensen. Vaak zijn in ontwikkelingslanden de grondstoffen wel aanwezig
om een bloeiende maakindustrie te creëren. Het ontbreekt echter veelal aan voldoende vakmensen, kennis, financiën en
middelen zoals gereedschappen en machines.
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ONZE HULP
Gered Gereedschap steunt met haar programma’s – in Afrika onder de naam EQUIP - technisch vakmanschap
in de volle breedte: leren, werken en ondernemen. Doel is om kansen te bieden aan (startende) vakmensen
op een goed bestaan.
Het gaat hierbij om concrete en praktische hulp. We onder-

werkplaatsen. Goed gereedschap is schaars

steunen vakopleidingen met (opgeknapte) gereedschap-

en niet voor iedereen betaalbaar. Door het

pen en machines. Daarnaast dragen we bij aan de kennis

openen van deze werkplaatsen krijgen meer

en kunde van leraren. Arme jongeren willen we met studie-

vakmensen toegang tot goede gereedschap-

beurzen de mogelijkheid geven om überhaupt naar school

pen en machines.

te gaan en een vak te leren. Na de opleiding steunen we bij
de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door te

Om onze impact te vergroten zal onze

zorgen voor een starterskit gereedschap, micro-kredieten

focus steeds meer liggen op geselecteerde

voor het aanschaffen van bouwmaterialen en werkbegelei-

regio’s waar we – afhankelijk van de vraag

ding door een ervaren vakman of vakvrouw.

en behoefte – samen met lokale/regionale
partners alle facetten van het technisch

8

Om ondernemerschap verder te stimuleren zijn we gestart

vakmanschap met verschillende ‘bouwstenen’

met het opzetten van gereedschap verhuur- en opknap-

uit onze programma’s zullen ondersteunen.
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ONZE MANIER VAN
WERKEN
SAMEN ARMOEDE BESTRIJDEN
Het netwerk van Gered Gereedschap in Nederland bestaat

Onze aanpak is dan ook praktisch, pragmatisch en

uit 26 werkplaatsen waar zo’n 500 vrijwilligers actief zijn.

concreet. We werken altijd samen met betrouwbare

Samen werken zij aan één doel: het bieden van concrete

partners in de regio bij de ondersteuning van lokale initi-

middelen aan vakmensen in ontwikkelingslanden voor een

atieven: directe steun zonder tussenkomst van andere

leven zonder armoede.

partijen. Dankzij vele vrijwilligers, gedoneerde materialen
en lage overhead houden we onze kosten laag.

Het overgrote deel van de vrijwilligers is actief met het
opknappen van gebruikte gereedschappen voor een

ONDERSTEUNING LOKALE INITIATIEVEN

tweede leven in Afrika. Gereedschap dat door particulie-

Gered Gereedschap ontvangt jaarlijks meer dan 500

ren en bedrijven bij 400 inzamelpunten is aangeleverd.

aanvragen voor steun van scholen en maatschap-

Met zeecontainers worden de opgeknapte gereedschap-

pelijke organisaties uit ontwikkelingslanden. We

pen en machines verscheept naar projectpartners in

hanteren een eenvoudige, maar zorgvuldige be-

Afrika. In totaal wordt op die manier jaarlijks zo’n 100.000

oordelingsprocedure. Criteria voor beoordeling

stuks opgeknapt gereedschap ingezet binnen onze

zijn betrouwbaarheid, financiële duurzaam-

programma’s. Denk aan ondersteuning van vakopleidin-

heid en, in het geval van scholen, onder-

gen, de inrichting van verhuurwerkplaatsen of starterskits

wijskwaliteit, maar bovenal de verwachte

voor jonge ondernemers die graag aan de slag willen.

impact op het leven van mensen en de
lokale samenleving. Op basis daarvan

Daarnaast reizen onze vrijwilligers af naar Afrika om met

wordt ook besloten welke onder-

hun kennis en ervaring projectpartners te ondersteunen. Zij

steuning door Gered Gereedschap

gaan aan de slag als kwartiermaker bij de inrichting van

wordt gegeven.

een werkplaats, dragen technische kennis over en bieden
ondersteuning aan de plaatselijke leiding bij het managen

Van de organisaties die steun

van een werkplaats.

van ons ontvangen wordt
verwacht dat ze regelmatig

CONCRETE PRAKTISCHE STEUN

terugkoppeling

geven

Al 38 jaar steunt Gered Gereedschap vakmensen met

over de resultaten die

kennis, kunde en gereedschappen. Wij geloven dat simpele

ze boeken.

oplossingen grote veranderingen teweeg kunnen brengen.
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Het jaar in vogelvlucht

2020 GG BOUWT VERDER
Aan het begin van 2020 konden we niet bevroeden wat voor jaar er voor ons lag. We hadden onszelf ambitieuze
doelen gesteld. Al enige tijd waren we bezig met het uitrollen van ons EQUIP-programma. Waarmee we het
vakmanschap in Afrika in al haar facetten willen ondersteunen. Om dit te realiseren hadden we een regioplan voor
Jinja- Oeganda ontwikkeld waarbij we in één keer 14 scholen wilden ondersteunen en meerdere verhuurwerkplaatsen wilden opzetten. Dit bleek nog net een maatje te groot voor het huidige Gered Gereedschap. Onze potentiële
financiers sprak het programma zeker aan. Maar de vraag was of Gered Gereedschap het als organisatie aan zou
kunnen dit plan in één keer uit te voeren.
We kwamen tot de conclusie dat in één keer de stap van de

verder te praten over samenwerking.

