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VAKMANSCHAP ALS 
BASIS VOOR EEN 
ZELFSTANDIG BESTAAN
Ook in 2021 was COVID-19 het gesprek van de dag. De maatregelen die werden ingezet om de pandemie te 
bestrijden hadden veel effect op het dagelijks leven; zowel hier in Nederland als in de landen in Afrika waar 
wij actief zijn. Ook onze partners ondervonden de gevolgen. Door lockdowns stond het openbare leven stil, 
werkenden raakten een deel van hun inkomen kwijt en kinderen konden niet langer naar school. 

De pandemie leidde in Afrika dan ook tot meer armoede 
en ongelijkheid. Grote groepen mensen zijn de afgelopen 
2 jaar teruggevallen in een situatie van extreme armoede, 
wat betekent dat zij moeten leven van minder dan 1,90 
dollar per dag. Vooral voor de kinderen uit de allerarmste 
gezinnen zijn de gevolgen groot. Toen in november 
2021 de scholen in Oeganda na 2 jaar(!) eindelijk weer 
opengingen kwam slechts de helft van het aantal 
leerlingen weer opdagen. Dankzij de samenwerking met 
een 3-tal vakopleidingen in de regio Jinja konden we meer 
dan 100 jongeren uit de allerarmste gezinnen met een 
studiebeurs een 2-jarige vakopleiding laten starten. Het is 
een mooi voorbeeld hoe we – samen met onze partners 
in Afrika – ook in deze moeilijke omstandigheden blijven 
kijken hoe we samen kansen kunnen bieden aan mensen 
in armoede. 

De pandemie vroeg eveneens in Nederland om flexibiliteit. 
Veel van onze werkplaatsen waren tijdelijk gesloten, maar 
zodra het maar enigszins mogelijk was gingen onze vrijwil-
ligers, vaak in kleinere teams en verdeeld over meerdere 
dagen, aan de slag met het inzamelen en opknappen van 
ingezamelde gereedschappen en machines. Ook de werk-
zaamheden van de medewerkers op het landelijk bureau 
konden, veelal vanuit huis, doorgang vinden. Daardoor 

is het gelukt om in 2021 ondersteuning te bieden aan 
22 projecten in Tanzania en Oeganda. Dit ook mede 
dankzij de support van een groeiende groep gereed-
schap-inleveraars, particulieren donateurs, bedrijven 
en fondsen. 

Mede namens onze vrijwilligers, op kantoor en 
in de werkplaatsen, wil ik u bedanken voor uw 
bijdrage aan ons werk in het afgelopen jaar.

We hopen op uw steun te mogen blijven 
rekenen!

Met vriendelijke groet, 

Bob de Koff
Voorzitter Stichting Diensten-
centrum Gered Gereedschap

Voorwoord
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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 veran-
deringen 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 uitgangs-
punt 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. 

ONZE VISIE
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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-
steunen vakopleidingen met (opgeknapte) gereedschap-
pen en machines. Daarnaast dragen we bij aan de kennis 
en kunde van leraren. Arme jongeren geven we met stu-
diebeurzen de mogelijkheid om überhaupt naar school te 
gaan en een vak te leren. Na de opleiding steunen we bij de 
eerste stappen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door te 
zorgen voor een starterskit gereedschap, micro-kredieten 
voor het aanschaffen van bouwmaterialen en werkbegelei-
ding door een ervaren vakman of vakvrouw.

Om ondernemerschap verder te stimuleren starten we 
gereedschap verhuur- en opknapwerkplaatsen.

Goed gereedschap is schaars en niet voor iedereen 
betaalbaar. Door het openen van deze werkplaat-
sen krijgen meer vakmensen toegang tot goede 
gereedschappen en machines. 

Om onze impact te vergroten ligt onze focus 
steeds meer op geselecteerde regio’s waar 
we – afhankelijk van de vraag en behoefte 
– samen met lokale/regionale partners alle 
facetten van het technisch vakmanschap 
met verschillende ‘bouwstenen’ uit onze 
programma’s ondersteunen. 
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ONZE MANIER VAN
WERKEN
SAMEN ARMOEDE BESTRIJDEN
Het netwerk van Gered Gereedschap in Nederland bestaat 
uit 26 werkplaatsen waar zo’n 500 vrijwilligers actief zijn. 
Samen werken zij aan één doel: het bieden van concrete 
middelen aan vakmensen in ontwikkelingslanden voor een 
leven zonder armoede. 

Het overgrote deel van de vrijwilligers is actief met het 
opknappen van gebruikte gereedschappen voor een 
tweede leven in Afrika. Gereedschap dat door particulie-
ren en bedrijven bij 450 inzamelpunten is aangeleverd. 
Met zeecontainers worden de opgeknapte gereedschap-
pen en machines verscheept naar projectpartners in 
Afrika. In totaal wordt op die manier jaarlijks zo’n 100.000 
stuks opgeknapt gereedschap ingezet binnen onze 
programma’s. Denk aan ondersteuning van vakopleidin-
gen, de inrichting van verhuurwerkplaatsen of starterskits 
voor jonge ondernemers die graag aan de slag willen. 

Daarnaast reizen onze vrijwilligers af naar Afrika om met 
hun kennis en ervaring projectpartners te ondersteunen. Zij 
gaan aan de slag als kwartiermaker bij de inrichting van 
een werkplaats, dragen technische kennis over en bieden 
ondersteuning aan de plaatselijke leiding bij het managen 
van een werkplaats.. 

CONCRETE PRAKTISCHE STEUN 
Al 40 jaar steunt Gered Gereedschap vakmensen met 
kennis, kunde en gereedschappen. Wij geloven dat 
simpele oplossingen grote veranderingen teweeg kunnen 

brengen. Onze aanpak is dan ook praktisch, pragmatisch 
en concreet. We werken altijd samen met betrouwbare 
partners in de regio bij de ondersteuning van lokale initi-
atieven: directe steun zonder tussenkomst van andere 
partijen. 
Dankzij vele vrijwilligers, gedoneerde materialen en lage 
overhead houden we onze kosten laag. 

