GG BERICHT

DECEMBER 2021

NUMMER 31

In actie voor: Saint Ann Foundation, Oeganda

EENMAAL VOORZIEN VAN DE JUISTE KENNIS ZIJN DEZE
VROUWEN KLAAR VOOR DE TOEKOMST! HELPT U MEE?
"IK HEB IETS BEREIKT."
Pagina 3

"ZODRA ZE VAN SCHOOL KOMEN,
HEBBEN ZE EEN BAAN!"
Pagina 6
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UPDATE

RESULTATEN

HELP MEISJES
DE WERELD
VEROVEREN
Vrouwen zijn vaak de drijvende kracht achter sociale
verandering in ontwikkelingslanden. Onderzoek laat zien
dat vrouwen meer investeren in het welzijn van hun
gezin en voorrang geven aan zaken als gezondheidszorg, voedsel en onderwijs. Veel van de projecten die
Gered Gereedschap ondersteunt zijn er dan ook op
gericht om het leven van meisjes te verbeteren door hen
sociaal en financieel onafhankelijk te maken. Dit leidt
tot een stabielere toekomst, ook voor de volgende generatie. Mooi voorbeeld
is het verhaal van Ayisha Issah (pagina 3) die bij partner NOYED in Ghana een
opleiding gevolgd heeft en nu als lasser/metaalbewerker aan het werk is.
Voor een vergelijkbaar project vragen we deze keer uw steun. Op pagina 4 en 5
kunt u lezen over de activiteiten van partner Saint Ann Foundation op het eiland

Ik dank u voor uw steun en wens u fijne feestdagen en een gelukkig 2022!

TWEE CONTAINERS
VOL GEREEDSCHAP
OP TRANSPORT
NAAR OEGANDA EN
TANZANIA

Bob de Koff

In oktober vertrokken kort na elkaar - vanuit ons

Voorzitter Stichting Gered Gereedschap

logistieke centrum bij de Baanderij in Gouda - maar

Buyiga in Oeganda. Met taallessen en het aanleren van praktische vaardigheden
helpen de instructeurs van Saint Ann Foundation jonge tienermoeders om op
eigen benen te staan als kleermaker. Ze hebben echter veel te weinig naaimachines om de 71 jonge vrouwen goed op te kunnen leiden. Daarvoor vragen ze
onze hulp. Een verzoek waar we – met uw hulp – graag aan voldoen!

liefst 2 containers vol opgeknapte gereedschappen
en machines naar Afrika.

IN DEZE EDITIE
2

Voorwoord
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Twee containers vol gereedschap op transport naar Oeganda
en Tanzania

De ene container ging naar Tanzania met materialen
bestemd voor partners AMKA Youth Group, Kiota
Women’s Health and Development, The Network for
Sustainable Development en Viana Pambana Pata
Maendeleo Rukwa. De andere container had bestemming Oeganda met middelen bestemd voor partners
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'Ik heb iets bereikt'
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IN ACTIE voor Saint Ann Foundation
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In actie voor Gered Gereedschap: Ultimo Software Solutions
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Gered Gereedschap in duurzame 100
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Schenken met belastingvoordeel: zo regelt u het
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'Zodra ze van school komen hebben ze werk!'
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'Mooie initiatieven, daar doen we het voor!'

volgen of direct mee aan het werk kunnen. Dank aan
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Kerstpuzzel

iedereen die hier op een of andere manier aan heeft

8

Nieuwjaarswens

meegewerkt: donateurs, vrijwilligers, gereedschap-in-

8.

Colofon

leveraars, bedrijven en fondsen!

