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40 JAAR GERED 
GEREEDSCHAP!

2022 is voor ons een bijzonder jaar. Dit jaar is het name-
lijk 40 jaar geleden dat Gered Gereedschap werd opge-
richt. Wat begon als een kleinschalig initiatief met een 
bescheiden werkplaats in Amsterdam en het verzenden 
van een aantal kistjes gereedschap in het eerste jaar, 
is inmiddels uitgegroeid tot wat het nu is: een organi-
satie met 26 werkplaatsen, 450 inzamelpunten en 500 
vrijwilligers die per jaar gemiddeld zo’n 100.000 stuks 

gereedschap opknappen en verschepen. 

Dit succes bouwen we steeds verder uit.  Gered Gereedschap ondersteunt nu 
vakmanschap in de volle breedte. Dit betekent in de praktijk dat we nog meer 
inzetten op kwalitatief goed vakonderwijs, bereikbaar voor iedereen. We zorgen 
ervoor dat leerlingen na hun vakopleiding aan de slag kunnen en stimuleren 
ondernemerschap.

In 40 jaar heeft Gered Gereedschap veel bereikt, mede dankzij uw steun. We 
zullen dit jaar op verschillende manieren aandacht besteden aan ons 40-jarig 
bestaan. Ons speciale logo zult u  regelmatig voorbij zien komen; blijf ons dus 
vooral volgen en steunen! 

Op naar de volgende 40 jaar!

Met enthousiaste groet, 

Bob de Koff
Voorzitter Stichting Gered Gereedschap
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Eind vorig jaar reisde projectmanager Ellen van Puffelen 
namens Gered Gereedschap, voor het eerst sinds de start  
van Covid-19, naar Oeganda. 

‘Ik kon niet wachten om ter plekke te gaan kijken hoe de situatie 
was en om onze partners live te spreken! Tot nu toe had ik ze al-
leen via een beeldscherm leren kennen. In Oeganda is bijna 2 jaar 
een algehele lockdown van kracht geweest wat een enorm effect 
heeft gehad op de maatschappij. De scholen waar Gered  
Gereedschap mee samenwerkt waren al sinds april 2020 ge-
sloten en gingen kort voor mijn bezoek pas weer open. Ik heb 4 
scholen in de regio Jinja bezocht en op alle vier de scholen was 
de opluchting haast voelbaar. Iedereen was opgetogen, eindelijk 
waren er weer leerlingen in de klas! Helaas nog niet het aantal als 
voorheen; veel jongeren zijn afgehaakt om werk te zoeken in de 
informele sector, wat helaas – zonder opleiding – meestal niet 
voorziet in een zeker bestaan voor de langere termijn. Voor mij 
werd het weer heel  duidelijk wat de toegevoegde waarde is van 
Gered Gereedschap: toegang bieden tot een vakopleiding waar 
je én de theorie leert én ervaring opdoet met het werken met 
gereedschappen en machines. Dat zorgt voor een goede basis en 
maakt écht het verschil. Op de scholen werd dan ook enorm uit-
gekeken naar de container die het  gereedschap kwam brengen!

Een bezoek aan Makanika en de automonteursopleiding van 
Kimuna was heel feestelijk omdat daar de gereedschappen on-
langs waren aangekomen en ik dus kon zien hoe het in de praktijk 
gebruikt werd. In de face-to-face gesprekken met docenten en 

contactpersonen  is het makkelijker om dieper op bepaalde zaken 
in te gaan en echt tot de kern te komen, bijvoorbeeld wat de 
specifieke trainingsbehoeften zijn van de monteurs. Dat lukt niet 
zo makkelijk via Skype. Elkaar live spreken en zien wat er gebeurt 
leidt tot een betere invulling van onze samenwerking. 