ONDERSTEUNING LOKALE INITIATIEVEN
Gered Gereedschap ontvangt jaarlijks meer dan 500 
aanvragen voor steun van scholen en maatschap-
pelijke organisaties uit ontwikkelingslanden. We 
hanteren een eenvoudige, maar zorgvuldige be-
oordelingsprocedure. Criteria voor beoordeling 
zijn betrouwbaarheid, financiële duurzaam-
heid en, in het geval van scholen, onder-
wijskwaliteit, maar bovenal de verwachte 
impact op het leven van mensen en de 
lokale samenleving. Op basis daarvan 
wordt ook besloten welke onder-
steuning door Gered Gereedschap 
wordt gegeven. 

Van de organisaties die steun 
van ons ontvangen wordt 
verwacht dat ze regelmatig 
terugkoppeling geven 
over de resultaten die 
ze boeken. 
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2021 GG BOUWT VERDER
Mensen in staat stellen om een goed inkomen te verdienen door middel van vakmanschap. Dat is waar Gered 
Gereedschap voor staat. Waar we dit jaren alleen hebben gedaan door scholen en organisaties te steunen met 
gereedschap, zijn we in de afgelopen jaren gestart om dit te realiseren met een breder pakket van ondersteuning. 
Met ons EQUIP-programma, waarmee we deze brede ondersteuning geven, werden de eerste stappen gezet. Zo 
zijn de afgelopen jaren de eerste verhuurwerkplaatsen opgezet.

Doordat onze supporters het EQUIP-Programma steeds 
meer omarmen zijn we in staat geweest om in 2021 op 
grotere schaal een start te maken met het uitvoeren van 
projecten binnen het EQUIP-Programma. In de regio Jinja 
ondersteunen we drie Vocational Training Centers. We 
vergroten o.a. de kennis van de leraren door ze te trainen 
in technische en didactische vaardigheden, passen het 
lesprogramma aan aan de wensen van de arbeidsmarkt, 
verstrekken beurzen aan leerlingen en uiteraard richten we 
goede praktijklokalen in. In Malawi hebben we een metaal-
bewerkingswerkplaats en een gecombineerd Naaiatelier/
Schoenmakerswerkplaats gerealiseerd. In deze werk-
plaatsen wordt les gegeven en daarnaast bieden ze ook 
werkplekken voor startende ondernemers.  
Ook in Oeganda zijn we twee ondernemersprojecten gestart 
waarbij startende ondernemers toegang krijgen tot goede 
machines en gereedschappen, micro-kredieten en onder-
nemerscoaching. Voor al deze projecten geldt dat het gaat 
om meerjarige projecten waarbij we ons voor een langere 
periode aan een partner verbinden. Samen met onze 
partners zorgen we voor de uitvoering van onze projecten.
 
Het op grotere schaal uitvoeren van onze EQUIP-projecten 
heeft ook invloed op onze manier van werken. Projectma-
nagement en relatiemanagement met onze financiers zijn 
een veel groter onderdeel geworden van ons dagelijks 
werk. We hebben daarom begin 2021 Ellen van Puffelen 
toegevoegd aan onze staf. Zij is een projectmanager met 
ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van projecten 
in Afrika. Zij is vanuit Amsterdam verantwoordelijk voor de 
uitvoering van onze EQUIP-projecten. 
 
Ook zijn we gestart met het opzetten van een ‘local office’. 
In eerste instantie in Oeganda. Lokale aanwezigheid is een 
lang gekoesterde wens waarmee we nog beter in staat zijn 
om onze partners in Afrika te ondersteunen. Door de diverse 
EQUIP projecten die we nu in Oeganda uitvoeren werd het 
ook financieel mogelijk. Voor de vacature van Program 
Manager Uganda meldden zich 40 kandidaten. Na een 
uitgebreide sollicitatieprocedure, waarbij Ellen de drie beste 

kandidaten in Oeganda heeft ontmoet is Thomas Watmon 
aangesteld. In het huidige jaar maken we werk om voor het 
‘local office’ ook de juridische structuur op te zetten in de 
vorm van een local NGO.
Ellen is eind 2021 niet alleen naar Oeganda gegaan om de 
kandidaten te spreken. Ze heeft ook alle EQUIP-projecten 
bezocht. Gelukkig was dit weer mogelijk nu de corona-
maatregelen ook in Oeganda  waren afgeschaald. De 
corona maatregelen hebben grote invloed gehad 
op onze partners. De scholen in Oeganda zijn bij-
voorbeeld bijna 2 jaar dicht geweest. Hierdoor 
zijn veel leerlingen teruggekeerd naar hun 
geboortedorp. Doordat de meeste scholen 
waar wij mee werken private institutions 
zijn, zijn zij voor hun inkomen afhankelijk 
van het schoolgeld dat hun leerlingen 
betalen. Als gevolg van de langdurige 
sluiting van de scholen droogde deze 
bron van inkomsten op. Gelukkig 
hebben onze partners zich door 
deze moeilijke tijd heen geslagen 
door inkomen generende acti-
viteiten op te zetten. Zo is een 
van de scholen dispensers 
voor ontsmettingsmiddel gaan 
produceren. Nu de scholen 
weer open zijn keren niet alle 
leerlingen terug en zijn de leerlin-
genaantallen vaak nog niet op het 
niveau van voor corona. We ondersteu-
nen onze partners bij het werven van 
nieuwe leerlingen. Dit doen we door com-
municatieadvies te geven, maar bijvoor-
beeld ook door beurzen te verstrekken. Ook 
families hebben door corona immers minder te 
besteden, waardoor het lastiger is geworden om 
kinderen naar school te laten gaan.
 