WOTA, Aware Uganda, Rudiwa, Urban Rural Development, Women of Purpose en Wobulenzi.
Alle gereedschappen zullen gebruikt worden om het
vakonderwijs verder te versterken. Vele jongeren
zullen hierdoor een goede praktijkopleiding kunnen

'IK HEB IETS BEREIKT'
Ayisha Issah, leerling lassen/metaalbewerking
In het vanwege corona bijna verlaten opleidingscentrum van

Tante

NOYED in Tamale zijn nog een paar leerlingen bezig met het

We vragen Ayisha hoe ze tot het besluit kwam om de cursus te

afronden van hun cursus lassen en metaalbewerking. Een van

gaan volgen. "Ik wist op een gegeven moment echt niet meer wat

hen is Ayisha Issah. Ze is net bezig met een moeilijke lasklus als

ik moest doen," zegt ze. "Toen heeft mijn tante me de tip gegeven

we haar spreken. "Deze lesopdracht is er echt een voor gevorder-

om eens te gaan kijken in het opleidingscentrum van NOYED.

den. En gevorderd ben ik wel," zegt ze lachend. "Ik ben nu aan het

Ik ben hier naar binnen gestapt en toen ik de cursisten bezig zag,

eind van het tweede jaar van de opleiding. In het begin wist ik

werd ik steeds enthousiaster. Dankzij mijn tante ben ik hier dus

helemaal niets van lassen. Ik had nog nooit een lasapparaat

terechtgekomen."

gezien, laat staan vastgehouden. En nu doe ik klussen als deze."
Resultaat
Frustrerende tijd

Wat heeft de opleiding bij NOYED Ayisha tot nu toe opgeleverd?

Toen Ayisha vier jaar geleden haar diploma van de middelbare

"Ik heb iets bereikt, zo voel ik het. Door deze opleiding heb ik meer

school in ontvangst nam, kwam daarmee een einde aan haar

zelfvertrouwen gekregen. Ik heb een doel en een inkomen. Met

schoolcarrière. Haar cijfers waren te laag om direct door te kun-

klussen, die ik tijdens mijn opleiding doe, verdien ik mijn eigen

nen studeren en geld om bepaalde vakken bij te spijkeren

geld. Ik kan nu mezelf en mijn kind onderhouden en geld sparen

was er niet. Het was een frustrerende tijd, zegt ze. "Ik was de

om mijn eigen werkplaats op te zetten. Dat had ik twee jaar

hele dag thuis, had geen geld en mijn ouders moesten me

geleden niet voor mogelijk gehouden."

onderhouden, terwijl ze zelf al amper rond konden komen.
Ik raakte ook zwanger. Het was moeilijk."
Lasapparaat
Twee jaar geleden besloot ze zich in te schrijven voor de
opleiding lassen en metaalbewerking bij NOYED. Deze organisatie is in 2005 opgericht met als doel de sociale en economische
situatie van de bevolking in Noord-Ghana te verbeteren. Gered
Gereedschap steunt NOYED door de donatie van onder meer
lasapparatuur en metaalbewerkersgereedschap.
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IN ACTIE VOOR
SAINT ANN FOUNDATION

IN ACTIE VOOR GERED
GEREEDSCHAP

CIJFERS OEGANDA
Hoofdstad:

Kampala

Officiele landstaal:

Engels, Swahili, Luganda

Regeringsvorm:
Religies:

Republiek
Christendom 84%, islam 12 %

Oppervlakte:

241.550 km² (15% water)

Aantal inwoners:

39,6 miljoen

IN ACTIE VOOR GERED
GEREEDSCHAP
Ewout Noordermeer, Ultimo.
Ultimo levert toegankelijke software voor de beheer- en
onderhoudsprocessen van bedrijven en instellingen. De
internationale onderneming is sterk vertegenwoordigd in de
productiesector, alsook in de logistiek, de infrasector en de

‘EENMAAL VOORZIEN VAN DE
JUISTE KENNIS EN VAARDIGHEDEN
ZIJN DEZE VROUWEN KLAAR VOOR
DE TOEKOMST!'