eerste divisie naar de champions league maken wellicht te
groot was. We hebben daarop besloten om een tussenstap

We bezochten ook projectpartners uit het Jinja plan.

te zetten. Ons grote plan hebben we opgedeeld in meerdere

Met deze partners hebben we onze samenwerking

kleine projecten. De doelstellingen blijven hetzelfde alleen

gedetailleerder uitgewerkt zodat het makkelijker

voeren we het in kleine stappen uit. Het maakt het voor

zou worden om donoren te vinden. Dit leverde veel

potentiële financiers ook behapbaar.

leerzame informatie op.

Met deze gedachte vlogen René Rutte (algemeen manager)

Tot slot hebben we in Oeganda gesproken

en Peter Schmidt (marketing manager) in februari naar

met diverse personen die ons zouden

Oeganda. In 10 dagen tijd bezochten ze een tientallen

kunnen vertegenwoordigen ter plaatse.

projecten en vele potentiële financiers.

We waren al in een eerder stadiun tot de
conclusie gekomen dat het noodzakelijk

We wilden met eigen ogen zien welke resultaten er zijn

is om permanent iemand ter plaatse te

geboekt. Het is altijd weer hartverwarmend om te zien hoe

hebben die kan adviseren, informatie

onze gereedschappen het verschil maken voor individuele

verzamelen en de voortgang van de

vakmensen. Hoe zij met behulp van de gereedschappen

projecten kan bewaken. We hebben

een vak hebben geleerd en uiteindelijk een goed inkomen

hiervoor een geschikt persoon

kunnen verdienen.

gevonden.Sinds maart is hij
1 dag in de week voor Gered

Een grote verrassing was onze verhuurwerkplaats in

Gereedschap werkzaam.

Bwaise, Kampala. Een honderdtal houtbewerkers werken

12

hier op dagelijkse basis samen om allerlei producten te ver-

Met

veel

nieuwe

indrukken,

vaardigen. In de werkplaats kunnen ze een werkplek huren

kennis en ervaring keerden onze

en staan professionele houtbewerkingsmachines tot hun

mensen terug in Nederland. Maar

beschikking. Ook handgereedschappen worden er verhuurd.

nog geen twee weken later was daar

Tegelijkertijd worden de vakmensen hier ondersteund met

ineens COVID 19, dat alles anders

technische- en ondernemerskennis. Het inkomen van de

maakte. In eerste instantie overheerste

houtbewerkers die participeren in de werkplaats is gestegen

de onzekerheid. Wat gaat deze situatie

van onder de 1$ per dag naar gemiddeld 3,50$ per dag. Zo

betekenen voor onze partners in Afrika, voor

is de werkplaats in Bwaise een prachtig voorbeeld van een

onze vrijwilligers in de werkplaatsen en voor

project die we in de toekomst vaker willen uitvoeren.

onze financiële situatie?

Enkele van de potentiële donoren die we in Oeganda spraken

De werkplaatsen moesten hun deuren aan het

hebben we dan ook meegenomen naar de verhuurwerk-

begin van de pandemie voor een groot deel sluiten.

plaats zodat ze met eigen ogen konden zien welk verschil

Dit heeft grote invloed gehad op de hoeveelheid

een verhuurwerkplaats kan maken. Met succes. Ze waren

gereedschappen die kunnen worden opgeknapt en

erg enthousiast en we spraken af in de komende maanden

daardoor ook op het aantal projecten dat we kunnen
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ondersteunen. Het was dan ook spannend hoeveel

Gered Gereedschap zou hebben. Bedrijven die ons on-

projecten we zouden kunnen helpen. Gelukkig zijn onze

dersteunen zouden te maken kunnen krijgen met dalende

vrijwilligers vasthoudend en doorzetters. Zodra het weer

omzetten en de vermogensfondsen zouden wellicht

enigszins mogelijk was, met alle veiligheidsmaatregelen

andere prioriteiten stellen tijdens een gezondheidscrisis.

in ogenschouw genomen, gingen ze snel weer aan de

Deze vrees is gelukkig geen waaheid gebleken.

slag. Hierdoor hebben we toch nog 5 van de 8 geplande
containers kunnen versturen.

Een van de redenen waarom we niet in de financiele
problemen zijn gekomen is ons EQUIP programma.

Door Covid 19 is het internationale containertransport

We hebben met de informatie van onze Oeganda-reis

ontregeld. Het verschepen is als gevolg hiervan veel

meerjarige projecten ontwikkeld waarmee we technische

kostbaarder geworden. Dit is een situatie waar we ook de

scholen helpen professionaliseren en ondernemers on-

komende tijd waarschijnlijk nog mee te maken hebben.

dersteunen om succesvol te zijn. Deze aanpak heeft
zijn vruchten afgeworpen en vele donoren aangespro-

Voor onze partners in Afrika had de pandemie ook

ken. Met meerdere fondsen uit binnen- en buitenland

gevolgen. Het verschilt van land tot land welke maatregelen

hebben we partnerschappen voor meerdere jaren

er zijn genomen. Maar de meeste landen gingen in lock

afgesloten. Ook lukt het steeds beter om bedrijven hierbij

down. De meeste organisaties en personen in Afrika

aan te laten sluiten. Tot slot hebben ook de particuliere

beschikken over geen of kleine financiële reserves. Een

donateurs in grote getale bijgedragen. We zijn al onze

lock down heeft dan ook direct gevolgen voor hen. Een

supporters dankbaar voor het vertrouwen dat ze in Gered

dag geen inkomen is een dag geen eten. Veel mensen

Gereedschap hebben gesteld.

trokken van de stad terug naar hun geboortedorpen.
Onze partnerorganisaties hadden daardoor geen

Dat vertrouwen schept ook verwachtingen en verplichtin-

inkomsten. In de eerdergenoemde werkplaats

gen. Door alle steun kunnen we nu een groot aantal mooie

in Bwaise bijvoorbeeld waren geen activiteiten

projecten realiseren. 2021 staat dan ook in het teken om

meer. We hebben hen financieel ondersteund

dit waar te maken. Daarbij zijn er nog steeds uitdagingen.

om de vaste lasten toch te kunnen dragen.

Onze werkplaatsen zijn nog steeds in beperkte mate

Met andere partners hebben we nauw

open en enkele kampen met huisvestingsproblemen.

contact onderhouden.

We ondersteunen hen waar nodig. Voor onze projecten
in Afrika willen we technische vrijwilligers uitzenden om

Inmiddels zijn de meeste restricties
opgeheven. Enerzijds omdat het

hun kennis over te dragen. De vraag is of dat onder de
huidige omstandigheden kan.

voor de bevolking niet vol te houden
is zonder inkomen. Anderzijds
vallen

de

2021 wordt dan ook weer hard werken om deze

besmettingscijfers

uitdagingen het hoofd te bieden. Eén voor een ruimen we

mee. Waarschijnlijk vanwege

de obstakels uit de weg en werken we aan ons ultieme

de relatief jonge bevolking.

doel; Mensen in Afrika een zelfstandig bestaan bieden

We waren erop voorbereid

door middel van vakmanschap. Wat 2020 ook heeft laten

dat

zien is dat dit in de praktijk een succesformule is en blijft.

de

pandemie

ook

financiële gevolgen voor

14
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‘DIE SCHROEF KAN ER
ECHT WEL UIT!’
Nico Smulders, vrijwilliger werkplaats Den Haag
Ze zijn er weinig maar ze bestaan echt: vakmannen die hun hele carrière bij een bedrijf werken. Nico Smulders is er zo eentje.
Als jong mens van achttien jaar ging hij aan de slag bij Olivetti als reparatie technicus voor typemachines en mechanische
rekenmachines. Fijnmechanisch dus, precies werk, met gevoel.
Er verandert veel in 45 jaar: huwelijk, kinderen, kleinkinderen. Het bedrijf verschoot zes keer van naam, meer elektra, meer elektronica.
Typemachines werden computers, rekenmachines ook, er komen geldautomaten. Nico ontwikkelt mee en zet zich als repair engineer
in voor klanten en collega’s, geeft trainingen, schrijft handleidingen en houdt van mechanisch werk. Ook thuis: in de hobbykelder staat
een arsenaal aan gereedschap, een draaibank en nog veel meer.
Het bedrijf stopt als Nico nog niet met pensioen mag. Dus verplicht solliciteren en bezig blijven. Nico zoekt oud gereedschap op Marktplaats
en in de Kringloop maar vindt weinig of niks.
Hij komt bij Gered Gereedschap terecht (‘nooit van gehoord’), gaat kijken in de werkplaats Den Haag, wil wat gereedschap kopen (‘dat kan niet’)
en blijft komen, sinds mei 2018 als vrijwilliger voor twee dagen per week.Nico: ‘Het is echt heel erg leuk. Gemoedelijke sfeer, prima collega’s en we
werken samen voor een mooi doel. Ik hoefde niet echt in te werken, ik kon zo meedraaien. Alles wat mechanisch of elektrisch is pak ik aan, van een
klein ding tot een flinke grote draaibank.
Er komen bijna dagelijks nieuwe oude spullen binnen uit bijvoorbeeld bouwmarkten, uit het schuurtje van de overleden buurman, of pas nog, uit de
werkplaats van de Politie.
Het is dus nooit saai hier. Af en toe kom ik ook voor mij onbekend gereedschap tegen en dat is een bonus. Wat is het? Wat doet het en waarom? De
bijzondere komen in ons rariteitenkabinet. Vergis je niet: al dat oude gereedschap is zo goed ontwikkeld en zo goed gemaakt, dat kan je altijd repareren. Echt.
Altijd! Alles kan. Kom nou niet bij me aan dat een schroef of moer niet los kan. Die kan los en die komt los. Heerlijk, ik geniet iedere dag. Ik zou wel vijf dagen
per week kunnen werken maar ja…er liggen thuis ook nog wat klussen.’
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Berichten uit het veld

'DE OPLEIDING BLIJKT
VOOR MIJ EEN GESCHENK
UIT DE HEMEL TE ZIJN
GEWEEST'
Jackson Kyabene, meubelmaker, Kampala, Oeganda
Jackson Kyabene is eigenaar van een meubelmakersbe-

Zoals voor elke startup was het ook

drijf. Dat hij dit zou bereiken lag niet zeker niet in de lijn der

voor Moses en Jackson een hele

verwachting toen hij als kind uit een arm Oegandees gezin

uitdaging om naamsbekendheid op

uit huis ging en onder voogdij werd geplaatst. Zijn voogden

te bouwen en een klantenkring te

zorgden ervoor dat hij de basisschool kon afmaken. Van

creëren. "We zijn daar nu nog druk

het afronden van zijn middelbare school is het echter nooit

mee bezig," zegt Jackson. "We

gekomen, omdat zijn voogden vonden dat Jackson beter een

hebben inmiddels al een aantal

vakopleiding kon gaan doen. "Daar was ik het niet mee eens,

meubels in opdracht gemaakt.

maar ik kon er weinig tegen inbrengen. En zo ben ik door hen

Langzaam maar zeker leren

aan de opleiding tot timmerman begonnen."

de mensen hier ons bedrijf
kennen. Na een moeilijke

GOED GEREEDSCHAP

start

gaat

het

nu

Jackson volgde zijn opleiding bij COWA in de hoofdstad

eigenlijk best goed."

Kampala. Al ruim dertig jaar verzorgt deze organisatie vakopleidingen voor kansarme jongeren. Gered Gereedschap steunt

GESCHENK UIT DE

COWA daarbij. Zo gebruikte Jackson tijdens zijn opleiding

HEMEL

gereedschappen en machines die door Gered Gereedschap

Nu

gedoneerd zijn. "Dat heeft absoluut geholpen bij mijn opleiding,"

genomen is, durft Jackson

zegt Jackson. "Ik realiseer me nu nog beter dan toen hoe

te dromen over een mooie

belangrijk goed gereedschap is om een vak goed te kunnen

toekomst voor zijn bedrijf.

leren. En het door Gered Gereedschap geleverde gereedschap

"We willen van Jacks Unique

is gewoon heel goed."

Furniture and Interior Designing

de

eerste

horde

hét adres in Oeganda voor timSTARTUP

merklussen en de productie van

In mei 2020 is Jackson met Moses Ssembatya, een eigen

meubilair in opdracht maken. Dat ik

bedrijf begonnen: Jacks Unique Furniture and Interior

nu met mijn bedrijf mijn eigen inkomen

Designing. Om de kosten voor het huren van een bedrijfs-

verdien, heeft mij persoonlijk een enorm

ruimte uit te sparen, mogen ze tegen betaling van een laag

gevoel van onafhankelijkheid gegeven. Ik

huurbedrag gebruik maken van de EQUIP timmerwerkplaats

hoef nu niet meer mijn hand op te houden

van COWA. "Dat heeft ons erg geholpen bij het opstarten van

bij mijn voogden of wie dan ook. Hoewel ik er

ons bedrijf. Het was niet makkelijk om voldoende startkapi-

eerst helemaal geen zin in had, blijkt die door hen

taal bij elkaar te krijgen."

voor mij uitgekozen opleiding dus eigenlijk een
geschenk uit de hemel te zijn geweest."
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DUURZAAM
HERGEBRUIK

AANTALLEN INGEZAMELD
Het aanbod van gebruikte gereed-

Al sinds haar oprichting zet Gered Gereedschap zich in voor de bevordering van
het hergebruik van gereedschappen en aanverwante goederen ter vermindering
van de belasting van het milieu. Hiermee wil Gered Gereedschap bijdragen aan
een duurzame samenleving in Nederland.

schappen via particulieren groeit nog
steeds. Gered Gereedschap ontvangt
daarnaast doorlopend aanbiedingen
van bedrijven die de stichting door
middel van tijdelijke (inruil)acties
willen ondersteunen. Jaarlijks krijgt
Gered Gereedschap zo’n 300.000
stuks gereedschap aangeboden.

GEREEDSCHAPPEN
De nadruk bij het inzamelen ligt op
handgereedschap, naaimachines en
klein elektrisch gereedschap zoals
boor- of slijpmachines. Voor het inrichten van werkplaatsen op scholen
of verhuurlocaties is Gered Gereedschap daarnaast steeds vaker op
zoek naar grotere machines zoals
houtdraaibanken, kolomboormachines en aggregaten.

RECYCLING
De kwaliteit van de ingeleverde
gereedschappen

verschilt

sterk;

gemiddeld 1 op de 3 is goed genoeg

INZAMELPUNTEN

voor een 2e leven. Wat niet kan
worden opgeknapt wordt ontmanteld

Gered Gereedschap heeft op dit

en zo optimaal mogelijk gerecycled.

moment een netwerk van zo’n 400 in-

De opbrengsten daarvan komen ten

zamelpunten in Nederland. Een groot

goede aan de lokale werkplaatsen

aantal daarvan bevinden zich in de

voor aanschaf van onderhoudsma-

winkels van Praxis en Jongeneel. De

terialen, hout voor verscheping, etc.

overige punten bestaat uit een mix
van particulieren, wereldwinkels en
lokale ijzerwarenzaken. Het beheer
van dit inzamelnetwerk is grotendeels
in handen van de afzonderlijke werkplaatsen.
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MAATSCHAPPELIJKE
PARTICIPATIE EN ACTIEF
VRIJWILLIGERSWERK
ALGEMEEN

Projecten, waar zij projecten beoordelen en toetsen, in

Gered Gereedschap zet zich in om de maatschappe-

het team Marketing Communicatie waar de communi-

lijke participatie van vrijwilligers, jong en oud, ervaren

catiemiddelen met de publieksgroepen en ook de do-

en onervaren te bevorderen. Ook draagt Gered

nateursadministratie worden verzorgd en in het team

Gereedschap bij aan de (re)integratie en arbeidspar-

Operationeel dat verantwoordelijk is voor het vervoer

ticipatie van mensen met een sociale, psychische

van de gereedschappen en machines. Veel vrijwilligers

of lichamelijke achterstand.

volgen op het landelijk bureau succesvol een re-integratietraject en gaan na verloop van tijd weer betaald

Meer dan de helft van alle Gered Gereedschap

elders aan de slag.

werkplaatsen is geheel voor en door vrijwilligers georganiseerd. De vrijwilligers

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

die hier gereedschap opknappen en

Een aantal van onze werkplaatsen is opgezet als

verzendklaar maken zijn veelal gepen-

onderdeel van welzijnsinstellingen, (re)integratiepro-

sioneerden of mensen die naast hun

jecten of dagactiviteitencentra. De laagdrempeligheid

werk iets nuttigs willen doen. De

van Gered Gereedschap is bij uitstek geschikt als dag-

overige werkplaatsen maken deel

besteding of een goede eerste stap in een arbeidsre-

uit van welzijnsinstellingen, (re)

habilitatie traject. Met name het herstellen of nieuw

integratieprojecten of dagacti-

leren van vaardigheden, het wennen aan een arbeids-

viteitencentra in bijvoorbeeld

ritme en het omgaan met anderen in een werksituatie

psychiatrie of verslaafden-

zijn belangrijke elementen. In 2020 werkten we samen

zorg.

met o.a. Reclassering Nederland, WIJ3.0 Altrecht (Den
Dolder), Reinaerde Arbeidscentrum (Veenendaal), Cor

Op het landelijk bureau

Werkt Beter (Woerden), Ons Welzijn (Oss), WLB Zeeland

in Amsterdam werken

en Stichting Buitengewoon (Velserbroek).

vrijwilligers in het team

22
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PARTNERS & PROJECTEN
Wekelijks werkt een team van vrijwilligers aan het beoordelen

Door deze aanpak is de kwaliteit van aanvragen gestegen

van aanvragen voor ondersteuning. De aanvragen komen van

terwijl de kwantiteit is gedaald. HIerdoor kunnen we

over de hele wereld. Enkele jaren geleden hebben we besloten

meer aandacht besteden aan het beoordelen van de

om focuslanden aan te wijzen zodat we kennis op kunnen

aanvragen en de partner helpen bij het ontwikkelen

bouwen van deze landen en binnen deze landen echt het

van het project.

verschil kunnen maken. Op dit moment zijn dat Ghana, Oeganda,
Tanzania en Malawi. Alleen aanvragen uit deze landen nemen

In het afgelopen jaar hebben we op deze wijze

we in behandeling.

29 projecten geselecteerd die we in 2021 willen
ondersteunen. Dit zijn er minder dan we

In 2020 zijn we gestart met een nieuwe online aanvraagpro-

gewend zijn. In 2020 hebben we vanwege

cedure. Door middel van deze procedure helpen we potentiële

de pandemie niet alle projecten kunnen

projectpartners beter na te denken over hun project. Welke

steunen die we gepland hadden. Terwijl

doelen willen ze bereiken, wat hebben ze hiervoor nodig en hoe

we dat wel hebben toegezegd. Daarom

draagt hun project bij aan het vergroten van het inkomen van

nemen we deze mee naar 2021. Des

vakmensen? Het zijn vragen waarmee we de partners helpen hun

al niet te min hebben we in 2020 5

projecten beter te maken. Daarnaast vragen we referenties van

containers met gereedschappen

de organisatie op, foto’s van de locaties en diverse documenten

en machines verstuurd voor 23

zoals curricula, registratie documenten etc.

partners.

PROJECTEN ONDERSTEUND IN 2020:

24

Transport #

Project #

Omschrijving

Land

20-902

19-013

Hope for Relief

Malawi

20-902

19-015

Outreach Scout Foundation (OSF)

Malawi

20-902

19-028

Don Bosco Youth Technical Insitute

Malawi

20-902

19-031

GASO

Malawi

20-902

19-047

Green Action One

Malawi

20-902

19-051

Aquaid Lifeline

Malawi

20-901

19-008

Tongu Youth Agenda for Development

Ghana

20-901

19-009

Wuni zooya development programme (wudep)

Ghana

20-901

19-009

Adwuma Ye Foundation

Ghana

20-901

19-035

NOYED

Ghana

20-901

19-049

Urban Poor Child Organization (UPCO)

Ghana

19-906

18-040

KAGERA Edible Oils

Tanzania

19-906

18-143

Strategic Youth Development Organization

Tanzania

19-906

18-065

SCIM Vocational Training Centre. (SCIM V.T.C)

Tanzania

19-906

18-155

Jitegemee women group

Tanzania

19-906

19-003

Good samaritan aid mission

Tanzania

19-906

19-002

Tanzania agricultural modernization association (TAMA)

Tanzania

19-905

19-005

Music Crossroads METAAL

Malawi

19-905

19-004

Music Crossroads SCHOEN + NAAI

Malawi

20-903

19-038

Joint Initiatives For Vulnerable Support

Tanzania

20-903

19-041

Tanzania Environment Development Organization

Tanzania

20-903

19-064

Luilo Youth Vocational Training Center

Tanzania

20-903

19-067

Nyamiruguyu Environmental Conservation Organization

Tanzania
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GELEVERDE MIDDELEN
TYPE GEREEDSCHAPSSET

AANTAL
SETS

KLASLOKAAL SETS 10 PERSONEN
9

Klaslokaalset houtbewerking

25

Klaslokaalset elektricien

9

Klaslokaalset constructie

14

Scharen (95), Zolenpers (1)

Klaslokaalset metaalbewerking

24

WERKPLAATSINRICHTING

Klaslokaalset loodgieten

14

Klaslokaalset schoenmaken

2

Lock (12), Borduur (1), Schoen (1), Leerstik
industrieel (4), Leerbewerkingsset (11),

Metalen kast (6), Bankschroeven (12),

INRICHTING NAAIATELIER

Individuele set houtbewerking

102

Individuele set elektricien

20

PBM’S & VEILIGHEID

Individuele set constructie

85

Werkkleding (10), Werkschoenen

Individuele set metaalbewerking

114

(10), Stofmaskers (30), Brillen (30),

Individuele set loodgieten

20

342

Handnaaimachine

349

Trapnaaimachine

104

5

183

Handschoenen (49), EHBO Koffers
(10), Gehoorbescherming (13),
singing / Veiligheidsinstructies (6), Set
brandveiligheidsmaterialen (2))

WERKPLAATSMACHINES
Lasapparaat (48), Zaagtafel (2), Zetbank

MAATWERK

82

(1), Vlakvandiktebank (1), Platenwals
(1), Kolomboor (2), Afkortzaag (4),

ELEKTRISCHE MACHINES
349

Vlakschuurmachine (5), Bovenfrees (2),

Beugelzaagmachine (1), Centrale
stofafzuiging (1), Aggregaat (1), Houtdraaibank (1), Hydraulische Pijpenbuiger

Boormachines (93), Haakse Slijpers (187),

(2), Hefboomplaatschaar (1), Slijpmachine
tafelmodel (2), Set draaibeitels voor

LASSEN / METAALBEWERKING

Lasscherm (2), Lastafel (2))

Strijkbout (2), Strijkplank (2), Paspop (1)

Klompschoenen (23), Safety materials

Elektrische naaimachine

(10), Staalborstels (10), Slakkenhamer (20),

36

Elektra haspels (14), Popnageltang (4)

29

Handschoenen (15), Laskap (15), Schort

133

(5), Brei (2), Handleerstickmachine (1). Lock

Individuele set automechanica

NAAIMACHINES

GERED GEREEDSCHAP JAARVERSLAG 2020

SCHOENMAKERSMACHINE DIVERS

Klaslokaalset automechanica

Decoupeerzaag (50), Cirkelzaag (12),

AANTAL
SETS

NAAI- EN

INDIVIDUELE SETS

26

TYPE GEREEDSCHAP

74

houtdraaibank (1), Rollerbank (1),
Compressor (8) en Luchtslang/Pistool (1),
Accessoires divers (3), Borenset (10)
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Berichten uit het veld

‘EXTRA MOTIVATIE EN
UITDAGING!’
Florence Namwanje, instructeur
Padro Pio Integrated Skills Training Center, Kampala, Oeganda
Florence Namwanje is anderhalf jaar instructeur in het St. Padro Pio Integrated Skills opleidingencentrum
In Kampala. Dat doet ze vol overgave. Op het zwarte schoolbord tekent 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? Is er een naaimachine
beschikbaar?
En dan ontvang je op een dag een flinke uitbreiding

plaats van instructies te geven in groepjes. Veel beter

naaimachines in je leslokaal. Wat betekent dat voor je

en veel leuker! ” Ze zegt verder: “En wat maakt het

leerlingen en voor jezelf, als opleider? Florence: ‘Voordat

een verschil! Dat motiveert echt! De leerlingen

we deze extra machines kregen, was het lesgeven een

bereiken het niveau waarop ze met elektrische

beetje moeilijk. Het nam veel tijd in beslag om een taak uit

machines leren werken veel eerder. Sommige

te voeren, omdat we echt niet voldoende naaimachines

handelingen, zoals knoopsgaten maken,

hadden om allemaal tegelijkertijd praktijkervaring op te

zijn moeilijk te doen met handmatige

doen. Sommige leerlingen zouden nog moeten beginnen,

machines. Een elektrische doet dat beter.

anderen waren al klaar en weer anderen moesten

Daarvan hadden we er ééntje en nu zes.

halverwege wachten tot hun medeleerlingen klaar waren

Die machines zetten we ook in voor het

voordat ze aan hun praktische sessies zouden beginnen.

volgende niveau: het meten en maken

En dus…wachten, afleiding, concentratieverlies, minder

van maatwerk kleding, Daar kunnen

motivatie en slechtere kwaliteit.

we nu veel van onze studenten
praktische

28

vaardigheid

mee

Dan gaat het leerproces echt niet optimaal. Het kost

laten opdoen. Dat kan je

dan zó veel tijd om met alle leerlingen een onderdeel te

echt alleen maar doen als

behandelen en af te ronden. Maar toen we die naaima-

je goede en voldoende

chines van Gered Gereedschap via UGAPRIVI kregen…

elektrische naaimachines

dat was echt zo’n mooie stap vooruit! Ik heb mijn lessen

hebt. En die hebben we nu,

aangepast. Elke leerling heeft de kans om op een

dankzij UGAPRIVI en Gered

naaimachine te werken en je geeft ze allemaal les in

Gereedschap.”
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SAMEN

DONATEURS

Gered Gereedschap kan haar werk doen dankzij de inzet van vele
betrokkenen. Samen zetten we ons met veel enthousiasme in voor het
gezamenlijk doel: een verhoogde kans op een beter leven voor (leerling)
vaklieden in Afrika.

Gered Gereedschap kan bogen op een ook in 2020 - stabiele groep, zeer loyale
donateurs. Zij vormen onze achterban en
zijn essentieel voor het voortbestaan van
Gered Gereedschap. Dankzij de steun en

Ieder zet zich in afhankelijk van eigen mogelijkheden en interesse. Door
gereedschap in te leveren, mee te werken als vrijwilliger, financieel te
ondersteunen als particuliere donateur of vermogensfonds, of door als
bedrijf te helpen met het ter beschikking stellen van mensen of middelen.

het vertrouwen van hen kunnen we ons
werk blijven doen en heeft de organisatie
een stabiele basis.

FONDSEN

VRIJWILLIGERS LANDELIJK BUREAU

Vermogensfondsen zijn een belangrijke bron van inkomsten
Vrijwilligers zijn de motor van Gered Gereedschap.

voor Gered Gereedschap. Bij het samenwerken met vermo-

In 2020 werkten op het landelijk bureau van Gered

gensfondsen gaat het om het vinden van gedeelde belangen

Gereedschap in Amsterdam zo’n twintig vrijwilli-

en hier concreet invulling aan geven. Gered Gereedschap

gers, ondersteund door een kleine betaalde staf

onderhoudt nauwe contacten met diverse vermogensfond-

en een onbezoldigd bestuur. Het landelijk bureau

sen. In 2020 kon Gered Gereedschap op ondersteuning

ondersteunt de 26 werkplaatsen. De medewerkers

rekenen van o.a.: The Elba Charity Foundation, Stichting

van het landelijk bureau behandelen alle aanvragen

CCHO, Stichting Bon Coeur, De Nolte stichting, Stichting

uit Afrika voor ondersteuning, regelen de landelijke

Goki, Stichting Tjallinga Weeshuis, Stichting De Lichtboei,

logistiek en verschepingen en ze zijn verantwoordelijk

AFAS Foundation, Stichting Mundo Crastino Meliori, The

voor het landelijk PR-beleid en donateur- en fondsen-

Transpetrol Foundation, Stichting St. Pierre Fourrier.

werving.

BEDRIJVEN
VRIJWILLIGERS WERKPLAATSEN

Ook bedrijven zien in GG een goede partner om
invulling te geven aan hun doelstellingen op

In de 26 Gered Gereedschap werkplaatsen in

het gebied van Maatschappelijk Verantwoord

Nederland zijn zo’n 500 vrijwilligers actief. Zij

Ondernemen

zijn de ruggengraat van Gered Gereedschap

(MVO).

en werken actief mee, op een manier die

manier

waarop

geven verschilt. In 2020 is GG er in geslaagd

past bij hun eigen behoefte, kwaliteiten en

om naast de al langer lopende samenwerkin-

wensen. Bijvoorbeeld als opknapper van

gen met o.a. Praxis, PON en Ultimo Software

gereedschap, technisch specialist, PR-mede-

ook nieuwe samenwerkingsverbanden aan te

werker of bestuurslid.

gaan met o.a. Hilti, Koninklijke Jongeneel, DKG
Groep en VolkerRail.
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De

bedrijven en organisaties hieraan invulling
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ORGANISATIE
Gered Gereedschap is een netwerkorganisatie waarin

TEAM PROJECTEN & FONDSENWERVING

vele mensen en verschillende organisaties met elkaar

Het team Projecten & Fondsenwerving onderhoudt de

zijn verbonden. Het landelijk bureau, werkplaatsen, inza-

contacten met projectpartners in de focuslanden. De

melpunten, partnerorganisaties in Afrika en in Nederland,

aanvragen vanuit deze landen worden getoetst aan

bedrijven, vrijwilligers en donateurs, allen werken we

de criteria van Gered Gereedschap. Ook toetsen de

samen aan het realiseren van de doelstelling van Gered

medewerkers van het team de effectiviteit en betrouwbaar-

Gereedschap: het vergroten van de zelfredzaamheid van

heid van de organisatie. Uit alle aanvragen maakt het team

mensen in ontwikkelingslanden. De basisstructuur van de

een selectie van projecten die worden ondersteund. Voor

organisatie Gered Gereedschap bestaat uit 26 werkplaat-

deze projecten werft het team fondsen. Ook na goedkeuring

sen en een landelijk bureau. Het landelijk bureau en de

van een aanvraag houdt Gered Gereedschap contact met

werkplaatsen zijn elk juridisch zelfstandige entiteiten.

de lokale partner. De voortgang van het project wordt
regelmatig besproken en na afronding vindt er een
gedegen evaluatie plaats.

De

landelijk

opererende

Stichting

Dienstencentrum

Gered Gereedschap ondersteunt als landelijk bureau de

TEAM OPERATIONEEL

lokale werkplaatsen en inzamelpunten. Het behandelt de

Team Operationeel draagt zorgt voor het

aanvragen voor ondersteuning, zet de aanvragen uit bij

inzamelen en opknappen van gereedschap en

de werkplaatsen, regelt de landelijke logistiek en de inter-

het versturen van gereedschapsets naar de

nationale verschepingen per container. Verder draagt het

projecten. Na goedkeuring van de project-

landelijk bureau verantwoordelijkheid voor het landelijk

aanvraag door het Team Projecten gaan

PR-beleid, en de werving van donateurs, sponsoren en

de werkplaatsen aan de slag met het

fondsen. Vanuit Amsterdam wordt hier met een enthousi-

produceren van de gevraagde gereed-

aste groep medewerkers aan gewerkt.

schapsets. Het team Operationeel
zorgt voor transport in Nederland

BESTUUR

en de internationale verscheping,

Het bestuur van Stichting Dienstencentrum Gered Gereed-

inclusief het bijbehorende

schap bestaat in januari 2020 uit vijf leden. We werken met

papierwerk voor import en

een klein en slagvaardig bestuur. De bestuursleden zijn mee-

douane. Onze logistieke

werkend, dat wil zeggen dat naast het uitzetten van beleid en

partner, de Baanderij in Gouda

het stellen van kaders waarbinnen de verschillende teams

verzorgt het binnenlands

opereren, de bestuursleden ook meewerken in de uitvoering.

transport van de gereedschappen vanuit de werkplaatsen naar de containeropslag.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
B. (Bob) de Koff – Voorzitter

TEAM FINANCIEEL

A. (Arend) Stemerding – Secretaris

Verzorgt de financiële administratie en

J. (Jan) Galesloot – Penningmeester

de projectadministratie. Het team staat

A.M.H (Mieke) Schulte – Werkplaatsen

onder leiding van de penningmeester.

E.C.E. (Evelien) van der Voorde - Marketing en Communicatie

32

GERED GEREEDSCHAP JAARVERSLAG 2020

33

TEAM MARKETING EN COMMUNICATIE

BETAALDE KRACHTEN

Team Marketing en Communicatie is verantwoordelijk

Drie projectmanagers sturen de teams Projecten en Fond-

voor de communicatie met de publieksgroepen over het

senwerving, Marketing en Communicatie en Operationeel

werk van Gered Gereedschap. Belangrijk communicatie-

aan. De projectmanagers worden voor één of meerdere

middel is het GG bericht dat 4 x per jaar verschijnt en de

dagen betaald en hebben elk hun eigen afgebakende pro-

e-mail nieuwsbrief die regelmatig verzonden wordt naar

jectdoelstelling. Allen zijn als zzp’er aan de organisatie

geïnteresseerden. Ook zet het team sterk in op de werving

verbonden door middel van een opdrachtovereenkomst.

van particuliere donateurs via de website, welke rond de

Voor de ZZP-constructie is gekozen om de organisatie

2.500 bezoekers per maand trekt.

flexibel te kunnen laten zijn en om risico’s zoveel als

Bedrijfssponsoring behoort ook tot de werkzaamheden

mogelijk uit te sluiten.

van dit team. In 2020 hebben een aantal bedrijven zoals
Hilti, PON, Ultimo, Koninklijke Jongeneel, DKG Groep en
VolkerRail, ondersteuning geboden aan het werk van
Gered Gereedschap.

Afdeling

Aantal vrijwilligers

Bestuur

5

Bureau coördinatie

1

4,8 h

Projecten en Fondsenwerving

3

19,2 h

Fondsenwerving EQUIP
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Aantal betaalde krachten

12 h

Operationeel

2

12 h

Marketing en communicatie

11

24 h
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JAARVERSLAG 2020
Staat van baten en lasten per 31 december 2020
BATEN
Baten van particuleren

81.194,00

Baten bedrijven
Baten vermogensfondsen
Baten werkplaatsen
Giften idieële instellingen

58.764,00
201.652,00
219.130,00
32.246,00

TOTAAL BATEN

592.986,00

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Projecten

263.423,00

Regioplan
Totaal besteed aan doelstellingen

79.805,00

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

70.138,00
56.441,00

343.228,00

TOTALE LASTEN

469.807,00

TEKORT / OVERSCHOT

123.179,00

RESULTAATBESTEMMING
Continuiteitsreserve
Legaten
Bestemmingsreserve

-17.097,00
-15.000,00
155.276,00
123.179,00

Balans
ACTIVA
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PASSIVA

Financiele activa
Lening

4.000,00

Vlottende activa
Overige vorderingen

2.500,00

Reserves
Continuiteitsreserve
Legaten
Bestemmingsreserve

Liquide middelen

408.233,00

Kort lopende schulden
Crediteuren
Nog te betalen

TOTAAL ACTIVA

414.733,00

TOTAAL PASSIVA

190.998,00
40.000,00
155.276,00
14.059,00
14.400,00
414.733,00
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VAKMANSCHAP ALS
BASIS VOOR EEN
ZELFSTANDIG BESTAAN

Gered Gereedschap maakt er werk van!