Ook in Nederland hebben we in 2021 nog heel lang te 
maken gehad met Corona maatregelen. Dit heeft ertoe 

Het jaar in vogelvlucht
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geleid dat de werkplaatsen periodes dicht zijn geweest 
of met een lagere bezetting hebben moeten werken. 
Het gevolg hiervan is dat er minder gereedschappen 
konden worden opgeknapt en daardoor minder projecten 
ondersteund. De partners in Afrika die we ondersteu-
ning hebben toegezegd moet hierdoor langer op hun 
gereedschap wachten. De achterstand lopen we in 2022 
waarschijnlijk in. 
 
De 26 Gered Gereedschap werkplaatsen door het land 
zijn zelfstandige organisaties. Vaak stichtingen, soms 
een vereniging of onderdeel van een grotere (zorg)orga-
nisaties. Al deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk 
om financieel gezond te blijven. De kosten laag houden is 
hierbij van groot belang. Vandaar dat veel werkplaatsen 
gehuisvest zijn in tijdelijke onderkomens, antikraak of in 
een leegstaand pand van een ondernemer. Het nadeel 
hiervan is dat huisvesting onzeker is. Op enig moment kan 

het zo zijn dat een werkplaats het pand moet verlaten. 
Op zo’n moment ontstaat er een acuut probleem, ook 

omdat commerciele huur van een andere lokatie 
onhaalbaar is met de huidige marktprijzen. Onze 

werkplaatsen in Den Haag en Groningen hadden 
in 2021 met een dergelijke situatie te maken. 

De vrijwilligers zijn hard op zoek gegaan naar 
vervangende locaties en waar mogelijk 

hebben we hen ondersteund. Het is gelukt. 
Er zijn nieuwe locaties gevonden en we 

hopen dat Groningen en Den Haag op 
hun nieuwe locatie nog jaren mogen 

blijven werken. 
 

Bovenstaande toont de kwets-
baarheid van de werkplaatsen. 

Iets meer financiële armslag 

zou deze kwetsbaarheid kunnen verminderen. Vandaar 
dat samen met de werkplaatsen gekeken is naar moge-
lijkheden voor de werkplaatsen om extra inkomsten te 
generen. Een van de acties die hieruit is voortgekomen is 
het ontwikkelen van een verhuurconcept. De werkplaats 
in Den Haag is een pilot aan het opzetten waarbij buurt-
bewoners gereedschappen kunnen huren tegen een 
kleine vergoeding. Hiermee worden de inkomsten voor 
de werkplaats vergroot en tegelijkertijd is de werkplaats 
van een grotere waarde voor de lokale gemeenschap. 
Als de pilot succesvol is wordt bezien of het mogelijk is 
om ook andere werkplaatsen deel te laten nemen aan dit 
initiatief.
 
Gered Gereedschap kan haar werk alleen uitvoeren 
wanneer er voldoende supporters bereid zijn ons 
financieel te ondersteunen. Onze drie grootste inkom-
stenstromen komen van particuliere donateurs, vermo-
gensfondsen en bedrijven. Alle drie deze stromen zijn in 
2021 vergroot ten opzichte van het jaar ervoor. Steeds 
meer particulieren steunen Gered Gereedschap. Vermo-
gensfondsen zijn bereid grotere bedragen bij te dragen 
aan onze EQUIP-projecten. Bedrijven verbinden zich 
graag met Gered Gereedschap om hun maatschappelijke 
betrokkenheid te tonen. 
We zijn blij met het vertrouwen dat wij zowel van onze 
supporters in Nederland als van onze partners in Afrika 
krijgen. Bij alle projecten die wij uitvoeren staan we graag 
op een gelijkwaardig niveau met onze financiers en de 
lokale partners om samen onze doelen te bereiken. In 
2022, het 40e jaar van ons bestaan, gaan we hiermee 
door. Onze ambitie blijft onverminderd: zoveel mogelijk 
mensen helpen aan een zelfredzaam bestaan, door 
middel van  vakmanschap. 
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Roel Hoppenbrouwers is werkzaam als vrijwilliger voor de solidariteitswerkplaats Huijbergen, waar hij de dagelijkse leiding heeft. Hij 
raakt niet uitgepraat over ‘zijn domein’. Vol enthousiasme vertelt hij over zijn mensen en het reilen en zeilen in de werkplaats. “Het is 
mooi om te zien hoe iedereen zich inzet om het maximale uit de gebruikte gereedschappen te halen en er weer wat moois en bruikbaars 
van weet te maken.”

Zelf kwam hij zo’n 5 jaar geleden bij de solidariteitswerkplaats terecht, nadat hij op zijn 62e als monteur bij een voormalige sigarettenfabriek in 
het Zuiden in de WW belandde. Via een advertentie in een lokaal krantje waarin een oproep voor vrijwilligers werd gedaan, kwam hij in contact 
met Gered Gereedschap. Zijn rol varieert van het overzicht houden, aansturen en overleggen tot het samen uitzoeken wat er klaargemaakt moet 
worden. Als hij tijd over heeft, gaat hij zelf ook aan de slag in de werkplaats. Alsof dat nog niet genoeg is, is hij ook actief als bestuurslid en houdt 
hij de website van de werkplaats bij.

Roel: “Vanuit mijn achtergrond als monteur sprak het werken met gereedschap mij meteen aan. Het opknappen en weer mooi maken van de gereed-
schappen geeft veel voldoening. Daarnaast is het natuurlijk een extra drijfveer dat je mensen in ontwikkelingslanden er een kans mee biedt om hun 
eigen boterham te verdienen.”

Dat hij trots is op zijn team van vrijwilligers is wel duidelijk. Hen betrokken houden, vindt hij belangrijk. “Twee keer per jaar komen we bij elkaar met een 
hapje en een drankje. Dan presenteren we onder andere de (jaar)cijfers. Zo maken we het tastbaar en weet iedereen waar hij het voor doet. En hebben we 
meteen een gezellig samenzijn te pakken.”

