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UPDATE

DROMEN
WAARMAKEN!
Stel je hebt een droom, je wilt timmerman worden.
Je wilt graag naar school, een vakopleiding volgen.
Leren snappen hoe het werkt. Meer te weten komen
over zagen, schaven, schuren en draaien. Over
houtverbindingen maar ook hoe je een werktekening
moet lezen. En dan het liefst niet alleen in theorie leren,
maar vooral ook in de praktijk. Zelf doen. Dingen
maken. En daarmee je geld verdienen. Maar wat als je
ouders nou helemaal geen geld hebben om je naar school te sturen?
Voor die jongeren kennen we bij Gered Gereedschap het studiebeurzenprogramma. Hiermee bieden we jongeren uit de meest kansarme gezinnen de
mogelijkheid een vakopleiding te volgen. We ondersteunen in de kosten voor
het schoolgeld en, indien van toepassing, ook de leermaterialen. Daarnaast
voorzien we de opleiding van de juiste gereedschappen. Onlangs zijn meer dan
100 jongeren op een 3-tal scholen in Jinja, Oeganda, dankzij onze steun gestart
met hun 2-jarige vakopleiding tot timmerman of metaalbewerker/lasser.

CONTAINERS OP
TRANSPORT NAAR
GHANA EN OEGANDA
De start van het naaiatelier bij Bugembe Women

We spraken een aantal van hen, u leest erover op pagina 6 en 7.

Group in Jinja (Oeganda) is weer een stap dichterbij

Een fantastisch idee dat we – samen met u - voor zoveel jongeren een

Aan boord o.a. naai- en borduurmachines en mate-

toekomst als vakman of -vrouw mogelijk kunnen maken!
Met enthousiaste groet,
Bob de Koff
Voorzitter Stichting Gered Gereedschap

gekomen met het vertrek onlangs van een container.
rialen die gebruikt worden voor de inrichting van het
naaiatelier.
In het atelier kunnenop binnenkort jonge vrouwen terecht om een werkplek te huren of om een machine te
huren waarmee ze thuis aan de slag kunnen. Ook
zullen ze er terecht kunnen voor trainingen en

IN DEZE EDITIE

microkredieten. Naast de materialen voor het naaiate-
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Voorwoord

van twee vakgebieden bij Nile Vocational Institute.
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Containers op transport naar Ghana en Oeganda

3

40 jaar Gered Gereedschap: Hoe het allemaal begon.
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Start samenwerking Choconely Foundation, Asunafo North in
Ghana voor Gered Gereedschap
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Eindelijk naar school dankzij een studiebeurs van Gered Gereed
schap!

lier zitten in de container ook gereedschappen en
machines bestemd voor het verder professionaliseren

Een tweede container is vertrokken naar Ghana. Aan
boord maar liefst 34 10-persoons gereedschapsets,
267 naaimachines, 12 individuele gereedschapskisten
en diverse elektrische gereedschappen en machines.
De middelen zullen ingezet worden ter versterking van
het vakonderwijs bij een vijftal projectpartners. De vijf
organisaties zetten zich allen in voor de meest kwets-
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Alle cijfers op een rij: jaarverslag 2021
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Rondje Nederland: 40 jaar Gered Gereedschap

gereedschap dat we doneren, 5.418 mensen per jaar
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Nieuw! Air Miles doneren aan Gered Gereedschap

worden opgeleid en ondersteund.
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Colofon

bare (jonge) ghanezen. Totaal kunnen met het

Veel dank aan iedereen die hier aan bijgedragen heeft!

