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UPDATE

40 JAAR GG

MOOIE RESULTATEN, DANK
VOOR UW STEUN AAN ONZE
JUBILEUM- PROJECTEN!

SUCCESVOL
ONDERNEMEN

2x 40 werkplekken voor Kashozi VTC - Tanzania
In het vorige GG Bericht besteedden we aandacht aan onze inspannin-

In Oeganda komen per jaar 1 miljoen jongeren de

gen om samen met partner Kashozi VTC in Tanzania meer jonge vrou-

arbeidsmarkt op. Jongens en meisjes die allemaal op

wen naar school te krijgen. We vroegen uw hulp bij de realisatie van 2 x

zoek zijn naar werk en een inkomen waarmee ze in hun

40 werkplekken in de vakrichtingen kleermaken en metselen zodat we

bestaan kunnen voorzien. Veel werk bij bedrijven is er

de jonge vrouwen in die vakrichtingen kunnen opleiden. We kunnen u

niet waardoor veel jongeren proberen iets voor zichzelf
te beginnen. Maar succesvol je eigen bedrijf opzetten
als vakman vraagt om andere vaardigheden dan als je
gewoon in loondienst bent. Daarom zetten we - naast
het versterken van het vakonderwijs - ook zo sterk in op het ondersteunen van
ondernemers(chap).
Een mooi voorbeeld daarvan is onze samenwerking met CUWEDE in Oeganda
(pagina 4) waar we deze keer uw steun voor vragen. Daar helpen ze jonge vakmensen – zoals hout- of metaalbewerkers - bij het starten van hun eigen bedrijf.
Deze training duurt een jaar en is zeer praktijkgericht. Naast de vakinhoudelijke
vaardigheden ligt de nadruk vooral op het aanleren van ondernemersvaardigheden en soft-skills. Ook helpen ze bijvoorbeeld bij het schrijven van een businessplan en kunnen de jongeren er terecht voor microkredieten. Dat verhoogt
hun kansen aanzienlijk op een beter bestaan. Een initiatief dat we van harte
ondersteunen!
We hopen daarbij op uw steun te mogen rekenen!
Met enthousiaste groet,
Bob de Koff
Voorzitter Stichting Gered Gereedschap

IN DEZE EDITIE

melden dat dankzij uw bijdragen het gelukt is om voldoende financiën

TRAININGEN VOOR
AUTOMONTEURS
IN OEGANDA: MEER
OPDRACHTEN EN EEN
HOGER INKOMEN
Betere kansen bieden aan automonteurs in Oeganda.
Dat is het doel waar we samen met lokale partners
Makanika en Kimuna Technical Services hard aan

te verwerven om dit project mogelijk te maken. Onze werkplaatsen zijn
inmiddels begonnen met het opknappen van de benodigde gereedschappen en machines. Het is de verwachting dat die in de loop van dit
jaar op transport zullen gaan naar Tanzania.
40 studiebeurzen voor Music Crossroads – Malawi
40 jongeren uit de allerarmste gezinnen via een studiebeurs een kortdurende praktijkgerichte opleiding laten volgen tot metaalbewerker bij
partner Music Crossroads in Malawi. Voor dit 1e jubileumproject vroegen we eerder dit jaar uw steun. En we hebben goed nieuws, heel goed
nieuws zelfs! Dankzij uw genereuze steun kunnen we niet 40 maar zelfs 60 jongeren de metaalopleiding laten volgen. Een fantastisch resultaat, nogmaals dank aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft.

werken. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen

WAT HEBBEN WE
BEREIKT IN 40 JAAR?

aan automonteurs in Kampala. Onlangs hebben 50
aangesloten monteurs een training gevolgd waarin
ze meer vaardigheden leren zodat de kwaliteit van
hun dienstverlening verbetert. De inhoud van de

Bij een mijlpaal als ons 40-jarig bestaan hoort een moment van

training bestaat onder meer uit het aanleren van

terugkijken. Onder andere door te kijken naar wat we allemaal

‘soft-skills’ om klanten te behouden, inzicht verkrijgen

bereikt hebben:

in verschillende nieuwe trends in de industrie en het
vergroten van mechanische kennis over bijvoorbeeld
smeermiddelen. Na afloop werden de monteurs
voorzien van professioneel gereedschap zodat ze op
een betere manier hun werk kunnen doen. Dit scho-