Ook al zijn dit soort veldbezoeken intensief, het was zeer de  
moeite waard. Al die gesprekken – met zowel bestaande als 
mogelijke nieuwe partners – hebben mij veel energie gegeven. Ik 
heb ook met bewondering gekeken naar de weerbaarheid en de 
humor van de Oegandezen. Ook al is de situatie nog zo moeilijk, 
elke dag is er wel iets om dankbaar voor te zijn of ergens de hu-
mor van in te zien. Die levenswijze motiveert mij dan weer om mij 
in Nederland voor Gered Gereedschap in te blijven zetten!’

VELDBEZOEK OEGANDA

TWEE CONTAINERS 
OP TRANSPORT NAAR 
OEGANDA!
De afgelopen maanden vertrokken maar liefst 2 
containers vol gereedschappen en machines naar 
Oeganda! Aan boord materialen bestemd voor 9 
partner- organisaties, waaronder Prime Vocational 
Institute en Pioneer Vocational Institute in de regio 
Jinja. De gereedschappen en machines voor deze 
partners zullen gebruikt worden voor het verder  
professionaliseren van 2 vakgebieden: Metaalbewer-
king en Houtbewerking. 

De ondersteuning maakt deel uit van een bredere 
samenwerking met beide scholen waarin we - naast 
het leveren van gereedschappen en machines - meer 
bouwstenen van onze programma’s inzetten om het 
vakonderwijs in de regio Jinja te versterken.  
Zo trainen we de leraren in hun didactische en  
technische vaardigheden, zorgen we met studiebeur-
zen dat kansarme jongeren naar school kunnen en 
scherpen we het curriculum aan voor betere aan-
sluiting op de lokale arbeidsmarkt. Ook zorgen we 
met het opzetten van stageplekken en starterssets 
gereedschappen voor een betere toetreding tot de 
arbeidsmarkt na afloop van de opleiding. 

We willen iedereen bedanken die hier op een of  
andere manier aan bijgedragen heeft!
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DOE MEE!
Helpt u mee zodat we jonge vrouwen een goede 
praktijkopleiding aan kunnen bieden bij Kashozi VTC? 
We hebben 3.920 euro nodig om 2 x 40 werkplekken 
te creëren en goed in te richten. Daarvoor is uw steun 
hard nodig! 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 deze QR-code met uw 
smartphone, dan komt u direct op de 
donatiepagina op onze website. 

Mede namens William Shimba en de mensen van 
Kashozi VTC alvast bedankt voor uw hulp!

William Shimba

Kashozi VTC biedt al sinds 1967 vakon-
derwijs aan in Bukoba, in de regio Kagera 
in het noordwesten van Tanzania. De 
gemeenschap in de regio bestaat uit 
kleinschalige boeren en kleine bedrijven. 

De populatie van leerlingen op Kashozi VTC 
bestaat veelal uit jongens. In de cultuur 
van de regio is het niet de gewoonte om 
meisjes naar school te laten gaan, mannen 
bepalen in grote mate hoe een gezin func-
tioneert. Dochters worden thuisgehouden 
om te helpen en/of geld te verdienen voor 
de ouders. Het naar school sturen betekent 
verlies van inkomen voor de korte termijn. 
Terwijl een opleiding een betere toekomst 
biedt voor de jonge vrouwen voor de  
lange(re) termijn. 

William Shimba is de directeur Kashozi 
VTC: ‘Tijdens bijeenkomsten in de dorpen 
rondom Bukoba merkten we dat veel 

jonge vrouwen in de leeftijd van 16 tot 18 
jaar, die weinig onderwijs gevolgd hadden, 
aangaven interesse te hebben om naar 
school te gaan. Er was een verlangen om 
te studeren, een honger naar kennis en de 
wil om een vak te leren. En de wil om  een 
leven voor zichzelf op te bouwen. 

Bij Kashozi VTC willen we deze jonge 
vrouwen een kans geven en helpen om 
een cultuurverandering in de regio te 
bewerkstelligen. Dit doen we o.a. door het 
opzetten van een algemeen bewustwor-
dingsprogramma (gericht op de ouders) 
over de voordelen van het volgen van een 
opleiding. Doel is om het aantal inschrijvin-
gen van jonge vrouwen op onze vakschool 
te vergroten. Leerlingen kunnen hier kiezen 
uit meerdere richtingen zoals o.a. metselen, 
metaalbewerking, kleermaken en elektro-
techniek. We leren ze een vak zodat ze een 
zelfstandig bestaan op kunnen bouwen als 

metselaar, timmerman, metaalbewerker 
of kleermaker. Daarnaast leren we ze 
hier ook soft-skills zoals communicatie-
ve vaardigheden, Engels en algemene 
levensvaardigheden.’ 

Kashosi VTC heeft Gered Gereedschap 
gevraagd om 40 werkplekken in de 
vakrichting kleermaken en 40 in de vak-
richting metselen te helpen inrichten om 
jonge vrouwen in deze vakrichtingen te 
kunnen opleiden. Helpt u mee? 

MEER JONGE MEIDEN NAAR 
SCHOOL! HELPT U MEE?

2021 was wederom een bijzonder jaar, waarin het coronavirus 
nog steeds grote invloed had op ons dagelijks leven. Ook Ge-
red Gereedschap ontkwam niet aan de gevolgen. Toch lukte 
het om vorig jaar 23 organisaties in Tanzania en Oeganda te 
ondersteunen. Ook konden we 70 jongeren met een studie-
beurs naar school sturen. Hieronder vindt u de resultaten van 
ons werk. Het zijn – zeker door de grote onzekerheid het afge-
lopen jaar – cijfers waar we trots op zijn. We willen iedereen 
die hieraan bijgedragen heeft dan ook bijzonder bedanken!

Binnenkort verschijnt ons jaarverslag. Daarin vindt u meer 
informatie over hoe we onze gelden hebben besteed, welke 
projecten we hebben ondersteund en welke doelen we heb-
ben bereikt. www.geredgereedschap.nl/jaarverslag. 

CIJFERS TANZANIA

RESULTATEN 2021: DANK 
VOOR UW STEUN!

Helpt u mee bij de inrichting van 40 werkplekken kleermaken en metselen?

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

23 organisaties 
ondersteund met kennis, 

kunde, gereedschappen en 
machines

74.643 stuks
gereedschappen en  
machines verzonden

3.570 jongeren 
voorzien van werkplekken 
voor goed vakonderwijs

5 zeecontainers
vol gereedschap en  

machines verscheept
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Goed gereedschap is niet goedkoop, daar kan elke vakman over 
meepraten. Voor wie bijvoorbeeld een eigen bedrijf wil opzetten, 
is de investering in gereedschappen vaak een van de eerste 
financiële hobbels. In een land als Oeganda is dat voor velen 
vaak net een te grote hobbel. Om vaklieden te helpen om hun 
bedrijf van de grond te krijgen, is Gered Gereedschap onder de 
naam EQUIP gestart met het opzetten van verhuurwerkplaatsen. 
In Jinja en omgeving bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met 
lokale organisaties en bedrijven. We zijn bij een aantal van hen 
langsgegaan met de vraag: hoe gaat het? 

Locatie: Buli Kimub Tusobola - Mafubira
Halid Magala
Niet ver van Jinja ligt Mafubira. Hier kunnen lokale vaklieden 
gereedschap huren in een verhuurlocatie die gevestigd is in een 
gebouw van Buli Kimub Tusobola (BKT). Deze organisatie verzorgt 
vakopleidingen voor jongeren. Ze richt zich daarbij vooral op 
weeskinderen, de meest kwetsbare groep onder de jongeren. 
Enige tijd geleden heeft BKT een voorraad gereedschap en 
machines ontvangen van de centrale verhuurwerkplaats in Jinja. 
Een deel daarvan is nu in gebruik bij de vakopleidingen. Een ander 
deel wordt verhuurd. 

Als we Halid, de dagelijks leider van BKT, vragen naar zijn 
ervaringen met de verhuur reageert hij enthousiast. "Op dit 
moment loopt de verhuur van gereedschap erg goed. 

Voor ons is dat echt een uitkomst; we zijn nu in staat om ook 
in deze moeilijke coronatijd met ons werk door te gaan. We 
gebruiken het geld niet alleen om opleidingen te kunnen blijven 
geven, maar ook om maaltijden en zaken als ziekenhuisbezoek 
door de leerlingen van te kunnen betalen. Onze maandcijfers 
laten zien dat de verhuurlocatie ook echt in een behoefte voorziet. 
Oud-leerlingen komen bij ons gereedschap huren, maar ook 
vaklieden die ergens anders hun opleiding hebben gekregen. 
Steeds meer mensen ontdekken dat wij een oplossing kunnen 
bieden als zij een stuk gereedschap nodig hebben voor een 
bepaalde klus. Het is een echte win-winsituatie: zij zijn uit de brand 
geholpen en wij genereren inkomsten voor onze projecten."

GOED GEREEDSCHAP NODIG?  
IN JINJA HUUR JE DAT GEWOON!

Locatie: Real Plumbers & Metal Fabrication - Jinja
Peter Erin 
Bij Real Plumbers & Metal Fabrication in Jinja is het beheer 
van de verhuurlocatie in handen van Peter. Hij is de technische 
man bij dit bedrijf, dat niet alleen loodgieters- en metaalbewer-
kingklussen uitvoert, maar ook in samenwerking met de lokale 
organisatie Street Talents opleidingen verzorgt voor kwetsbare 
straatjongeren. Een deel van de klantenkring van de nieuwe ver-
huurlocatie zijn ex-cursisten. "Jongens die bij ons een opleiding 
hebben gehad en zelfstandig aan de slag zijn gegaan, huren nu 
hier het gereedschap dat zij nodig hebben om bepaalde klussen 
uit te kunnen voeren. Het geld voor een hamer of een vijl kun je 
op zich snel bijeensparen, maar een lasmachine is een ander 
verhaal. Gelukkig hoeven ze nu een klus niet te laten schieten, 
omdat ze geen lasmachine hebben. Maar ook het niet hebben 
van een bepaald type hamer of vijl kan een probleem zijn. Als we 
die in voorraad hebben, kunnen ze die bij ons huren. 

We houden de huurprijs zo laag mogelijk. Met de opbrengsten 
betalen we het salaris van de mensen die in de verhuurlocatie 
werken en van de medewerkers die hier leerlingen opleiden. Ook 
de maaltijden voor de leerlingen worden uit de verhuuropbreng-
sten betaald. Ik ben heel tevreden over de resultaten tot nu toe. 
Een bottleneck is alleen dat we soms nee moeten verkopen, 
omdat we van bepaalde gereedschappen of machines te weinig 
of geen exemplaren in ons assortiment hebben. Als iemand 
bijvoorbeeld een lasgenerator of een bepaald soort metaal-
boormachine wil huren en je hebt de laatste net verhuurd, is dat 
frustrerend. Je wilt je klanten niet teleurstellen."

Locatie: +256 Youth Platform - Iganga
Mohamed Makula
Iganga is een middelgrote stad ten noordoosten van Jinja. Sinds 
2013 organiseert het +256 Youth Platform hier tal van activiteiten 
om de situatie van jongeren te verbeteren. Het verzorgen van 
vakopleidingen is daarbij een van haar kernactiviteiten. Sinds 
kort is er in een van de lokalen van het +256 Youth Platform een 
verhuurlocatie geopend. "Voor ons een heel nieuw experiment," 
zegt Mohamed, de algemeen directeur, lachend. "Maar eigenlijk 
is het ook een logisch vervolg op de dingen die we hier al doen: 
het opleiden van jongeren om ze de kans te geven om zelf in hun 
onderhoud te kunnen voorzien en een toekomst op te kunnen 
bouwen. Maar wat heb je aan een goede vakopleiding als je niet 
het geschikte gereedschap hebt om klussen uit te voeren? Dat is 
altijd een probleem geweest hier in Iganga. 

Er lopen hier genoeg goed opgeleide vaklieden rond, maar velen 
van hen kunnen geen eigen bedrijf beginnen of moeten klussen 
afzeggen, omdat ze niet het geschikte gereedschap hebben. Als 
je dat gereedschap dan voor een redelijk bedrag kunt huren, is 
dat natuurlijk ideaal. Dat hebben de mensen hier inmiddels ook 
ontdekt. Onze klantenkring is heel gevarieerd. Het gaat niet alleen 
om vaklieden die hier hun opleiding hebben gekregen en ons 
dus al kenden. Ook mensen die niet hier zijn opgeleid, komen nu 
hier gereedschap huren. Er zijn mensen bij die net beginnen met 
een eigen bedrijf, maar ook vaklui die al jaren zelfstandig aan de 
slag zijn. Zo is de verhuurlocatie hier in Iganga voor iedereen een 
steuntje in de rug."

BERICHTEN UIT  
HET VELD

BERICHTEN UIT  
HET VELD
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COLOFON
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Adres: M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 58, 1054 SP Amsterdam. 
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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:

Van Wijnen is een van de grootste 
bouwbedrijven van Nederland. De 
onderneming opereert vanuit 5 regio’s 
en 25 vestigingen verspreid over het 
hele land en is in nagenoeg alle sectoren 
vertegenwoordigd. Onlangs ging het 
bouwconcern een samenwerking aan 

met Gered Gereedschap, waarbij gereedschappen en machines 
van Van Wijnen Materieel worden ingezameld en een tweede 
leven krijgen in Afrika. Daarnaast ondersteunt Van Wijnen Gered 
Gereedschap met een financiële bijdrage, zodat de gereedschap-
pen en machines verwerkt en verstuurd kunnen worden.

Emile Simonis, inkoper voor de regio Zuid bij Van Wijnen en initia-
tiefnemer van de samenwerking: “Toen ik in een artikel van een van 
onze leveranciers over Gered Gereedschap las, was mijn interesse 
meteen gewekt. Vanuit mijn eigen stichting, die een kansarm gezin 
in Nicaragua ondersteunt, heb ik gezien hoe een goed werkend stuk 
gereedschap het verschil maakt bij het opbouwen van een zelfstan-
dig bestaan. Daarnaast past een maatschappelijk initiatief als dit bij 
een duurzame en maatschappelijk betrokken onderneming als Van 
Wijnen. Vanuit onze rol als inkoper wegen wij dagelijks de grotere 
(duurzaamheids)belangen achter onze inkoopdossiers af. Daarbij 
gaat het niet alleen om prijs en kwaliteit, maar ook om thema’s als 
circulariteit en energie. De samenwerking met Gered Gereedschap 
voegt daar een extra dimensie aan toe.”

Om de samenwerking meer bekendheid te geven, zamelt Van Wij-
nen ook in onder de eigen medewerkers. Emile: “Met het inzamelen 
willen we bewustwording creëren. Op die manier hoop ik ook ande-
ren te inspireren; geweldig als er straks nog meer ambassadeurs 
opstaan die op hun beurt ook weer nieuwe initiatieven ontwikkelen!”

GEZOCHT: LASMACHINES!
Voor de inrichting van een aantal metaalwerkplaatsen in Oe-
ganda zijn we op zoek naar lasmachines (zowel Elektrode, MIG/
MAG als TIG en zowel 220V als 380V). Deze apparaten zullen 
gebruikt worden op technische scholen in de regio Jinja om 
jongeren op te leiden tot metaalbewerker/lasser. 

Dus… heb je nog gebruikte lasmachine(s) staan? Of wellicht 
wil je een nieuwe aan ons schenken? Stuur ons dan even een 
bericht via pr@geredgereedschap.nl. 

Alvast bedankt voor je steun!

 

IN ACTIE VOOR GERED 
GEREEDSCHAP
Emile Simonis, Van Wijnen
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