40 JAAR GG

40 JAAR GERED
GEREEDSCHAP: HOE HET
ALLEMAAL BEGON
Sinds de oprichting in 1982 is Gered Gereedschap uitgegroeid tot
een organisatie met 26 werkplaatsen en 500 enthousiaste vrijwilligers. Maar hoe is Gered Gereedschap eigenlijk ontstaan? En wat
maakte het tot een succes? Wij spraken met Laura Dols, oprichtster
van Gered Gereedschap, over de magie van Gered Gereedschap en
hoe het 40 jaar geleden allemaal begon.
Laura vertelt: “Ik was net terug uit Indonesië, waar ik een jaar had
gewoond en gewerkt. Weer terug in Nederland voelde dubbel; ik had
mensen daar achtergelaten in een uitzichtloze situatie, ik had hier
alle luxe om me heen. Ik wilde graag iets voor hen doen. Precies
op dat moment liet een vriend me een krantenartikel lezen over

Laura Dols

Tools for Self Reliance, een Britse ontwikkelingsorganisatie die
gereedschappen inzamelt en opknapt. In het artikel was een oude

organiseren van inzamelfeesten. Het ging ze voor de wind en steeds

dame aan het woord die gereedschap inzamelde voor haar zoon in

meer mensen sloten aan. Van individuele inzamelaars en oudere

Tanzania. Ik wist het meteen: we gaan ontwikkelingssamenwerken!

gepensioneerde heren die een soort van werkplaats oprichtten tot
scholen en rotary clubs. Laura: “Er ging iets vrolijks van ons uit. Het
was ontwikkelingssamenwerking op een ‘luchtige’ manier, zonder
zwaar te zijn. We waren ook niet politiek, religieus of op wat voor
manier dan ook gebonden, iedereen kon meedoen. Dat is denk ik
nog steeds de kracht van Gered Gereedschap: een positieve boodschap, praktische hulp van mens tot mens en vanuit de mensen zelf
georganiseerd.”
Ze herinnert zich het enthousiasme in Nederland en de aandoenlijke,
met de hand geschreven briefjes van ontvangers en aanvragers in
Afrika nog goed. “Dat was geweldig om te zien, dan weet je waar
je het voor doet. En het laat zien hoe mooi gemaakte en kwalitatief
goede spullen nog prima een ronde mee kunnen en het verschil
maken. Mijn hoop is dat de nieuwe generatie dit oppakt en doorzet,
want de verspilling is enorm. Daar moeten we met zijn allen echt iets
mee.”

Ik belde een paar vrienden op en het idee voor Gered Gereedschap
was geboren.”
Laura: “In het begin hadden we geen flauw idee. We hadden nul
achtergrond en ervaring, we gingen gewoon aan de slag. Na het
vergaderen gingen we de straat op om gereedschap in te zamelen.
Er werd meteen enthousiast op gereageerd. Iedereen had wel iets
liggen. Het is ook een positief verhaal, we kunnen allemaal iets
doen.” Laura’s kracht lag in het mobiliseren van mensen en het
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IN ACTIE VOOR ESODETA

‘ZONDER GEREEDSCHAP ZIJN
WE NERGENS!’
Helpt u mee bij de inrichting van 40 werkplekken kleermaken en 40 metaal- en houtbewerking?
‘De hoge werkloosheid onder jongeren

Deze NGO is in 2011 opgericht met als doel

ren, aldus Atupakisye Mwaijonga: ‘We zien

is écht een groot probleem hier. Alleen

jongeren zelfredzaam te maken door hen

dat veel leraren bij de Vocational Training

al in het Mbeya district, hier in Zuidwest

beroepsvaardigheden aan te leren. Sinds de

Centres hier in de regio niet de benodig-

Tanzania, gaat het om zo’n 40.000 jongeren

oprichting heeft ESODETA meer dan 300

de technische kennis hebben om goed

tussen de 18 en 24 jaar. Gebrek aan kennis

jongeren opgeleid en een betere toekomst

praktijkonderwijs te kunnen geven. Daarom

en vaardigheden is een van de belangrijkste

gegeven. Atupakisye Mwaijonga: ‘De vraag

hebben we plannen om ook trainingen

oorzaken.

naar onze opleidingen is groter dan we nu

aan te bieden aan vakleerkrachten onder

aankunnen. We willen de activiteiten van

toezicht van de Autoriteit voor Beroeps

Daarom hebben we onszelf als Effort For

onze vakopleiding graag uitbreiden zodat

Opleiding (VETA).