1650
organisaties
ondersteund

lingsprogramma verbetert de positie van de monteur,
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Voorwoord

2

Trainingen voor automonteurs in Oeganda
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Container mooi beschilderd vertrokken naar Oeganda
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Mooie resultaten, dank voor uw steun bij ons jubileumprojecten!
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Wat hebben we bereikt in 40 jaar?
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IN ACTIE voor COD Lab

Deze training maakt onderdeel uit van een bredere
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In actie voor Gered Gereedschap: Toos van den Hengel

samenwerking binnen ons EQUIP programma met
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"Ik wil een groot verschil maken"

als doel kansarme jongeren een toekomst te bieden
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Uitbreiding succesvolle vakopleiding in Malawi voltooid!
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Mooie actie van Bouwmaat
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Laat uw idealen spreken
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Donatie lasmachines door Indi aan Gered Gereedschap
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Colofon

vergroot de kans op meer opdrachten en daarmee
een hoger inkomen. Hier profiteert niet alleen de
monteur zelf van, maar ook de familie en de gemeenschap waarin hij of zij actief is.

als automonteur.
Kijk voor meer informatie op
bit.ly/AutomonteursOeganda

MOOI BESCHILDERDE
CONTAINER VERTROKKEN
NAAR OEGANDA
De afgelopen 40 jaar hebben we honderden containers verscheept
vol gereedschappen en machines. Het volgende transport diende
zich onlangs alweer aan. Een mooie gelegenheid om – in het kader van 40 jaar Gered Gereedschap – voor vertrek naar Oeganda
de container nog te voorzien van een mooie graffiti. Wilt u zien hoe
dat in zijn werk ging, bekijk dan de video.
Ga naar bit.ly/graffiti-40jaarGG

2,6 miljoen stuks
gereedschap
opgeknapt en verzonden

132.000
leer/werkplekken
gecreëerd

En daarmee het leven positief veranderd van meer dan een
miljoen vakmensen. Een resultaat waar we trots op zijn!
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IN ACTIE VOOR
GERED GEREEDSCHAP

IN ACTIE VOOR COD LAB

CIJFERS OEGANDA
Hoofdstad: Kampala
Officiële landstaal: Swahili,
Engels, Luganda
Regeringsvorm: Republiek
Voornaamste religies:
Christendom 84%, islam 12%
Oppervlakte: 241.550 km²
(15% water)
Aantal inwoners: 43,5 miljoen

IN ACTIE VOOR GERED
GEREEDSCHAP
Toos van den Hengel

EEN VLIEGENDE START VOOR
40 STARTENDE TECHNISCHE
ONDERNEMERS, HELPT U MEE?

Sokken stoppen, broeken verstellen, gordijnen naaien en
kleding waar per ongeluk een gat in is gestreken, herstellen.
Toos van den Hengel draait haar hand er niet voor om. De
mensen uit Den Haag weten haar feilloos te vinden voor het
maken van hun kleding. Het naaien had ze al vroeg in de
vingers. Toos: “Ik kom uit een grote familie, naaien hoorde in
mijn tijd bij je opvoeding.” Van lieverlee begon ze er plezier in
te krijgen. “Ik vind het leuk om een creatieve oplossing voor
het herstelwerk te bedenken. Vooral als mensen zeggen ‘ga
maar los!’ vind ik dat geweldig. Ik werk liever niet volgens een

40 studiebeurzen voor Ondernemerstraining en Toegang tot startersleningen
‘Jonge vakmensen ontbreekt het vaak niet

We zijn COD Lab gestart om hier iets aan

Kleine starterslening

aan ondernemerszin. Wel aan de juiste

te doen.’