Roel Hoppenbrouwers
Algemene leiding solidariteitswerkplaats Huijbergen

"HET MAXIMALE UIT  
GEBRUIKT GEREEDSCHAP 
HALEN." 
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"IK HEB IETS BEREIKT"
Ayisha Issah, NOYED, Ghana

In het vanwege corona bijna verlaten opleidingscentrum van 
NOYED-Ghana in Tamale zijn nog een paar leerlingen bezig 
met het afronden van hun cursus lassen en metaalbewer-
king. Een van hen is de twintigjarige Ayisha Issah. Ze is net 
bezig met een moeilijke lasklus als we haar spreken. "Deze 
lesopdracht is er echt een voor gevorderden. En gevorderd 
ben ik wel," zegt ze lachend. "Ik ben nu aan het eind van het 
tweede jaar van de opleiding. In het begin wist ik helemaal 
niets van lassen. Ik had nog nooit een lasapparaat gezien, 
laat staan vastgehouden. En nu doe ik klussen als deze." Ze 
wijst naar de metalen deur waar ze onderdelen op aan het 
lassen was toen we met haar in gesprek raakten.

FRUSTRERENDE TIJD
Toen Ayisha vier jaar geleden haar diploma van de middelbare 
school in ontvangst nam, kwam daarmee een einde aan haar 
schoolcarrière. Haar cijfers waren te laag om direct door te 
kunnen studeren en geld om bepaalde vakken bij te spijkeren 
was er niet. Het was een frustrerende tijd, zegt ze. "Ik was de 
hele dag thuis, had geen geld en mijn ouders moesten me 
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 in het cursuscentrum 
van NOYED-Ghana. Deze organisatie is in 2005 opgericht 
met als doel de sociale en economische situatie van de 
bevolking in het door armoede en werkloosheid getroffen 
bevolking in Noord-Ghana te verbeteren. Het verzorgen van 
vakopleidingen voor jongeren is daarbij een kernactiviteit. 
Gered Gereedschap steunt NOYED-Ghana door de donatie 
van onder meer lasapparatuur, metaalbewerkersgereed-
schap en naaimachines. "Aan het begin van mijn cursus was 
er een tekort aan lasapparaten," zegt  Ayisha. "Toen kwam 

de container uit Nederland en waren er weer genoeg. Het 
lasapparaat waar ik nu mee werk, komt ook uit Nederland."

TANTE
We vragen Ayisha hoe ze tot het besluit kwam om 
de cursus te gaan volgen. "Ik wist op een gegeven 
moment echt niet meer wat ik moest doen," zegt 
ze. "Toen heeft mijn tante me de tip gegeven om 
eens te gaan kijken in het opleidingscentrum 
van NOYED. Ik ben hier naar binnen gestapt en 
toen ik de cursisten bezig zag, werd ik steeds 
enthousiaster. Dankzij mijn tante ben ik 
hier dus terechtgekomen."

RESULTAAT
Wat heeft de opleiding bij 
NOYED-Ghana Ayisha tot nu toe 
opgeleverd? "Ik heb iets bereikt. 
Zo voel ik het. Door deze 
opleiding heb ik meer zelfver-
trouwen gekregen. Ik heb 
een doel en een inkomen. 
Mijn ouders of familie-
leden hoeven nu niet 
meer bij te springen. 
Met klussen, die ik 
tijdens mijn opleiding doe, 
verdien ik mijn eigen geld. 
Soms wat meer, soms wat 
minder. Maar ik kan nu mezelf 
en mijn kind onderhouden en geld 
sparen om mijn eigen werkplaats 
op te zetten. Dat had ik twee jaar 
geleden niet voor mogelijk gehouden."

Berichten uit het veld
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DUURZAAM 
HERGEBRUIK
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. 

GEREEDSCHAPPEN

De nadruk bij het inzamelen ligt op 
handgereedschap, naaimachines en 
klein elektrisch gereedschap zoals 
boor- of  slijpmachines. Voor het in-
richten van werkplaatsen op scholen 
of verhuurlocaties is Gered Gereed-
schap daarnaast steeds vaker op 
zoek naar grotere machines zoals 
houtdraaibanken, kolomboormachi-
nes en aggregaten. 

INZAMELPUNTEN

Gered Gereedschap heeft op dit 
moment een netwerk van zo’n 450 in-
zamelpunten in Nederland. Een groot 
aantal daarvan bevinden zich in de 
winkels van Praxis Bouwmarkten en 
Jongeneel. De overige punten bestaat 
uit een mix van particulieren, wereld-
winkels en lokale ijzerwarenzaken. 
Het beheer van dit inzamelnetwerk is 
grotendeels in handen van de afzon-
derlijke werkplaatsen. 
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AANTALLEN INGEZAMELD

Het aanbod van gebruikte gereed-
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 
tot 400.000 stuks gereedschap 
aangeboden.

RECYCLING 

De kwaliteit van de ingeleverde 
gereedschappen verschilt sterk; 
gemiddeld 1 op de 3 is goed genoeg 
voor een 2e leven. Wat niet kan 
worden opgeknapt wordt ontmanteld 
en zo optimaal mogelijk gerecycled. 
De opbrengsten daarvan komen ten 
goede aan de lokale werkplaatsen 
voor aanschaf van onderhoudsma-
terialen, hout voor verscheping, etc. 
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MAATSCHAPPELIJKE 
PARTICIPATIE EN ACTIEF 
VRIJWILLIGERSWERK
ALGEMEEN
Gered Gereedschap zet zich in om de maatschappe-
lijke participatie van vrijwilligers, jong en oud, ervaren 
en onervaren te bevorderen. Ook draagt Gered 

Gereedschap bij aan de (re)integratie en arbeidspar-
ticipatie van mensen met een sociale, psychische 

of lichamelijke achterstand. 