Social-Economic Development in Tanzania

we jaarlijks 300 leerlingen kunnen opleiden

(ESODETA) tot doel gesteld om met ons

via een 1- of 2-jarige training.

Om dit te realiseren willen we met hulp van

Vocational Training Centre zoveel mogelijk

Reeds opgeleide vakmensen willen we de

Gered Gereedschap o.a. 40 werkplekken

jongeren op te leiden. Zodat ze kunnen

mogelijkheid bieden om via een 3 maanden

inrichten in de vakrichting kleermaken en 40

terugkeren naar hun dorpen en daar de

durende bijscholingstraining hun vaardighe-

in de vakrichting metaal- en houtbewerking

verandering kunnen bewerkstelligen die

den up-to-date te brengen.’

zodat we deze doelen kunnen bereiken.

zo hard nodig is binnen de gemeenschap!’

Helpt u mee?’

Aan het woord is Atupakisye Mwaijonga,

En dat is niet alles, want ESODETA ziet ook

directeur bij ESODETA.

mogelijkheden voor het opleiden van lera-

SAMENWERKING
GERED GEREEDSCHAP

CIJFERS TANZANIA
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

SAMEN KANSEN BIEDEN
AAN JONGEREN IN DE
GEMEENSCHAPPEN
VAN CACAOBOEREN IN
GHANA
De Chocolonely Foundation zet zich in voor slaafvrije
chocolade en ondersteunt actief de cacao
gemeenschappen in en rond Goaso in Ghana.
Eén van de speerpunten van de foundation is het faciliteren
van onderwijs voor jonge mensen van de cacaoboerengemeenschappen ter voorkoming van kinderarbeid. Speciaal
voor jongeren die hun school voortijdig hebben verlaten
starten Chocoloneley Foundation, Gered Gereedschap en de

DOE MEE!

coöperatie voor cacaoboeren, ASUNAFO North, een gezamenlijk project: een metaalwerkplaats waar 75 jongeren per
jaar, waarvan 30% vrouw, zonder veel kosten een praktijkop-

Helpt u mee zodat we jongeren een goede praktijkopleiding aan kunnen bieden bij ESODETA? We hebben
5075,= euro nodig om die 2 x 40 werkplekken te
creëren en goed in te richten. Daarbij is uw steun hard
nodig! Iedere gift welkom.

leiding tot metaalbewerker kunnen 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.

en ASUNAFO North zal de leerlingen werven uit hun gemeen-

Of scan de QR-code met uw
smartphone, dan komt u direct op de
donatiepagina op onze website.
Mede namens Atupakisye Mwaijonga en de mensen
van ESODETA alvast bedankt voor uw hulp!

Om het project vorm te geven werkt de cacao coöperatie
samen met een lokale vakschool, het Technology Solution
Centre (TSC). TSC zorgt voor de trainingslocatie en de leraren
schappen. Gered Gereedschap zorgt voor de gereedschappen, machines en technische en didactische ondersteuning.
Chocolonely Foundation stelt het geld beschikbaar voor dit
project waaronder 75 beurzen voor twee jaar, met een
mogelijkheid voor een vervolgopleiding voor 25 studenten.
Het opleiden van de volgende generatie – samen maken we
er werk van!
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BERICHTEN UIT
HET VELD

EINDELIJK NAAR SCHOOL DANKZIJ EEN STUDIEBEURS
VAN GERED GEREEDSCHAP!
De leefomstandigheden voor de inwoners in Oeganda zijn niet

Door geldgebrek kon dat niet, omdat mijn vader niet werkt en mijn

altijd makkelijk. Veel families hebben het financieel zwaar. Als

moeder lesgeeft op een kleine kleuterschool. Daar verdient ze wat

het meezit zijn er net genoeg inkomsten voor de eerste

geld en daarmee runt ze het gezin en betaalt ze ook de oplei-

levensbehoeften, geld voor een opleiding voor de kinderen

dingskosten voor mijn jongere broer. Doordat de scholen twee

is er dan niet. Terwijl een goede opleiding juist de vicieuze

jaar gesloten waren vanwege COVID-19, had mijn moeder ook

cirkel van armoede kan doorbreken.