‘Ook kunnen startende vaklieden bij COD
Lab terecht voor een kleine lening. Bijvoor-

kennis, vaardigheden en geld om een
eigen bedrijf te starten. En daar zorgen

Aanleren van ondernemersvaardigheden

beeld voor bouwmaterialen of de aanschaf

wij voor!’ James Kumakech is werkzaam

‘ In COD Lab trainen en coachen we jonge

van gereedschappen en machines. Door

als projectmanager bij CUWEDE in het

vakmensen bij het starten van een eigen

gebrek aan onderpand kunnen ze niet

noorden van Oeganda. Deze community

bedrijf. Denk aan timmermannen, metaal-

terecht bij een normale bank. Daarom is

based organization zet zich met allerlei

bewerkers of kleermakers. Het traject duurt

de microkredietfaciliteit van COD Lab zo

initiatieven in om de situatie van de lokale

maximaal een jaar en is zeer praktijkgericht.

belangrijk.

bevolking in het Nebbi-district te verbete-

De eerste 6 maanden scherpen we hun

ren. Een van de initiatieven is COD Lab.

vak-inhoudelijke vaardigheden aan en trai-

Samen met Gered Gereedschap willen we

nen we de jongeren in ondernemersvaar-

via een studiebeurs 40 jongeren deze 1 jaar

James: ‘Voor jongeren die net van school
afkomen is hier nauwelijks werk bij bedrijven; de enige optie is vaak om een eigen
bedrijf te starten. En dan zijn er voor hen
ook echt genoeg kansen. Maar het niveau
van het vakonderwijs hier is laag, daardoor
ontbreekt het de jongeren vaak aan de juiste vaardigheden voor een succesvolle start.

digheden en soft-skills. Tijdens de training
maken we producten voor de lokale markt
zodat ze direct leren hoe de markt werkt.
In het 2e half jaar coachen we ze bij het
opstarten van hun bedrijf. We helpen bij het
schrijven van een businessplan en denken
mee over de locatie van hun bedrijf en welke product of dienst ze willen leveren.’

durende ondernemerstraining laten volgen.
Voor velen van hen is dit de kans van hun
leven! De kosten voor de training bedragen
465 euro. Voor de meeste startende onder-

standaard patroon, het is veel leuker om je eigen creativiteit
erin te leggen.”

DOE MEE!
Helpt u mee om deze jonge startende ondernemers
een vliegende start te geven? Met een studiebeurs
van 465 euro kan een jonge starter de 1-jarige
ondernemerstraining volgen.
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 onderstaande QR-code
met uw smartphone, dan komt u
direct op de donatiepagina op
onze website.

nemers van Nebbi is dit een investering die
ze zich niet kunnen veroorloven. Ondanks
het grote rendement.
Helpt U mee om dit mogelijk te maken?’

Mede namens James Kumakech en de mensen van
CUWEDE alvast bedankt voor uw hulp!

De vele naaiverzoeken brachten Toos op het idee om te
gaan naaien voor het goede doel. Voor de naaiklussen zelf
vraagt ze geen geld. In plaats daarvan kwam ze op het idee
om een potje neer te zetten waar men geld in kan doen voor
Gered Gereedschap. Het bedrag in het potje vermenigvuldigt
ze vervolgens met 10 en dat bepaalt de hoogte van haar gift.
Toos: “Het mooie aan Gered Gereedschap vind ik de concrete hulp. Je ziet meteen wat de opgeknapte gereedschappen
voor mensen in ontwikkelingslanden betekenen in de praktijk. Zo ook de naaimachines. Dat ik met mijn naaiklussen
vrouwen in Afrika ondersteun bij het leren naaien waardoor
ze uiteindelijk aan het werk kunnen voor een inkomen, vind ik
een prachtige gedachte.”
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BERICHTEN UIT

BERICHTEN UIT

HET VELD

HET VELD

Gayighayi Mathews

Xecrainour KalimBira

Kondwani Kamwendo

UITBREIDING SUCCESVOLLE VAKOPLEIDING
IN MALAWI VOLTOOID!

‘IK WIL EEN GROOT VERSCHIL MAKEN’
Thomas Watmon, Projectmanager voor Gered Gereedschap in Oeganda

Een beter leven voor kansarme jongeren dat is waar

eigen werkplaats starten. En dan wellicht ook andere jongeren

Music Crossroads zich voor inzet. Met steun van Gered

helpen die nu thuis zitten. Ik leer ze graag alle dingen die ik ook

Gereedschap is de organisatie in 2017 een metaalopleiding

geleerd heb!’

gestart. In eerste instantie alleen gericht op ex-gedetineerden. Deze jongeren kregen na hun vrijlating een opleiding

Xecrainour KalimBira, Leerling Kleermaken

tot metaalbewerker aangeboden en daarmee ook een reëel

‘Ik heb altijd al een passie voor mode gehad. Deze opleiding is

uitzicht op een toekomst als vakman of -vrouw. De opleiding

dan ook perfect voor mij. Het is heel praktijkgericht, maar ook nog

Per 1 januari 2022 hebben we een nieuw teamlid bij Gered

en Thomas zijn constructief en open. Zo werken we effectiever en

werd een groot succes: in de eerste jaren volgden al meer

eens afgestemd op je eigen capaciteiten. Bovendien is de school

Gereedschap. Sinds die datum werkt onze nieuwe collega

makkelijker.

dan 360 jongeren een opleiding. Om aan de toenemende

betaalbaar én leveren ze kwaliteit; ik zit hier dus helemaal op mijn

Thomas Watmon namelijk fulltime als onze lokale expert in de

Thomas: ‘Ter plaatse controleer ik het begeleidingsproces en

vraag - juist ook vanuit de rest van de gemeenschap - te

plek! Binnenkort hoop ik de opleiding af te ronden. Ik zou het liefst

regio Jinja, Oeganda.

verbeter het. We hebben grote projecten met veel potentie voor

kunnen voldoen sloegen Music Crossroads en Gered

op termijn mijn eigen bedrijf starten.’

honderden jongeren die onderwijs krijgen en een grotere kans op

Gereedschap daarom in 2020 wederom de handen ineen

Dankzij gulle giften werken we gedurende 5 jaar nauw samen

economische zelfstandigheid.’ Thomas vertegenwoordigt Gered

voor uitbreiding van de opleiding met twee extra werkplaat-

Wil je meer weten?

met tal van lokale partners (scholen voor praktisch onderwijs,

Gereedschap als programmamanager in Oeganda en ondersteunt

sen: een metaalwerkplaats en een gecombineerde kleer- en

Bekijk dan ook de video. Ga naar bit.ly/MCRMalawi

NGO’s zoals een vrouwencoöperatie, en het bedrijfsleven) aan

de projectpartners ook bij het analyseren van de arbeidsmarkt.

schoenmakerswerkplaats. Inmiddels volgen er dagelijks vele

EQUIP-Jinja waarin we het vakonderwijs versterken en onderne-

Welke vraag naar werk is er? Waar kunnen we stageplaatsen

tientallen jongeren een praktijkopleiding!

merschap stimuleren. We hebben plannen en ambities voor de

aanbieden? Hoe houden studenten hun baan?

toekomst en dat werkt het beste met een professional op locatie.
Welkom Thomas!

Gayighayi Mathews Mfune, Directeur
Als hij niet aan het werk is, houdt hij van trainen en sporten en

‘Ik ben vanaf het begin betrokken en trots op wat we inmiddels

voetballen met vrienden. Zijn ouders wonen in het binnenland

hebben bereikt. Wat begon met een groep van 10 leerlingen in

‘Tijdens mijn bachelor en master heb ik negen jaar aan jongeren-

en hij bezoekt ze regelmatig. Hij zegt: ‘Ik ben ambitieus en Gered

alleen metaalbewerking is nu een volwaardige opleiding met

ontwikkelingsprojecten gewerkt, voor verschillende organisaties.

Gereedschap ook. We zien zoveel potentie, we kunnen onze

ruimte voor 180 leerlingen in 3 vakgebieden. Dat is mede dankzij

Gered Gereedschap zocht een programmamanager. GG is anders,

activiteiten opschalen in de omgeving van Jinja, maar wellicht ook

de nieuwe werkplaatsen die we vorig jaar samen met Gered

het gaat veel verder dan financiële ondersteuning. We werken

in andere regio's. Ik wil een groot verschil maken!’

Gereedschap neergezet hebben. De afgelopen jaren hebben al

praktisch en helpen met kennis, kunde én gereedschappen en

honderden jongeren met succes de opleiding bij ons afgerond.

machines. Die aanpak maakt een verschil en dat trok me.’

Een fantastisch resultaat!’