Meer dan de helft van alle Gered Gereedschap 
werkplaatsen is geheel voor en door vrijwil-

ligers georganiseerd. De vrijwilligers die 
hier gereedschap opknappen en ver-

zendklaar maken zijn veelal gepensi-
oneerden of mensen die naast hun 

werk iets nuttigs willen doen. De 
overige werkplaatsen maken deel 

uit van welzijnsinstellingen, (re)
integratieprojecten of dagacti-

viteitencentra in bijvoorbeeld 
psychiatrie of verslaafden-

zorg. 

Op het landelijk bureau 
in Amsterdam werken 
vrijwilligers in het team 

Projecten, waarzij projecten beoordelen en toetsen, in 
het team Marketing Communicatie waar de communi-
catiemiddelen met de publieksgroepen en ook de do-
nateursadministratie worden verzorgd en in het team 
Operationeel dat verantwoordelijk is voor het vervoer 
van de gereedschappen en machines. Verschillende 
vrijwilligers volgen op het landelijk bureau succesvol 
een re-integratietraject en gaan na verloop van tijd 
weer betaald elders aan de slag.

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN
Een aantal van onze werkplaatsen is opgezet als 
onderdeel van welzijnsinstellingen, (re)integratiepro-
jecten of dagactiviteitencentra. De laagdrempeligheid 
van Gered Gereedschap is bij uitstek geschikt als dag-
besteding of een goede eerste stap in een arbeidsre-
habilitatie traject. Met name het herstellen of nieuw 
leren van vaardigheden, het wennen aan een arbeids-
ritme en het omgaan met anderen in een werksituatie 
zijn belangrijke elementen. In 2021 werkten we samen 
met o.a. Reclassering Nederland, WIJ3.0 Altrecht (Den 
Dolder), Reinaerde Arbeidscentrum (Veenendaal), Cor 
Werkt Beter (Woerden), Ons Welzijn (Oss), de Skûle 
(Franeker), Stichting 2switch (Arnhem) en Stichting 
Buitengewoon (Velserbroek).
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PARTNERS & PROJECTEN
In 2021 hebben we 22 organisaties kunnen ondersteunen. Dit is 
minder dan we gemiddeld in een jaar realiseren. Dit is enerzijds 
het gevolg van de coronamaatregelen waardoor onze werkplaat-
sen minder capaciteit hadden om gereedschap op te knappen. 
Anderzijds komt het doordat we grotere projecten ondersteu-
nen. Naar Makanika bijvoorbeeld is één gehele container met 
gereedschap gegaan bestaande uit een complete autogarage. 

De levering aan de EQUIP verhuurwerkplaats van PEFO is gebruikt 
voor het opzetten van zes satelliet rentalworkshops. Dit zijn 
kleine verhuurlocaties in samenwerking met een lokale vakman. 
HIermee brengen we de gereedschappen naar de vakmensen 
toe zodat het huren van gereedschappen laagdrempelig is. 
Tegelijkertijd genereert het voor de beheerder van de satelliet 
workshop inkomen. Een gemiddelde satellite maakt tussen de 
25 en 50 euro per maand winst. Dit lijkt bescheiden maar als je 
bedenkt dat het gemiddelde inkomen van een vakman 300 euro 
per maand is, dan is dit een welkome aanvulling.
De EQUIP-projecten van Gered Gereedschap onderscheiden 
zich van andere projecten door onze langere betrokkenheid bij 
de partner en ondersteuning met meer dan alleen gereedschap. 
In 2021 zijn we gestart met het ondersteunen van drie vocational 
training center bij het versterken van hun opleidingen metaal- en 
houtbewerking. Het gaat om Prime Vocational Institute, Pioneer 
Technical Institute en Nile Vocational Institute. Alle drie in 
Oeganda.

In Malawi hebben we het project in samenwerking met 
Music Crossroads afgerond. Hier zijn 2 complete werkplaat-
sen opgericht, op basis van containers, in metaalbewerking,  
kledingmaken en schoenmaken. Met als doel meer jongeren 

praktische training te bieden. Afgestudeerde jongeren 
kunnen er terecht om een werkplek te huren als startend 
ondernemer.

Het Makanika project heeft als doel de kwaliteit van 
automonteurs in Oeganda te verbeteren. Makanika 
brengt autobezitters en zelfstandige monteurs 
met elkaar in contact via een app. Om het 
vertrouwen in de app te garanderen moeten 
de monteurs van goede kwaliteit zijn. Door 
de vaardigheden van de monteurs in kaart 
te brengen en waar nodig bijscholing te 
geven wordt de kwaliteit bewaakt en 
verbeterd. Het opzetten van de kwa-
liteitstest en de bijscholing is gere-
aliseerd met ondersteuning van 
Gered Gereedschap, 

Tot slot ondersteunen we het 
Bugembe Women’s Resource 
Center. Samen met deze 
organisatie zetten we een entre-
preneurial workshop op waar afge-
studeerde kleermakers een werkplek 
kunnen huren. Ook kunnen de kleding-
makers coaching krijgen in ondernemen 
en trekt de workshop opdrachten aan uit 
de markt die de kleermakers gezamenlijk 
kunnen uitvoeren.

24 GERED GEREEDSCHAP JAARVERSLAG 2021



25



PARTNERS & PROJECTEN

Transport # Project # Omschrijving Land 

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

20-904 19-043 AMKA YOUTH GROUP Tanzania

20-904 19-069 Kiota Women's Health and Development (KIWOHEDE Tanzania

20-904 19-034 The Network For Sustainable Development (NSDO) Tanzania

20-904 19-036 VIJANA PAMBANA PATA MAENDELEO RUKWA -VIPAMARU Tanzania

20-905 19-060 Makanika Oeganda

20-906 19-052 WIVOT Oeganda

20-906 20-401 EQUIP rental PEFO Oeganda

20-906 19-016 Women TRUST NET WORK (WOTA) Oeganda

20-906 19-021
AWARE Uganda (Action for women and Awakening in Rural Environ-
ment)

Oeganda

20-906 19-022 Rural Disabled Women Association (RUDIWA) Oeganda

20-906 19-029 WOMEN OF PURPOSE (OMUKAZI W'OMUTIMA) Oeganda

20-906 19-024 URBAN RURAL DEVELOPMENT ORGANIZATIO-Uganda Oeganda

21-902 20-006 UYSTO Oeganda

21-902 20-075 RIFA OEGANDA

21-902 20-089 MTC OEGANDA

21-902 20-092 PIDA Oeganda

21-902 20-104 DAPU Oeganda

21-902 20-408 Grannies PEFO Oeganda

PROJECTEN ONDERSTEUND IN 2021:
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KERNCIJFERS

TYPE GEREEDSCHAPSSET AANTAL 
SETS

KLASLOKAAL SETS 10 PERSONEN

Klaslokaalset automechanica 5

Klaslokaalset houtbewerking 35

Klaslokaalset elektricien 14

Klaslokaalset constructie 16

Klaslokaalset metaalbewerking 36

Klaslokaalset loodgieten 10

Klaslokaalset schoenmaken 3

INDIVIDUELE SETS

Individuele set automechanica 55

Individuele set houtbewerking 176

Individuele set constructie 29

Individuele set metaalbewerking 90

Individuele set loodgieten 3

NAAIMACHINES

Elektrische naaimachine 305

Handnaaimachine 223

Trapnaaimachine 44

Industriële naaimachine 2

Schoen stikmachine 1

Schoenmakersnaaimachine 1

TYPE GEREEDSCHAPSSET AANTAL 
SETS

ELEKTRISCHE MACHINES
Decoupeerzaag (16), Bandschuurmachine 
(4), Vlakschuurmachine (6), Bovenfrees (2), 
Haakse Slijpers (20), Dubbele slijpmachines 
(11)

59

Diverse Hilti machines 605

WERKPLAATSMACHINES
Zaagtafel (2), Kolomboor (2), Afkortzaag (2) 6

VEILIGHEIDSMIDDELEN
Doos  beschermingsbrillen en oordoppen 12

Overalls 200

AUTOGARAGE
Olie bijvullers (2), Uitlijnapparaat (3), grote 
krik (1), motorbloktakels (2), drukvat voor 
autowerkplaats (1), banden de/monteer 
apparaat (1), Krik (1), auto onderdelen 
reinigingsapparaat (1), Auto garage banden 
gereedschap (1), 

13

Kist met divers autogarage gereedschap 8

Autobrug + olielekbak 1

Complete set apparatuur om remschoenen 
van vrachtwagens te vervangen werkbank

1

DIVERSE
Schoenmakersleesten 6

MAKITA Rijschaaf 1

In 2021 hebben we 22 organisaties kunnen ondersteunen in 2 landen (Oeganda en Tanzania). Dit hebben we 
onder andere gedaan door 74.643 stuks gereedschap op te knappen en ter beschikking te stellen. Hiermee 
konden 119 klaslokalen worden ingericht, 3570 leerlingen een vakopleiding volgen en 353 afgestudeerden 
konden worden voorzien van een starterset. 

Met de gereedschappen is ook een complete autogarage ingericht in samenwerking met Makanika en Kimuna 
Technical Institute. In Malawi zijn in samenwerking met Music Crossroads 2 werkplaatsen opgericht. De 
gereedsschappen en machines hiervoor zijn eind 2020 verscheept waardoor ze geen onderdeel uitmaken 
van onderstaand overzicht. De daarwerkelijke bouw van de containerswerkplaatsen in metaalbewerking en 
kleer- en schoenmaken heeft in 2021 plaats gevonden. Gered Gereedschap heeft Music Crossroads, naast 
de gereedschappen, ook van technische kennis voorzien. Met deze kennis konden de werkplaatsen worden 
gebouwd en de leraren getraind. Voor het eerst hebben we ook beurzen verstrekt aan meer dan 100 jongeren 
die hiermee een tweejarige opleiding kunnen volgen tot timmerman of metaalbewerker. 
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GOED GEREEDSCHAP 
NODIG? IN JINJA HUUR 
JE DAT GEWOON!
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 verhuurwerkplaat-
sen. In Jinja en omgeving  in nauwe samenwerking met lokale organisaties en bedrijven zoals Real Plumbers 
& Metal Fabrication. 

Het beheer van de verhuurlocatie in Jinja is in handen van 
Peter. Hij is de technische man bij dit bedrijf, dat niet alleen 
loodgieters- en metaalbewerkingklussen uitvoert, maar 
ook in samenwerking met de lokale organisatie Street 
Talents opleidingen verzorgt voor kwetsbare straatjonge-
ren. Een deel van de klantenkring van de nieuwe verhuurlo-
catie 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. Voor 300 
Oegandese Shilling (7 eurocent) per dag huur je al een 
hamer of een vijl. De verhuur loopt best goed. Gemiddeld 
komt er nu ongeveer 350.000 Oegandese Shilling (€ 75) 
per maand binnen aan verhuuropbrengsten. Daarmee 
betalen we het salaris van de mensen die in de ver-

huurlocatie werken en van de medewerkers die 
hier leerling-loodgieters en -metaalbewerkers 
opleiden. Ook de maaltijden voor de leerlingen 
worden uit de verhuuropbrengsten 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 bijvoor-
beeld een lasgenerator of een 
bepaald soort metaalboorm-
achine wil huren en je hebt 
de laatste net verhuurd, is 
dat frustrerend. Je wilt je 
klanten niet teleurstellen."

Berichten uit het veld
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SAMEN
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.

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.

VRIJWILLIGERS LANDELIJK BUREAU

Vrijwilligers zijn de motor van Gered Gereedschap. 
In 2021 werkten op het landelijk bureau van Gered 
Gereedschap in Amsterdam zo’n twintig vrijwilli-
gers, ondersteund door een kleine betaalde staf 
en een onbezoldigd bestuur. Het landelijk bureau 
ondersteunt de 26 werkplaatsen. De medewerkers 
van het landelijk bureau behandelen alle aanvragen 
uit Afrika voor ondersteuning, regelen de landelijke 
logistiek en verschepingen en ze zijn verantwoordelijk 
voor het landelijk PR-beleid en donateur- en fondsen-
werving.

VRIJWILLIGERS WERKPLAATSEN

In de 26 Gered Gereedschap werkplaatsen in 
Nederland zijn zo’n 500 vrijwilligers actief. Zij 
zijn de ruggengraat van Gered Gereedschap 
en werken actief mee, op een manier die 
past bij hun eigen behoefte, kwaliteiten en 
wensen. Bijvoorbeeld als opknapper van 
gereedschap, technisch specialist, PR-mede-
werker of bestuurslid. 
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DONATEURS

Gered Gereedschap kan bogen op een - 
ook in 2021 - stabiele groep, zeer loyale 
donateurs. Zij vormen onze achterban en 
zijn essentieel voor het voortbestaan van 
Gered Gereedschap. Dankzij de steun en 
het vertrouwen van hen kunnen we ons 
werk blijven doen en heeft de organisatie 
een stabiele basis.

FONDSEN 

Vermogensfondsen zijn een belangrijke bron van inkomsten 
voor Gered Gereedschap. Bij het samenwerken met vermo-
gensfondsen gaat het om het vinden van gedeelde belangen 
en hier concreet invulling aan geven. Gered Gereedschap 
onderhoudt nauwe contacten met diverse vermogensfond-
sen. In 2021 kon Gered Gereedschap op ondersteuning 
rekenen van o.a. Addax & Oryx Foundation, AFAS Foundation, 
Stichting de Lichtboei, Stichting CCHO, Stichting Wees een 
Kans, Stichting Bon Coeur en Stichting The Elba Charitable 
Foundation. 

BEDRIJVEN

Ook bedrijven zien in GG een goede partner om 
invulling te geven aan hun doelstellingen op 
het gebied van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). De manier waarop 
bedrijven en organisaties hieraan invulling 
geven verschilt. In 2021 is GG er in geslaagd 
om naast de al langer lopende samenwerkin-
gen met o.a. Praxis, PON, Ultimo Software, Hilti, 
Koninklijke Jongeneel, DKG Groep, VolkerRail 
ook nieuwe samenwerkingsverbanden aan 
te gaan met o.a. Van Wijnen, Bouwmaat en 
Groenhart.



ORGANISATIE

Gered Gereedschap is een netwerkorganisatie waarin 
vele mensen en verschillende organisaties met elkaar 
zijn verbonden. Het landelijk bureau, werkplaatsen, inza-
melpunten, partnerorganisaties in Afrika en in Nederland, 
bedrijven, vrijwilligers en donateurs, allen werken we 
samen aan het realiseren van de doelstelling van Gered 
Gereedschap: het vergroten van de zelfredzaamheid van 
mensen in ontwikkelingslanden. De basisstructuur van de 
organisatie Gered Gereedschap bestaat uit 26 werkplaat-
sen en een landelijk bureau. Het landelijk bureau en de 
werkplaatsen zijn elk juridisch zelfstandige entiteiten. 

De landelijk opererende Stichting Dienstencentrum 
Gered Gereedschap ondersteunt als landelijk bureau de 
lokale werkplaatsen en inzamelpunten. Het behandelt de 
aanvragen voor ondersteuning, zet de aanvragen uit bij 
de werkplaatsen, regelt de landelijke logistiek en de inter-
nationale verschepingen per container. Verder draagt het 
landelijk bureau verantwoordelijkheid voor het landelijk 
PR-beleid, en de werving van donateurs, sponsoren en 
fondsen. Vanuit Amsterdam wordt hier met een enthou-
siaste groep medewerkers aan gewerkt.

BESTUUR
Het bestuur van Stichting Dienstencentrum Gered Gereed-
schap bestaat in januari 2022 uit vier leden. We hebben in 
2021 afscheid genomen van 2 bestuursleden. We danken 
Arend Stemerding en Evelien van der Voorde beide voor de  
9 jaar die zij zich voor Gered Gereedschap hebben ingezet. 
 We werken met een klein en slagvaardig bestuur. De be-
stuursleden zijn meewerkend, dat wil zeggen dat naast het 
uitzetten van beleid en het stellen van kaders waarbinnen  
de verschillende teams opereren, de bestuursleden ook 
meewerken in de uitvoering.

In 2021 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
B. (Bob) de Koff – Voorzitter
L.T. (Laurens) Conijn , Secretaris (sinds 1 september 2021)
J.T.G.  (Jan) Galesloot – Penningmeester
A.M.H. (Mieke) Schulte – Werkplaatsen 
A. (Arend) Stemerding – Secretaris (tot 1 september 2021)
E.C.E. (Evelien) van der Voorde - Marketing en Communicatie 
(tot 31 december 2021)

TEAM PROJECTEN & FONDSENWERVING
Het team Projecten & Fondsenwerving onderhoudt de 
contacten met projectpartners in de focuslanden. De 
aanvragen vanuit deze landen worden getoetst aan de criteria 
van Gered Gereedschap. Ook toetsen de medewerkers 
van het team de effectiviteit en betrouwbaarheid van de 
organisatie. Uit alle aanvragen maakt het team een selectie 
van projecten die worden ondersteund. Voor deze projecten 
werft het team fondsen. Ook na goedkeuring van een 
aanvraag houdt Gered Gereedschap contact met de lokale 
partner. De voortgang van het project wordt regelmatig 
besproken en na afronding vindt er een gedegen evaluatie 
plaats. 

TEAM OPERATIONEEL
Team Operationeel draagt zorgt voor het inzamelen 
en opknappen van gereedschap en het versturen 
van gereedschapsets naar de projecten. Na 
goedkeuring van de projectaanvraag door 
het Team Projecten gaan de werkplaatsen 
aan de slag met het produceren van de 
gevraagde gereedschapsets. Het team 
Operationeel zorgt voor transport 
in Nederland en de internationale 
verscheping, inclusief het bijbeho-
rende papierwerk voor import en 
douane.  Onze logistieke partner, 
de Baanderij in Gouda verzorgt 
het binnenlands transport van 
de gereedschappen vanuit de 
werkplaatsen naar de contai-
neropslag.
Naast de werkzaamheden in 
Nederland is het team Ope-
rationeel verantwoordelijk de 
realisatie van de projecten binnen 
het EQUIP-programma. 

TEAM FINANCIEEL
Verzorgt de financiële administratie en de 
projectadministratie. Het team staat onder 
leiding van de penningmeester.
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TEAM MARKETING EN COMMUNICATIE 
Team Marketing en Communicatie is verantwoordelijk 
voor de communicatie met de publieksgroepen over het 
werk van Gered Gereedschap. Belangrijk communicatie-
middel is het GG bericht dat 4 x per jaar verschijnt en de 
e-mail nieuwsbrief die regelmatig verzonden wordt naar 
geïnteresseerden. Ook zet het team sterk in op de werving 
van particuliere donateurs via de website, welke rond de 
2.500 bezoekers per maand trekt.
Bedrijfssponsoring behoort ook tot de werkzaamheden 
van dit team. In 2021 hebben een groot aantal bedrijven, 
zoals o.a. Praxis, Bouwmaat, PON, Ultimo, Jongeneel, Hilti, 
VolkerRail en DKG Groep ondersteuning geboden aan het 
werk van Gered Gereedschap. 

 

BETAALDE KRACHTEN
Drie projectmanagers sturen de teams Projecten en Fond-
senwerving, Marketing en Communicatie en Operationeel 
aan. Daarnaast is er binnen het team Projecten en Fond-
senwerving nog een project manager fondsenwerving 
actief. 

De projectmanagers worden voor één of meerdere dagen 
betaald en hebben elk hun eigen afgebakende projectdoel-
stelling. Allen zijn als zzp’er aan de organisatie verbonden 
door middel van een opdrachtovereenkomst. Voor de 
ZZP-constructie is gekozen om de organisatie flexibel te 
kunnen laten zijn en om risico’s zoveel als mogelijk uit te 
sluiten.

De opdracht van de projectmanager operationeel is in 
2021 uitgebreid met 12 uur ten behoeve van het uitvoeren 
van de EQUIP-projecten in Afrika. 

Afdeling Aantal vrijwilligers Aantal betaalde krachten

Bestuur 5
Bureau coördinatie 1 8 h
Projecten en Fondsenwerving 3 48 h
Operationeel 2 12 h

Marketing en communicatie 11 24 h
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
Gered Gereedschap is een organisatie met ambitie en om 
die ambitie waar te maken hebben we financiële middelen 
nodig. We willen graag nog meer mensen helpen dan 
we nu al doen. Het is daarom fijn dat op alle vlakken de 
inkomsten zijn gestegen. De bijdragen van particuliere 
donateurs bedroegen in 2021 € 95.674,-, bijna 11 procent 
meer dan in 2020. De bijdragen van vermogensfondsen 
en bedrijven groeide zelfs met 25%.

De extra inkomsten gebruiken we graag voor het 
realiseren van onze doelen. Het is daarom goed dat de 
besteding aan onze doelstellingen gestegen is van 
€ 343.228,- in 2020 naar € 397.839,- in 2021.

Doordat veel van onze projecten inmiddels over meerdere 
jaren lopen kunnen we niet alle inkomsten direct gebruiken 
voor onze projecten. Voor de activiteiten die we in de 
toekomst nog moeten uitvoeren om deze projecten 
succesvol te laten zijn leggen we bestemmingsfondsen 
aan. Deze fondsen zijn in 2021 behoorlijk toegenomen, 
waar dus tegenover staat dat verplichtingen die deze 
donaties met zich meebrengen navenant zijn toegenomen.    

Om de toekomst van de organisatie te waarborgen houdt 
Gered Gereedschap een continuïteitsreserve aan met een 
omvang die ons in staat stelt om een jaar lang alle lasten te 
dragen zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Met de 
huidige omvang van de continuïteitsreserve is dit mogelijk. 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020
Verstrekte leningen 4.000 
Overige vorderingen 528 2.500 

Liquide middelen 559.687 408.233

TOTAAL ACTIVA 560.215 414.733

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020
Continuïteitsreserve 244.437 243.243 
Bestemmingsreserve 25.000 40.000 
Bestemmingsfondsen 259.286 103.030
Kortlopende schulden 31.492 28.460 

TOTAAL PASSIVA 560.215 414.733 

VERDELING BESTEMMINGSFONDS
Project Makanika 3.075 
Project Prime-1 44.331 

Project Pioneer-1 40.924
Project Nile-1 61.511 
Project Bugembe Women's Resource Center 109.445

TOTAAL BESTEMMINGSFONDS 259.286

BALANS*

*Alle bedragen in €
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RESULTATENREKENING

BATEN 2021 2020
Baten van particulieren     95.674     86.194 
Baten van bedrijven     74.018     58.764 

Baten van vermogensfondsen   252.177   201.652 
Baten van werkplaatsen   227.212   219.130 
Baten van idieele instellingen     31.017     27.245 

TOTAAL BATEN   680.098   592.985

LASTEN
Lasten ten behoeven van projecten   397.839   343.228
Wervingskosten     61.160     70.138 
Kosten beheer en administratie     78.649     56.441 

TOTAAL LASTEN   537.648   469.807 

Tekort/overschot   142.450   123.178 

RESULTAATBESTEMMING

Continuiteitesreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

      1.194 
  (15.000)
  156.256

    35.148 
  (15.000)
  103.030
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Gered Gereedschap maakt er werk van!

VAKMANSCHAP ALS  
BASIS VOOR EEN 
ZELFSTANDIG BESTAAN