gezondheidszorg. Een groot deel van de gebruikers werkt bij
technische diensten. Hier ligt het raakvlak met Gered Gereedschap. Ultimo steunt Gered Gereedschap sinds enkele jaren
met een financiële bijdrage, gericht op specifieke projecten.
Momenteel is dat het Pioneer Technical Institute, een meerjarig project in Oeganda waar de opgeknapte gereedschappen
en machines worden ingezet in het onderwijs.
Ewout Noordermeer, CMO en Sales Director bij Ultimo, vertelt:
“Ik kwam Gered Gereedschap bij toeval op het spoor. Mijn
interesse was meteen gewekt. Onze klanten werken dage-

Abel Robert Ssekayomba, Saint Ann Foundation, Oeganda

lijks met gereedschappen en de Ultimo software is in feite

Soms moet je een beetje geluk hebben in

hoeveelheid inwoners. Veel analfabetisme

van geen of weinig opleiding, geen

het leven. Dat er iemand is die zich om je

en tienerzwangerschappen.

of zeer laagbetaald werk en dus chronische

bekommert en je vooruithelpt. In het geval

Het zorgde ervoor dat er weinig tot geen

armoede doorbreken.’

van de 31-jarige Abel Robert Ssekayomba

toekomstperspectief was voor de jonge

was dat zijn tante Ann Muyingo. ‘Mijn

bevolking, zeker niet voor de vrouwen.

moeder was op jonge leeftijd zwanger

Op dit moment ondersteunt de Saint Ann
Foundation zo’n 71 jonge vrouwen.

geworden en we leefden in armoede.

Met zijn eigen situatie in gedachten besloot

Abel: ‘We hebben echter veel te weinig

Mijn tante nam mij onder haar hoede en

Abel daar wat aan te doen. ‘Met de Saint

naaimachines om dat goed te doen.

zorgde ervoor dat het schoolgeld betaald

Ann Foundation – vernoemd naar mijn tan-

Veel leerlingen moeten tijdens de les één

werd, daardoor kon ik studeren.‘

te Ann – willen we jonge vrouwen helpen

machine delen. Geen optimale omstan-

om écht op eigen benen te staan. En dan

digheden voor het volgen van een cursus.

Het inspireerde hem om op latere leeftijd

vooral de jonge vrouwen die in dezelfde

Daarom vragen we de hulp van Gered

de Saint Ann Foundation op te richten.

situatie zitten als mijn moeder toentertijd.

Gereedschap voor meer naaimachines.

Abel: ‘In 2017 bezocht ik het eiland Buyiga,

Hen willen we vooruithelpen. We organi-

Daarmee kunnen veel meer leerlingen

in het oosten van Oeganda. Ik was ge-

seren trainingen zodat ze leren lezen en

gelijktijdig een lesopdracht uitvoeren.

schokt door het gebrek aan voorzieningen.

schrijven. Ook verzorgen we kleermakers-

Iedereen heeft dan de kans om voldoende

Er was nauwelijks onderwijs en de gezond-

opleidingen; we leren ze naaien, breien en

praktijkervaring op te doen tijdens de les-

heidszorg was gebrekkig. De voorzieningen

borduren zodat ze aan de slag kunnen als

sen. Dat motiveert! En vergroot de kans dat

waren volstrekt onvoldoende voor de

kleermaker. Zo willen we de vicieuze cirkel

ze op eigen benen komen te staan.

ook een ‘tool’ voor de gebruikers. Gereedschap dat mensen

DOE MEE!
Helpt u mee om die jonge vrouwen écht op eigen
benen te laten staan? 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.

faciliteert is het perfecte haakje voor onze samenwerking.
Met onze steun dragen we structureel bij aan de ontwikkeling
van mensen en de gemeenschap waarin zij leven. Niet alleen
met geld, maar vooral met concrete hulp door middel van
bruikbare gereedschappen. Het feit dat dit gereedschappen
met een tweede leven zijn, samen met de werkplaatsen waar
vrijwilligers, reïntegreerders en mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt een zinvolle besteding vinden, geeft onze
bijdrage een extra dimensie.”
Ewout: “Onze missie is klanten productiever, veiliger en
gelukkiger maken, zodat ze met een lach op hun gezicht hun
werk kunnen doen. Dat geldt in zekere zin ook voor Gered
Gereedschap. Een lach op het gezicht bij mensen in ontwikkelingslanden toveren door middel van goed werkende gereed-

Mede namens de mensen van
Saint Ann Foundation alvast bedankt voor uw hulp!

schappen die helpen bij het opbouwen van een zelfstandig
bestaan. Met zicht op een gelukkige toekomst. Daar dragen
wij graag aan bij.”
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NIEUWS VAN DE

BERICHTEN UIT

WERKPLAATSEN

HET VELD

SCHENKEN MET
BELASTING VOORDEEL:
ZO REGELT U HET
Wilt u samen met Gered Gereedschap nog meer jongeren aan
de slag helpen als timmerman of kleermaker? Denk er dan eens
over na om uw donatie aan Gered Gereedschap voor minimaal
5 jaar vast te leggen in een periodieke schenking. Met een
periodieke schenking zijn donaties - groot en klein - volledig
fiscaal aftrekbaar. Zonder dat u daarvoor naar de notaris hoeft.
Bij deze vorm van schenken kunt u – afhankelijk van uw inkomen
- tot 52% van uw donatie aan Gered Gereedschap terugkrijgen.
Overeenkomst
U moet uw periodieke gift schriftelijk vastleggen. Dit formulier
kunt u bij ons opvragen of downloaden via onze website. Ook

GERED GEREEDSCHAP
IN DUURZAME 100!
Al vele jaren publiceert dagblad Trouw de Duurzame 100.
Een lijst met praktische denkers en doeners die zich samen
inspannen om Nederland duurzamer te maken.
Nog niet eerder stond Gered Gereedschap in de lijst, maar
dit jaar komen we (met stip ;-)) binnen op plaats 58. ABP

kunt u gebruik maken van een modelovereenkomst van de Belastingdienst zelf. Als u het formulier naar ons opstuurt, dan vullen wij het verder aan en krijgt u het ondertekend retour gestuurd.
Bewaar deze goed want de belastingdienst kan er naar vragen.
Structurele donaties zoals de periodieke schenking zijn voor
Gered Gereedschap van grote waarde, hierdoor kunnen we de
continuïteit van onze activiteiten garanderen. En voor u is het een
mooie manier om méér hulp te bieden aan jonge vakmensen,
zonder dat het u iets extra’s kost.

Fossielvrij, Stop Ecocide NL en Reclame Fossielvrij waren de
winnaars dit jaar met respectievelijk de 1e, 2e en 3e plaats.
Collega’s Gé en Ton van onze werkplaats in Deventer werden
vanwege de opname in de Duurzame 100 lijst geïnterviewd.
Dat leverde een mooi artikel op dat onlangs in Trouw is
gepubliceerd. U kunt het lezen via deze link:
https://bit.ly/Duurzame-100

Jan de Broekert

‘MOOIE INITIATIEVEN, DAAR DOEN WE HET VOOR!’
Werkplaats Gered Gereedschap Geldrop – Mierlo Werkplaatsprofiel
In Oost-Brabant ligt Geldrop – Mierlo,

we zagen elkaar niet. Heel bijzonder.’

met zo’n 40.000 inwoners. Daar is sinds

Normaal levert de werkplaats tientallen

1987 een groep vrijwilligers actief met het

naaimachines en gereedschapssets per

opknappen van gereedschappen. Eerst

jaar en komt de vrachtwagen van De

als plaatselijk initiatief en vrij snel daarna

Baanderij maandelijks laden. Jan: ‘En nu

samen met Gered Gereedschap. De

maandenlang niks. Zo raar! Weet je: we

bestuursvorm veranderde een paar keer,

helpen graag. Sympathieke projecten om

sinds 2017 is de stichting Gered Gereed-

vakmensen te ondersteunen en ondertus-

schap Geldrop-Mierlo zelfstandig.

sen hebben we zelf veel plezier. Wat en

Jan de Broekert is sinds 2007 actief als
werkplaatscoördinator en later als pen-

'ZODRA ZE VAN SCHOOL KOMEN HEBBEN ZE WERK!'
Father Francis, St. Dennis Vocational

professionaliseren.

Training Centre, Oeganda

Onlangs bezocht op ons verzoek een jonge

St. Dennis Vocational Training Centre werd

oegandese filmmaker de school om een kijk-

in 2015 opgericht om in Nkumba, Oeganda

je te nemen achter de schermen. Hij sprak

jongeren te trainen in beroepsvaardigheden.

Father Francis, de leraren en de leerlingen

Onder leiding van Father Francis Ssengendo

en zag met eigen ogen de mooie resultaten;

wordt er techniekonderwijs gegeven in o.a.

'Zodra ze nu van school af komen hebben ze

de vakgebieden metaalbewerking, metselen,

werk!’.

kan wel organiseren en dat zochten ze.
Wekelijks ben ik in de werkplaats, met zo’n
5 tot 7 vrijwilligers’. Jan is een soort ‘man
met de oliekan’, niet altijd zichtbaar maar
die wel zorgt dat het gesmeerd blijft lopen.
Als penningmeester is hij voorlopig gerustgesteld. De gemeente blijft helpen met
subsidie, waarvan onder andere de huur
(de werkplaats zit in een voormalig schoolgebouw) wordt betaald; weer terug aan de

installatietechniek, elektrotechniek en motorvoertuigentechniek. Met de hulp van u allen,

Wilt u de video ook bekij-

onze donateurs, kon Gered Gereedschap in

ken? Scan dan deze QR

2018 de school ondersteunen met een grote

code of surf naar

hoeveelheid gereedschap en machines om

https://bit.ly/st-dennis

het praktijkonderwijs verder te

ningmeester. ‘Ik ben niet technisch maar

gemeente. De verkoop van restmateriaal
en de ondersteuning van ‘bedrijfsvrienden’
zorgen voor een stabiele basis. Het vijfkoppige bestuur overlegt maandelijks.
Als werkplaatscoördinator is Jan blij en

nieuwsgierig naar de toekomst. ‘Als we
open zijn marcheert het geweldig en daar
ben ik blij mee. We hebben 32 vrijwilligers
(tussen de 65 en 83 jaar oud) en we zijn
iedere ochtend en een middag open.
Goeie sfeer, iedereen helpt en we doen
veel. Vakmensen voldoende, ook voor het
onderhoud van onze eigen machines en
ons zelf ontworpen afzuigsysteem. Eigen
controleurs waarborgen de kwaliteit van
de geleverde gereedschappen.’
Door de pandemie was de werkplaats
in 2020 de eerste 10 weken open, drie
maanden gesloten, toen paar maanden
beperkt open en van 1 oktober tot liefst 7
juni 2021 gesloten! Jan: ‘Gelukkig kunnen
we weer. De vrijwilligers die komen zijn
gevaccineerd en we zijn alert. Alles lag stil,

hoeveel komen de ‘gereedschapbrengers’
inleveren? Dat is normaal meer dan de
helft van de spullen die we krijgen. We zijn
lekker aan de slag, daar zijn we blij mee en
daar doen we het voor!’
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ALGEMEEN

KERSTPUZZEL
Bent u gereed voor de jaarlijkse puzzel?
Als u alle woorden hebt weggestreept
dan blijft er een zin over die gaat over
Gered Gereedschap.
Wilt u kans maken op de cadeaubon
van 25 euro te besteden bij Praxis
Bouwmarkt? Stuur dan uw oplossing
naar ons op! Dat kan per mail naar
pr@geredgereedschap.nl of per post
naar Gered Gereedschap, M. van
Bouwdijk Bastiaansestraat 58,
1054 SP in Amsterdam.
We zien uit naar uw oplossing!

Vrijwilligers van de werkplaatsen en het landelijk
bureau van Gered Gereedschap wensen u een
heel goed en gelukkig 2022!

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

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