Thomas woont in Kampala en bereikt onze projectpartners
gemakkelijk. ‘Ik bekijk per locatie wat er gebeurt en lever expertise

Kondwani Kamwendo, leerling metaalbewerking/lassen

en ondersteuning. Hebben we genoeg gereedschap? Kunnen we

‘Nadat ik klaar was met de middelbare school, heb ik 4 jaar thuis-

de vaardigheden van de trainers verbeteren? Voldoen de leerlingen

gezeten. Ik kon geen werk vinden. Mijn vrienden volgden een

aan de eisen, zoals leeftijd, motivatie, persoonlijke situatie?'

opleiding bij Music Crossroads en maakten mij enthousiast. Ik

Dit soort zaken zijn belangrijk en kunnen het beste ter plaatse

besloot mij aan te melden voor de opleiding voor metaalbewer-

worden bekeken door een ervaren professional. Dat lukt niet

ker/lasser. Die opleiding volg ik nu naar volle tevredenheid. Ik heb

vanuit Amsterdam of een incidenteel bezoek ter plaatse.

inmiddels al heel veel geleerd op gebied van metaalbewerking.

Regelmatige videovergaderingen tussen het team in Nederland

Zoveel dat ik nu verschillende producten kan maken, ook op
specificaties van de klant. Als ik straks klaar ben, dan wil ik mijn
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ALGEMEEN

MOOIE ACTIE VAN
BOUWMAAT
Onlangs mochten we een mooie cheque in ontvangst nemen
van Bouwmaat. Tijdens de Gereedschapsweken eind vorig jaar
werd voor elke verkochte machine 1 euro aan Gered Gereedschap gedoneerd. En dat leverde een mooi bedrag op! Deze
actie maakt onderdeel uit van een bredere samenwerking met
Bouwmaat. Thanks Bouwmaat!

DONATIE LASMACHINES
DOOR INDI AAN GERED
GEREEDSCHAP
Mooie actie van INDI.nl! Maar liefst 14 nieuwe lasmachines
mochten we onlangs in ontvangst nemen uit handen van Cornelis
Visser, Peter Ligterink en Tomas Plagge van INDI.nl.
Begin dit jaar is het kantoor van INDI verhuisd naar een nieuwe
locatie en daardoor hadden ze een hoop spullen over. Deze spullen
zijn geveild onder de INDI-medewerkers en de opbrengst is gebruikt om lasapparaten aan te schaffen voor Gered Gereedschap.
Productspecialist Cornelis (tijdens de veiling was hij veilingmeester) is enorm te spreken over het opgehaalde bedrag, en de apparatuur die daarmee is aangeschaft. De lasmachines zullen gebruikt
worden bij het opleiden van jonge metaalbewerkers op scholen in
de regio Jinja in Oeganda. Wil je meer weten?
Bekijk dan ook de video van de overdracht. Ga naar
bit.ly/Lasmachines. Veel dank aan het hele team van INDI.nl!

LAAT UW IDEALEN
VOORTLEVEN
Overweegt u om Gered Gereedschap te laten delen in uw nalatenschap? Een mooi idee. Door naast uw familie en vrienden
ook een goed doel op te nemen in uw testament, kunt u uw
idealen laten voortleven. En daarmee het verschil maken in
het leven van jonge vakmensen in ontwikkelingslanden.
Elke gift, groot of klein, is waardevol voor ons. Een nalatenschap aan Gered Gereedschap is bovendien belastingvrij. Als
goed doel met ANBI status is Gered Gereedschap namelijk

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: Moses Kintu, Partners en Beeldarchief Gered Gereedschap
Rekeningnummer: NL 34 TRIO 0212112430
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap is aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling.

vrijgesteld van erfbelasting. Zo draagt uw nalatenschap voor
100% bij aan het doel waar het voor bestemd is.
Er zijn verschillende mogelijkheden om Gered Gereedschap in
uw testament op te nemen, bijvoorbeeld als erfstelling of le-

ONZE PARTNERS

gaat. Wilt u persoonlijk van gedachten wisselen over dit onder-

Gered Gereedschap ontvangt steun in de vorm van kennis, menskracht

werp of heeft u vragen? Neem dan contact op met mr. Pablo

en middelen van onderstaande bedrijven en organisaties:

van Klinken via pr@geredgereedschap.nl of 06-14230518.
Al uw vragen worden vertrouwelijk behandeld.