geen inkomen. Eerlijk gezegd had ik de hoop op het volgen van de
timmeropleiding helemaal opgegeven. Ik dacht toen: misschien

In de regio Jinja zijn in de afgelopen maanden dankzij een

is er op Nile extra hulp of mogelijkheden voor studenten in een

studiebeurs van Gered Gereedschap meer dan 100

moeilijke situatie. Ik kreeg een gesprek met de directeur die

jongeren uit de meest kansarme gezinnen met een vakopleiding

doorvroeg over mijn thuissituatie en mijn motivatie. Nadat hij mijn

metaal- of houtbewerking gestart. De komende 2 jaar zullen ze

verhaal had gehoord zei hij dat er speciale beurzen zijn voor

alle onderdelen van het vak leren om zo te worden klaargestoomd

kwetsbare studenten, precies ook voor houtbewerking. Hij

voor een carrière als vakman of - vrouw. We gingen langs bij 3 van

adviseerde me om een aanvraag in te dienen. Ik was enorm blij

hen: Joyce Aleso Felistas, Tonny Mukisa en Resty Nangobi.

natuurlijk. Na enkele selectiegesprekken werd ik aangenomen! Ik
ben Gered Gereedschap zo dankbaar! Eindelijk kan ik die opleiding

‘EINDELIJK!’

doen in het vak waar ik al zo lang belangstelling heb!'

Joyce Aleso Felistas, Studente Houtbewerking
Nile Vocational Institute
Joyce volgt de timmeropleiding nadat ze inspiratie kreeg van haar
vader. Hij maakte zelf meubels, vooral stoelen, bij hen thuis, terwijl
ze opgroeide. Langzamerhand begon Joyce van dat timmerwerk
te houden en dat werd versterkt doordat ze zag dat er heel veel
spullen in huis (bedden, stoelen, deuren) door hout en vakmanschap tot stand kwamen. Ze raakte extra gemotiveerd door de
mooie ontwerpen van meubels die ze langs de weg in winkeltjes
en kraampjes zag staan.
Joyce: ‘Ik wilde al heel lang een cursus timmerwerk volgen.

Joyce Aleso Felistas

BERICHTEN UIT
HET VELD

‘DANKBAAR!’

Tonny Mukisa, Student Houtbewerking, Prime Vocational Institute
Tonny is nummer drie uit een gezin van zeven kinderen. Alle drie zijn
zussen zijn al getrouwd nadat ze zijn gestopt met hun opleiding,
omdat er geen geld meer was voor school. Tonny: ‘Mijn ouders
zijn gescheiden en dat maakt het leven voor ons, als kinderen, nog
lastiger. Mijn vader verhuisde naar een andere provincie, hij trouwde
daar met een andere vrouw en daarna stopte hij met ons financieel
te ondersteunen. Ik woon dus met mijn drie broertjes bij mijn moeder,
die probeert als landarbeider het hoofd boven water te houden.’
Tonny voltooide zijn schoolopleiding in 2019. Later kreeg hij de tip
van een vriend om een opleiding te volgen bij Prime Vocational
Institute. Dat klonk mooi, maar waar haal je het schoolgeld vandaan?
Bij PVI sprak hij de directeur, legde zijn probleem voor en vroeg of er

Tony Mukisa

misschien een oplossing voor was. Die was er, voor gemotiveerde en
getalenteerde jongeren. En zo kon Tonny aan zijn opleiding beginnen.
Hij moest er wel voor verhuizen en woont nu bij een familielid in de buurt van de school, zodat hij iedere dag naar school kan lopen. Tonny:
‘Ik had deze opleiding absoluut niet kunnen doen zonder sponsoring. Zoals ik al zei, ik kom uit een arm gezin en daar is echt geen geld
voor. Ik ben de donateurs zo dankbaar dat ze mij de kans geven om een vak te leren! Na meer dan twee jaar zonder opleiding ben ik nu
weer aan de slag!’

‘UITDAGING!’

Resty Nangobi, Student Lassen, Pioneer Technical Institute
Resty komt uit het Iganga-district, een kilometer of zes van Pioneer
Technical Institute. Ze is enorm gemotiveerd om juist de opleiding
Lassen te volgen omdat het een door mannen gedomineerde
opleiding is. Ze weet van zichzelf dat ze de motivatie en capaciteit
heeft om het vak te leren. Resty stopte al vroeg met haar
middelbare opleiding. Maar dat was niet vrijwillig. Haar beide
ouders zijn boer en haar vader raakte verlamd na een beroerte.
De ouders kregen met geen mogelijkheid het schoolgeld bij elkaar.
Via via hoorde ze van de mogelijkheden die Pioneer biedt aan
beroepsgerichte praktische opleidingen. Ze zit nu in het begin van
haar opleiding, samen met nog een andere vrouw, tussen allemaal
mannen. Maar dat is geen bedreiging, integendeel: ‘Ik vind deze
opleiding leuk omdat het me uitdaagt om hard te werken, ook
omdat we met maar twee vrouwen zijn in een klas met zeventien
mannelijke studenten. Dat zorgt ervoor dat ik hard werk. Lassen
levert veel geld op en dat geeft een mooie toekomst.
Ik wil de mensen die mij en mijn opleiding sponsoren natuurlijk
niet teleurstellen. Ik wil graag slagen, zodat ook andere meisjes
en vrouwen mij kunnen navolgen en gemotiveerd worden om een
opleiding te volgen hier’.
Resty Nangobi
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NIEUW! AIR MILES
DONEREN AAN GERED
GEREEDSCHAP!
RONDJE NEDERLAND:
40 JAAR GERED
GEREEDSCHAP
Al 40 jaar zet Gered Gereedschap zich in voor vakmensen in
Afrika. Dit dankzij de inzet van vele vrijwilligers; zij vormen het
hart van Gered Gereedschap in Nederland. Reden voor het
landelijk bestuur om alle werkplaatsen te bezoeken en hen
te bedanken voor hun harde werk. Uiteraard met taart én een
klein cadeautje…. want wie jarig is trakteert. Nieuwsgierig?
Bekijk de video op www.geredgereedschap.nl/40jaar

Spaart u Air Miles maar heeft u geen idee wat u er mee wilt doen?
Dan is er goed nieuws! Vanaf nu kunt u namelijk uw Air Miles doneren aan Gered Gereedschap! En dat kan heel eenvoudig via
www.geredgereedschap.nl/AirMiles.
Via uw Air Miles account kunt u zelf bepalen hoeveel Air Miles u
aan ons wilt schenken. Met de gedoneerde Air Miles kunnen we
nog meer (leerling) vakmensen in Afrika ondersteunen met kennis,
kunde en middelen zoals gereedschappen en machines. We zijn
dan ook bijzonder blij met deze nieuwe manier van doneren.
Air Miles kunt u sparen bij Praxis, Albert Heijn, Shell, Etos, Essent
en Mastercard. Dus of het nu gaat om de spullen voor een verbouwing, boodschappen, tankbeurt en/of energiecontract: doet u uw
aankopen bij genoemde bedrijven dan levert dat Air Miles op. En
kunt u Gered Gereedschap nog makkelijker steunen ;-)
www.geredgereedschap.nl/AirMiles

COLOFON

ALLE CIJFERS OP EEN RIJ:
JAARVERSLAG 2021
Bent u benieuwd wat Gered Gereedschap het afgelopen jaar
heeft betekend voor vakmensen in Afrika? Ons jaarverslag met
jaarrekening is nu te downloaden op onze website. U leest er
hoe we onze gelden hebben besteed en welke doelen we hebben bereikt. Het zijn resultaten waar we trots op zijn.
www.geredgereedschap.nl/jaarverslag

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, Issa Millanzi, Laura Dols, Pixabay, Andrea Piacquadio,
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:

