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UPDATE

LEENTJEBUUR
SPELEN BIJ GERED
GEREEDSCAHAP
Al sinds de start in 1982 zet Gered Gereedschap zich
in voor een beter milieu én een betere wereld door het
inzamelen en opknappen van gereedschap in Nederland.
Jaarlijks zamelen we zo’n 300.000 stuks gereedschap in
via onze meer dan 400 inzamelpunten.
Niet al het ingezamelde gereedschap is geschikt voor
onze projecten. De items die we niet kunnen verzenden
willen we gaan uitlenen via een gereedschapsuitleen.
Op deze manier geven we ook dit gereedschap een zinvolle bestemming.
Binnenkort starten we een proef met een gereedschapsuitleen in de werkplaats
in Den Haag. De uitleen werkt daarbij als een bibliotheek: je wordt lid voor een vast
bedrag per jaar en daarmee kun je zoveel gereedschap lenen als je wilt. Je lidmaatschapsgeld komt ten goede aan de lokale werkplaats van Gered Gereedschap en

NIEUWE
WERKPLAATSEN IN
MALAWI GEREED

daarmee aan ons goede doel, het bieden van een toekomst aan vakmensen in

Goed nieuws van partner Music Crossroads in

Afrika. Zoals de vakmensen die we in Ghana willen gaan ondersteunen samen

Malawi. De afgelopen maanden zijn we druk bezig

met vakverenigingen Artisans Association of Ghana (AAG) en Maariba Artisans.

geweest met de uitbreiding van de huidige metaal-

U leest er meer over op pagina 4.

opleiding en de start van een nieuwe kleer- en
schoenmakersopleiding. Sinds de start van de

Is de proef met de gereedschapsuitleen succesvol, dan zullen andere

samenwerking, 3 jaar geleden, hebben al zo’n 360

werkplaatsen volgen. Bent u woonachtig in Den Haag of omgeving en wilt u

leerlingen een metaalopleiding gevolgd. Twee nieu-

meedoen? We zien u graag een keer graag verschijnen!

we werkplaatsen met volledige inrichting zijn er nu bij
geplaatst, net als de bestaande werkplaats gebouwd

Bob de Koff

vanuit zeecontainers. Met deze uitbreiding kunnen

Voorzitter Gered Gereedschap

we nog veel meer jongeren in Lilongwe en omgeving
helpen. De opleidingen zijn inmiddels gestart. De
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komende maanden zullen we ook ondersteuning
bieden bij het trainen van de leraren op vakinhoud en
didactiek. Zo dragen we bij aan de versterking van de
kwaliteit van het vakonderwijs. Dank aan iedereen die
hieraan bijgedragen heeft!

RESULTATEN

GET APP & WORK – LEREN VOOR LATER!
De Nederlandse Ellen Seldenthuis verhuisde in 2004 naar Tamale,

Daarom gaat de organisatie uitbreiden naar andere beroepen,

Ghana, om daar als ontwikkelingswerker te gaan werken. Dat leid-

zoals kledingproductie, met een grotere groep, ondersteund door

de in 2009 tot de oprichting van de Nederlandse NGO Stichting

de staf en 26 medewerkers met een verstandelijke beperking. Ani-

Adwuma Ye (Goed Werk). Adwuma Ye bestaat uit drie verschillen-

mo genoeg – zonder reclame is er zelfs een wachtlijst ontstaan.

de projectorganisaties, waarmee Ellen vooral jongeren van 16 tot
25 jaar helpt. Sinds 2018 is er een vierde tak: GET APP

Toen Adwuma Ye in 2019 nogmaals om naaimachines vroeg

(renticeship) & WORK. Losjes vertaald: Sta op en werk!

voor GET APP & WORK hielpen we natuurlijk mee. Het project
krijgt meer productieopdrachten van lokale (hulp-)organisaties.

GET APP & WORK biedt een stageplaats aan voor 24 weken.

Denk aan 550 tassen voor een bedrijf. Bovendien maakten ze

Daarin leren jongeren om te werken met een naaimachine, kleding

ontelbare hoeveelheden mondkapjes, die onder andere in 66

te meten en een goede werkhouding te ontwikkelen. Dat is Leren

Nederlandse WereldWinkels te koop waren.

voor Later. De stageverdienste wordt apart gehouden (ze krijgen
wel zakgeld), zodat ze na afloop van de stagetijd voldoende geld
hebben om een officiële opleiding te volgen (denk aan schoolgeld,
een uniform, of gereedschappen).
Tijdens de stagetijd maken ze producten voor de andere drie
projectorganisaties zoals tassen, speelgoed of sanitair verband.
De naaimachines die Gered Gereedschap al in 2016 leverde
worden intensief gebruikt en doen zwaar werk. Ze zijn sterker en
duurzamer dan de nieuwe naaimachines die in Ghana te koop
zijn!
Hierna stromen de jongeren door naar een beroepsopleiding bij
een Educational Centre. Adwuna Ye blijft ze begeleiden tot ze uiteindelijk hun diploma behalen en zelfstandig hun vak uitoefenen.
Dat werkt: de eerste is gediplomeerd, tientallen anderen zijn bezig.

GET APP & WORK: Leren voor Later, dat werkt!
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IN ACTIE VOOR MAARIBA

EEN BETER LEVEN VOOR VAKMENSEN IN GHANA, HELPT U MEE?
Start gereedschap verhuurwerkplaats vergroot kans op werk
Het leven van een vakman of -vrouw in

waarmee ze vraag en aanbod bij elkaar

Om hier wat aan te doen willen zowel

Ghana is niet altijd makkelijk. Een gebrek

brengen. Particulieren die iets willen laten

Artisans Association of Ghana als Maariba

aan opdrachten, het ontbreken van kennis

maken kunnen een opdracht daarvoor

Artisans starten met een verhuurwerk-

en ervaring om (vernieuwende) producten

in de app plaatsen en aangesloten leden

plaats. Hun leden kunnen hier terecht

te maken en het gemis van goed

kunnen daarop reageren. Dit vergroot de

voor goed kwaliteitsgereedschap. Met

gereedschap zorgt ervoor dat een groot

kans op werk aanzienlijk voor hun leden.

de gehuurde gereedschappen zijn de

deel van hen leeft in armoede.

AAG zet zich in om de kennis en kunde te

vakmensen in staat om betere en mooiere

vergroten door opleidingen en trainingen

producten te maken om te verkopen op de

aan te bieden.

lokale markt. Dit moet resulteren in hogere

De vakverenigingen Artisans Association
of Ghana (AAG) en Maariba Artisans zetten

inkomsten en uiteindelijk het bereiken van

zich in om het leven van ghanese vaklie-

Een van de grootste uitdagingen waar alle

een hogere levensstandaard voor henzelf,

den te verbeteren. Ze vertegenwoordigen

leden mee te maken hebben is het gebrek

hun gezin en de community waarin ze

samen zo’n 13.000 vakmensen in heel

aan goed gereedschap. Voor een gemiddel-

actief zijn.

Ghana. Hun leden zijn actief als bijvoor-

de Ghanese vakman is kwalitatief gereed-

Helpt u mee om deze twee verhuurwerk-

beeld timmerman, metaalbewerker of

schap onbetaalbaar. En dat zie je terug

plaatsen te realiseren?

elektromonteur. De beide vakverenigingen

in de cijfers: slechts 10% (!) van de leden

ontplooien diverse initiatieven om vakman-

heeft de beschikking over het meest basale

schap in het algemeen en de positie van

gereedschap. Het zorgt ervoor dat veel van

hun achterban in het bijzonder te verbete-

hen ver onder hun kunnen produceert, en

ren. Zo is Maariba onlangs een app gestart

dat is een gemiste kans.

IN ACTIE VOOR GERED
GEREEDSCHAP

CIJFERS GHANA
Hoofdstad:

Accra

Officiele landstaal:

Engels

Regeringsvorm:
Religies:

Constitutionele democratie
Christendom 71,2%, islam 17,2%

Oppervlakte:
Aantal inwoners:

238.533 km² (1,0 % water)
29,3 miljoen

IN ACTIE VOOR GERED
GEREEDSCHAP
Jurjen Groenhart - Groenhart
Oude gereedschappen inzamelen voor Gered Gereedschap,
bij Groenhart weten ze niet beter. De samenwerking tussen
de bouwtechnische groothandel uit de regio Noord-Holland
en Gered Gereedschap loopt al sinds medio 2008. Voor het
inzamelen van de gebruikte gereedschappen liet het bedrijf
eigen roestvrijstalen bakken maken die prominent staan
opgesteld in alle tien de vestigingen. Dit levert jaarlijks zo’n vijf
pallets oud gereedschap op die naar de werkplaats van Gered
Gereedschap in Heiloo worden verstuurd.
Jurjen Groenhart, algemeen directeur: “Als regionaal bedrijf
hechten wij veel waarde aan lokale initiatieven. Daarnaast
vinden we het ook belangrijk om verder te kijken dan onze
eigen landsgrenzen. De samenwerking met Gered Gereedschap sluit hier perfect bij aan. Enerzijds is er de lokale link
met de werkplaats in Heiloo waar de ingezamelde gereedschappen opgeknapt worden, anderzijds steunen we met
deze opknapte gereedschappen mensen in ontwikkelings-

DOE MEE!
Helpt u mee zodat we samen met Artisans Association of Ghana (AAG) en Maariba Artisans 2 verhuurwerkplaatsen kunnen opzetten? 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 Gereedschap.
Of doneer direct via iDEAL op onze website:
www.geredgereedschap.nl/doneer
Mede namens iedereen van AAG en Maariba alvast
bedankt voor uw hulp!

landen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan.”
Ook in de eigen bedrijfsvoering zijn duurzaam ondernemen
en maatschappelijke betrokkenheid belangrijke speerpunten.
Zo is Groenhart aangesloten bij diverse goede doelen en
duurzaamheidsinitiatieven en wordt er bij het werven van
nieuw personeel eveneens gekeken naar mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de medewerkers worden
actief betrokken bij de invulling van de sociale rol. Jurjen:
“Zodra de situatie rondom corona het weer toelaat, willen we
met onze eigen mensen een keer gaan kijken en meehelpen
in de werkplaats. Op die manier geven we de verbinding met
Gered Gereedschap een extra dimensie en maken we het voor
onszelf tastbaar.”
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BERICHTEN UIT
HET VELD

"ONDANKS CORONA HEBBEN WE GELUKKIG NIET
HELEMAAL STILGELEGEN."
Alhassan Abdulai Iddi, NOYED-Ghana

Het coronavirus heeft ook Ghana, een van de vier focuslanden

Cursussen en corona

van Gered Gereedschap, in haar greep. Vooral het economisch

Met de hulp van Gered Gereedschap kon NOYED-Ghana begin

zwakke noorden van het land heeft te lijden onder de gevolgen

2020 doorgaan met het geven van kosteloze vakopleidingen

van de pandemie. Het werk is er daardoor voor ontwikkelings-

en het helpen van afgestudeerde leerlingen. "Ondanks alle

organisaties niet makkelijker op geworden. Onze partner

beperkingen en moeilijkheden door corona hebben in het

NOYED-Ghana in Tamale heeft in het afgelopen anderhalfjaar

afgelopen cursusjaar toch vijfentwintig cursisten hun las- en

haar activiteiten op een lager pitje moeten zetten. Dat had
uiteraard gevolgen voor de door haar verzorgde vakopleidingen.
Uit de brand
"Het nieuwe cursusjaar was net goed op gang toen ook hier in
Ghana corona werd vastgesteld," zegt Alhassan Abdulai Iddi. Als
executive director coördineert hij de opleidingen tot lasser, metaalbewerker en kleermaakster die NOYED-Ghana in Tamale verzorgt.

metaalbewerkingscursus bij ons afgerond," zegt Alhassan. "En we

Gered Gereedschap helpt daarbij door de donatie van naaimachi-

hebben diverse vaklieden hier in de omgeving kunnen helpen aan

nes, lasapparatuur en gereedschappen voor metaalbewerking.

gereedschap, zodat zij de juiste tools kregen om klussen uit te

"In 2019 hebben we Gered Gereedschap om ondersteuning

voeren. Ook hebben vijf kleermaaksters met behulp van de nieuw

gevraagd. Met kunst- en vliegwerk hebben we sinds 2005 onze

aangekomen naaimachines hun opleiding kunnen afronden. Dus

opleidingen kunnen geven en oud-leerlingen kunnen helpen bij het

ondanks corona hebben we gelukkig niet helemaal stilgelegen.

opzetten van hun eigen werkplaats. Maar we liepen tegen onze

Maar de impact van de pandemie is natuurlijk wel groot. De

grens aan. Vooral het verstrekken van apparatuur en gereedschap

donaties zijn afgenomen en het aantal cursisten is vanwege de

aan afgestudeerde cursisten, zodat zij een eigen bedrijfje kunnen

coronamaatregelen sterk gedaald. Op dit moment hebben we

opzetten, was vrijwel niet meer mogelijk. We stonden bijna op

nog maar vijf deelnemers aan onze vakcursussen. Dat hebben we

het punt om ouders van leerlingen een bijdrage te vragen voor

nooit eerder meegemaakt. Het is geen rooskleurige situatie, maar

de lessen. En die mensen hebben echt vrijwel geen geld. Gered

zonder de ondersteuning van Gered Gereedschap had het er een

Gereedschap heeft ons toen uit de brand geholpen."

stuk somberder voor ons uitgezien."

NIEUWS VAN DE
WERKPLAATSEN

Freddy Braaksma

“UIT HET NIETS IETS CREËREN EN DAT VORMEN
TOT EEN DRAAIENDE ORGANISATIE IS HET LEUKSTE
WAT ER IS.”
Freddy Braaksma - Kwartiermaker nieuwe werkplaatsen
Op 21-jarige leeftijd kwam hij tijdens

veel inzichten in de vrijwilligers- en goede

aan te trekken. Bij het vinden van de juiste

vrijwilligerswerk in de zomer voor het eerst

doelenwereld bracht. Freddy: “Eigenlijk

vrijwilligers is het belangrijk om goed te

in aanraking met Gered Gereedschap. Nu,

is deze werkplaats bij toeval ontstaan.

luisteren. Wat drijft hen? Waar worden ze

38 jaar later, is Freddy Braaksma niet meer

Er kwam een man in de winkel die graag

enthousiast van? Voor de een is dat een

weg te denken bij de organisatie en zet

vrijwilligerswerk wilde doen. Hij was altijd

stukje aanspraak en een zinvolle dagbe-

hij al zijn kennis en ervaring in als kwar-

fijnmetaalbewerker en voorman geweest.

steding, voor de ander de kringloopge-

tiermaker bij het opstarten van nieuwe

We raakten aan de praat en ik opperde het

dachte en inzet voor het goede doel. Veel

werkplaatsen.

idee om samen een werkplaats te starten.

van onze vrijwilligers vinden het leuk om

Zo werd werkplaats Deventer geboren.

hun technische kennis na hun werkzame

Het begon allemaal met de werkplaats

Inmiddels zijn daar ruim 20 vrijwilligers ac-

leven in te blijven zetten; technisch vrijwilli-

in Deventer, zo’n 17 jaar geleden. Freddy

tief.” Na Deventer volgde werkplaats Oss

gerswerk voor mannen is schaars.”

was toen werkzaam als coördinator bij

en momenteel werkt hij aan het opzetten

de Wereldwinkel Deventer. Een functie die

van een compleet nieuwe werkplaats in

Na het vinden van een ruimte en de

hij maar liefst 24 jaar vervulde en hem

Almelo.

vrijwilligers is Freddy er nog niet. Zaken als
vrijwilligersbeleid, het oprichten van een

Er komt heel wat kijken bij het opstarten

bestuur en het regelen van de financiën

van een nieuwe werkplaats. Freddy: “De

en verzekeringen behoren ook tot zijn

grootste uitdaging is om ergens voet aan

takenpakket. Als de werkplaats eenmaal

de grond te krijgen. De vraag is dan of je

draait, is het tijd om zich terug te trekken.

eerst begint met het zoeken naar vrijwilli-

Waar hij de meeste voldoening uit haalt?

gers of met het zoeken naar een ruimte.

“Uit het niets iets creëren en dat vormen

Mijn ervaring is dat het vinden van een

tot een draaiende organisatie. Dat is het

fysieke ruimte cruciaal is, daarna is het

leukste wat er is.”

doorgaans makkelijker om vrijwilligers
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ALGEMEEN

KROHNE FIETST ZICH
FIT VOOR GERED
GEREEDSCHAP
Vanuit alle windstreken komen medewerkers van KROHNE
naar hun werk in Dordrecht. Bijzonder is dat steeds meer
werknemers kiezen voor de fiets als vervoersmiddel voor
hun woon-werk verkeer. En met een reden, want het is niet
alleen goed voor het fysieke gestel, goed voor de portemonnee, goed voor het milieu maar bij KROHNE ook goed
voor het goede doel. KROHNE stimuleert het fietsen namelijk door per gefietste kilometer een bepaald bedrag aan
een goed doel te schenken. Vorig jaar hebben de medewerkers gefietst voor Gered Gereedschap! 87 deelnemers
fietsten maar liefst 149.054 kilometer en dat leverde het
mooie bedrag van 4.471 euro op. Daar zijn wij bijzonder
blij mee! Wij danken alle medewerkers van KROHNE voor
hun inzet.

PROEF GEREEDSCHAPSUITLEEN GAAT VAN START
In de werkplaats van Gered Gereedschap in Den Haag zullen we
binnenkort als proef starten met een gereedschapsuitleen. Of iemand nu
op zoek is naar gereedschap om het hele huis te verbouwen, de tuin te
bewerken of een schilderij op te hangen: voortaan kan diegene terecht bij
de gereedschapsuitleen in Den Haag.
Jaarlijks zamelt Gered Gereedschap zo’n 300.000 stuks gereedschap
in via onze meer dan 400 inzamelpunten. Niet al het gereedschap is
geschikt voor een project. Deze gereedschappen die we niet verzenden
willen we voortaan gaan uitlenen via de uitleen. Op deze manier geven
we ook dit gereedschap een zinvolle bestemming.

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: Paul Visser, Menno van der Haven, Antoinet de Heus, Evelien
van der Voorde, Peter Schmidt
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
Fotografie:  Johan van Spanjen, Partners en Beeldarchief Gered
Gereedschap
Rekeningnummer: NL 34 TRIO 0212112430
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap is aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling.

Het lidmaatschapsgeld, verbonden aan de uitleen, komt ten goede aan
de lokale werkplaats van Gered Gereedschap. En daarmee aan ons
gezamenlijk doel: het vergroten van kansen op een zelfredzaam bestaan
voor vaklieden in Afrika.
Onze gereedschapsuitleen werkt als een bibliotheek. Je betaalt dus
niet voor elke uitleen apart, maar een vast bedrag per jaar. Als lid kun
je vervolgens onbeperkt gereedschap lenen. Als de proef in Den Haag
positief verloopt zullen we de gereedschapsuitleen ook starten in andere
werkplaatsen in Nederland. Meer weten of direct lid worden?
Kijk op: www.geredgereedschap.nl/uitleen

ONZE PARTNERS
Gered Gereedschap ontvangt steun in de vorm van kennis, menskracht
en middelen van onderstaande bedrijven en organisaties:

