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GOEDE LERAREN 
MAKEN HET VERSCHIL
 

Iedereen kan zich zijn of haar favoriete docent van vroeger 
nog wel herinneren. Hij of zij kon vaak boeiend vertellen, 
was grappig en enthousiast. Maar was veelal ook iemand 
die luisterde, geduldig was, én de materie zo goed kon 
uitleggen dat je het écht snapte en daardoor goede cijfers 
haalde. 

Goede docenten staan aan de basis van goed onderwijs. Hoe beter zij de kennis 
in theorie en praktijk kunnen overbrengen op leerlingen, hoe beter opgeleid die 
van school af komen. Daarom kijkt Gered Gereedschap bij het versterken van 
vakonderwijs in Afrika ook naar de kwaliteit van de docenten. Waar nodig scholen 
we de leraren bij in hun vaktechnische en didactische vaardigheden en zetten 
daarmee in op een professionele en inspirerende leeromgeving. We kijken vaak 
ook naar het curriculum voor een betere aansluiting op de behoefte van de lokale 
arbeidsmarkt. 

In dit kader trainden we onlangs een aantal leraren hout- en metaalbewerking  
van een drietal scholen in Jinja, Oeganda. U leest er meer over op pagina 5.  
Zo zetten we alles op alles om de kansen van jonge vakmensen op een beter 
leven te vergroten.

Wij hopen op uw steun te mogen blijven rekenen!

Met enthousiaste groet, 
Bob de Koff
Voorzitter Stichting Gered Gereedschap
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GOED NIEUWS 
VOOR PARTNERS IN 
TANZANIA
In een vorig GG bericht vroegen wij uw steun voor de 
inrichting van 40 praktijkplekken kleding maken en 40 
werkplekken voor metaal- en houtbewerking bij part-
ner ESODETA in Tanzania. De vraag naar opleidingen 
bij deze technische school is al jaren vele malen groter 
dan zij kan bieden,  daarom willen ze graag uitbreiden 
zodat ze jaarlijks 300 leerlingen kunnen opleiden via 
een 1- of 2-jarige opleiding. Ook heeft ESODETA plan-
nen om reeds opgeleide vakmensen de mogelijkheid  
te geven om met  een 3 maanden durend bijscho-
lingstraject hun vaardigheden up-to-date te brengen. 
Mooie initiatieven die Gered Gereedschap graag 
ondersteunt. En dankzij uw royale financiële steun 
konden we goed nieuws melden aan de mensen van 
ESODETA: het gaat lukken!

De afgelopen weken hebben de vrijwilligers in de 
werkplaatsen extra hard gewerkt om de gevraagde 
gereedschappen en machines op tijd opgeknapt aan 
te kunnen leveren voor transport. De container met 
bestemming Tanzania bevat niet alleen de gereed-
schappen en machines voor ESODETA , maar ook be-
nodigdheden voor  4 andere organisaties in de buurt: 
DERE, Every Child Counts, Society of African Missions 
en DSDO. Eind november is de container met aan 
boord de gevraagde tools op transport gegaan naar 
Tanzania. 

Bijzonder goed nieuws dus! Iedereen die hier – op wat 
voor manier dan ook – aan bijgedragen heeft willen 
we bedanken!

Maar liefst 171 gereedschapskisten timmerden de IT consultants 
van Ideo onlangs in één avond in elkaar. Zo’n 25 medewerkers 
kwamen eind november bijeen om zich – op de locatie van Praxis 
Bouwmarkt aan de Balkweg in Den Bosch – in te zetten voor Gered 
Gereedschap. Na een korte introductie over het werk van de  
stichting gingen de medewerkers voortvarend aan de slag. Al snel 
klonk alleen nog het geluid van (accu)boormachines, decoupeer-
zagen en schuurmachines door de winkel en had ieder zijn of haar 
taak. Aan het einde van de avond kon tevreden teruggekeken wor-
den op het bereikte resultaat. 

Ideo is sinds kort partner van Gered Gereedschap en voelt een grote 
betrokkenheid bij het doel waar Gered Gereedschap zich voor inzet. 
Zo zamelen de werknemers van Ideo al enige tijd gereedschap in 
voor de stichting en was er de wens om meer te doen. Hierdoor 
ontstond het initiatief om gereedschapskisten te timmeren, onder 
begeleiding van de vrijwilligers van Gered Gereedschap. De kisten 
zijn bestemd voor vakopleidingen in Ghana, Oeganda, Tanzania en 
Malawi, en zullen - gevuld met de juiste professionele gereedschap-
pen - ter beschikking worden gesteld aan (jonge) vakmensen na 
afloop van hun basisopleiding. 

Praxis Bouwmarkten is er ‘Voor de makers’: niet alleen hier in  
Nederland, maar ook voor de vakmensen in Afrika. Praxis is na-
melijk al 25 jaar een trouw supporter van Gered Gereedschap en 
geeft middels die samenwerking invulling aan haar maatschap-
pelijke betrokkenheid. Zo is er in elke vestiging van de bouwmarkt 
een inzamelpunt van Gered Gereedschap te vinden waar je je 
oude gereedschap kunt inleveren. Ook biedt de Praxis ondersteu-
ning bij het drukwerk van Gered Gereedschap door bijvoorbeeld 
een deel van de drukkosten van dit GG Bericht voor haar rekening 
te nemen. 

25 jaar samenwerking: dat moet 
gevierd worden! Daarom gingen 
we onlangs langs met een heerlij-
ke taart voor het team van Praxis. 
Tijdens ons  bezoek werden we 
verrast door het Praxisteam met 
een donatie van maar liefst 4.000 

euro. Een heel mooi cadeau! Deze donatie zullen we inzetten om 
een aantal jonge startende vakmensen in Oeganda een 1 jaar 
durende ondernemerstraining te laten volgen. We zijn trots op de 
samenwerking met Praxis en kijken uit naar de volgende 25 jaar.  

25 JAAR PARTNERSCHAP PRAXIS & GERED GEREEDSCHAP!

EEN AVONDJE DE HANDEN UIT DE MOUWEN STEKEN 
VOOR VAKMENSEN IN AFRIKA
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DOE MEE!
Helpt u mee zodat we deze 40 jongeren de vak-
opleiding Automonteur kunnen laten volgen? Steun 
dan dit project! Er is totaal € 7.000 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 
Alvast bedankt voor uw hulp!

De leefomstandigheden voor de inwoners 
van Kampala in Oeganda zijn niet altijd 
makkelijk. Voor de hoofdzakelijk jonge 
populatie is er groot gebrek aan werk. Al 
enige tijd zet Kimuna Technical, samen 
met Gered Gereedschap, zich in om met 
een goede vakopleiding het leven van de 
jongeren te verbeteren.

‘Er rijden meer en meer auto’s rond in 
Oeganda. En de verwachting is dat deze 
groei de komende jaren doorzet. Een 
mooie kans dus voor jongeren om een 
toekomst op te bouwen als automonteur. 
En die kansen bieden we hier bij Kimuna 
Technical!’ zegt Mathias Kironde van 
Kimuna Technical Services. ‘Zo’n carrière, 
begint met een goede vakopleiding. Dat is 
de basis. Daarmee kunnen jongeren werk 
zoeken of iets voor zichzelf beginnen.’ De 

school bestaat al meer dan 20 jaar en 
biedt praktische hands-on trainingen met 
professionele gereedschappen.

‘Honderden jongeren hebben bij ons de 
afgelopen jaren een opleiding gevolgd. Een 
mooi resultaat, waar we bijzonder trots 
op zijn. Toch zien we dat we niet iedereen 
kunnen bereiken. Veel families hebben het 
financieel zwaar. Vaak is er geen geld voor 

een opleiding voor de kinderen. Terwijl een 
goede opleiding juist de vicieuze cirkel 
van armoede kan doorbreken. Soms kan 
er maar één kind naar school worden 
gestuurd. En dat is jammer, want onder 
jongeren die niet naar school kunnen, blijft 
veel talent ongebruikt. Zeker als het gaat 
om gemotiveerde en leergierige jongeren.’

Toch naar school dankzij een studiebeurs
‘Samen met Gered Gereedschap willen 
we hier iets aan doen. Via een beurzen-
programma willen we 40 jongeren uit de 
armste gezinnen een opleiding tot auto-
monteur laten volgen. We bieden onder-
steuning in de kosten voor de opleiding.  
Na afronding van de training ondersteu-
nen we hen bij het zetten van hun eerste 
stappen op de arbeidsmarkt.
Dit doen we in nauwe samenwerking met 

ZE WILLEN GRAAG AUTO- 
MONTEUR WORDEN, HELPT U 
ZE NAAR SCHOOL?

Marktonderzoek Jinja Oeganda
Hoe kunnen we het onderwijs nog beter laten aansluiten op 
het lokale bedrijfsleven? En hoe kunnen we het curriculum 
zo aanscherpen dat jongeren nog beter opgeleid van school 
afkomen? 

Dat was het doel van het onderzoek dat Gered Gereedschap 
onlangs samen met een 3-tal vakopleidingen in de regio Jinja 
heeft uitgevoerd onder het lokale bedrijfsleven, scholen en 
technici. In dit gebied werkt Gered Gereedschap al enige tijd 
intensief samen met een aantal lokale partijen om het vak-
onderwijs te versterken en ondernemerschap te stimuleren. 

In grote lijnen bevestigt het onderzoek de juistheid van onze 
aanpak met de verschillende bouwstenen uit ons EQUIP-pro-
gramma. Zo blijkt slechts 20 tot 30% van de werkplaatsen 
te beschikken over voldoende gereedschap. Daardoor zijn 
jongeren niet in staat om voldoende praktijkervaring op te 
doen. Uit het onderzoek komt o.a. ook naar voren dat er binnen 
de scholen te weinig kennis aanwezig is over veilig werken, 
de omgang met gereedschappen en het onderhouden van 
gereedschappen en machines. Ook is vastgesteld  dat er meer 
aandacht nodig is voor het aanleren van soft-skills en onderne-
mersvaardigheden.

De uitkomsten van het onderzoek zullen op de aangesloten 
scholen direct in de praktijk toegepast worden.
Leraren worden extra getraind in hun technische en didactische 
vaardigheden. Om de vaardigheden van de
leerlingen verder te vergroten zal er meer aandacht zijn voor 
stages. Een andere uitkomst van het onderzoek is dat de be-
trokkenheid van ouders vergroot moet worden. Ouders worden 
vanaf nu vaker uitgenodigd voor bijeenkomsten over carrière-
perspectief en over hoe zij hun kind beter kunnen ondersteu-
nen op weg naar het diploma.

Alles erop gericht om de kans op werk voor jonge vakmensen 
te vergroten!

CIJFERS OEGANDA

NOG BETER OPGELEID 
VAN SCHOOL

Studiebeurzenprogramma biedt 40 kansarme jongeren toegang tot vakopleiding

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

Makanika een organisatie die autobezitters via een app direct in
contact brengt met monteurs. De monteursopleiding duurt 1 
jaar en  is zeer praktijkgericht. Na afloop beschikt de deelnemer 
over voldoende kennis en praktijkervaring zodat hij of zij zelf-
standig aan de slag kan als automonteur. Voor deze 40 jongeren 
is dit een mooie kans! Helpt u mee?’

 

Mathias Kironde (rechts)

IN ACTIE VOOR KIMUNA TECHNICAL
MARKTONDERZOEK
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Het noordelijke deel van Oeganda is dertig jaar lang het toneel 
geweest van rebellenopstanden en guerrillaoorlogen. Toen er 
iets van rust in het gebied was teruggekeerd, werd in 2011 in het 
district Lango de Foundation for Development and Relief Africa 
(FIDRA) opgericht. FIDRA zet zich in voor armoedebestrijding en 
de verbetering van het vakonderwijs en de gezondheidszorg in 
dit district. De dagelijks leider van FIDRA is Ivan Kenneth Ocan. 
Hij herinnert zich de zware tijd van de opstanden nog goed: "Die 
tijd is voor de mensen in dit gebied rampzalig geweest. Veel 
kinderen verloren hun ouders. Meisjes werden het slachtoffer 
van verkrachting, ontvoering en uitbuiting. Jongeren - en vooral 
meisjes- waren toen en zijn nu nog steeds de meest kwetsbare 
groep. Om hun positie te verbeteren hebben we tal van projecten 
opgezet, waaronder vakopleidingen. Op dit moment nemen ruim 
vijftig jongeren deel aan die opleidingen."

Beklemmend beeld
Kenneth schetst een beklemmend beeld van de situatie van jon-
geren in Lango: "Veel jongeren hier groeien op in gebroken gezin-
nen. Door armoede of om andere redenen maken ze hun school-
opleiding vaak niet af en zonder opleiding is je kans op een baan 
hier vrijwel nihil. Er zijn veel tienermoeders die amper kunnen 
rondkomen. En dan komen daar ook nog eens hiv en de huidige 
situatie met Covid-19 bij." Maar Kenneth is niet moedeloos. "We 
zijn heel actief," zegt hij, "en we proberen zoveel mogelijk jongeren 
bij onze projecten te betrekken. We richten ons daarbij vooral op 
díe jongeren die het het hardst nodig hebben."

Steun van Gered Gereedschap
Nu nog leidt FIDRA in drie aparte opleidingscentra jongeren op tot 

kleermaker, metaalbewerker of kapper. Maar een groter centraal 
opleidingscentrum is in aanbouw. Daar wil Kenneth ook timmer-
mans- en meubelmakerscursussen gaan geven. Gered Gereed-
schap heeft twee jaar geleden onder meer lasapparatuur en 
naaimachines aan FIDRA gedoneerd. "Die steun is fantastisch," 
zegt Kenneth. "De elektrische naaimachines bijvoorbeeld die we 
gekregen hebben, hadden we zelf nooit kunnen kopen. Omdat we 
onze leerlingen slechts om een kleine en vaak zelfs helemaal niet 
om een eigen bijdrage vragen, is ons budget beperkt en dat soort 
machines zijn hier heel duur. Nu we ze hebben, kunnen meer 
cursisten met elektrische naaimachines leren werken en hebben 
meer leerlingen de mogelijkheid om op een cursusdag praktische 
lesopdrachten op die machines uit te voeren. We kunnen nu ook 
meer cursisten aannemen en waarmaken wat we ze beloven: een 
goede opleiding en een kans op een betere toekomst."

"DIE ELEKTRISCHE NAAIMACHINES HADDEN WE ZELF 
NOOIT KUNNEN KOPEN"

"MET DEZE LAS- 
APPARATEN HEBBEN WE 
NOOIT PROBLEMEN”
Ambrose Omunu, leerling metaalbewerker

"Ik heb altijd iets met techniek willen doen," zegt Ambrose Omunu. 
"Vroeger wilde ik ingenieur worden." Ambrose is tweeëntwintig. Hij 
komt uit een arm gezin met acht kinderen. Arm zijn betekent in 
Oeganda vaak vroeg van school gaan en bij Ambrose was dat niet 
anders. "Ik heb alleen de basisschool gedaan. Daarna ben ik gaan 
werken, als ik maar wat kon verdienen." Ambrose zwijgt even. Hij 
zet zijn lasbril af en wijst naar het lasapparaat dat voor hem ligt. 
"Die is van Gered Gereedschap. Een prima apparaat. De lasappa-
raten van Gered Gereedschap worden hier al twee jaar gebruikt en 
er is er nog geen een stuk gegaan. Vrienden van me hebben hun 
lasapparaten op de markt hier gekocht. Daar is steeds wat mee 
aan de hand. Met deze apparaten hebben we nooit problemen." 
Ambrose pakt het lasapparaat. "Een vriend gaf me de tip om hier 

bij FIDRA de lascursus te gaan volgen. Dat leek me wel wat. Ik 
werk graag met mijn handen en hier heb ik de kans om toch iets 
met techniek te doen. Na deze cursus wil ik verder gaan leren. Ik 
wil een hele goede lasser worden. Mijn droom is om een eigen 
bedrijf te starten. Misschien word ik dan wel geen ingenieur, maar 
eigenaar van het beste lasbedrijf in deze streek moet mogelijk zijn, 
toch?" Lachend legt Ambrose het lasapparaat op de werkbank en 
zet zijn lasbril weer op. 

Ivan Kenneth Ocan

"WE ZIJN ER ENORM OP 
VOORUITGEGAAN”
Mary Anena, onderwijzer
 
"Als ik hoor dat een oud-cursist een goede baan heeft gekregen 
of een goedlopend eigen bedrijfje is begonnen, ben ik ontzettend 
blij." Mary Anena klapt in haar handen. "Ja, echt heel blij, want het 
is helemaal niet zo vanzelfsprekend als je de achtergrond van de 
meeste cursisten hier kent."

Problemen
Mary geeft cursussen kleermaken in een van de drie opleidings-
centra van FIDRA. Daarnaast geeft ze ook lessen Engels. "Veel 
cursisten hier hebben alleen een basisschoolopleiding gehad. Ze 
komen vaak uit arme gezinnen met te weinig geld voor vervolgon-
derwijs. Vooral meisjes stoppen vaak met hun schoolopleiding. 

Ambrose Omuunu

Ze gaan werken om hun ouders en broertjes en zusjes financieel 
te kunnen ondersteunen of voor hun eigen kind te kunnen zorgen. 
Er zijn hier ook veel aidswezen. Tel daar de hoge werkloosheid en 
andere problemen bij op en je begrijpt dat het dubbel zo fijn is om 
te horen dat een oud-cursist goed terechtgekomen is."

Belang
"Het werk van FIDRA is van groot belang hier in de regio. Wij 
bieden jongeren de kans om een vakopleiding te volgen die ze 
anders niet gekregen zouden hebben. Voor die opleidingen zijn 
goede machines en ander gereedschap essentieel. Daarom ben 
ik zo blij met de naaimachines die we van Gered Gereedschap 
gekregen hebben. Het zijn uitstekende machines voor mijn 
lessen. En nu ik voldoende naaimachines heb, kan ik meer 
cursisten aannemen. Kortom, we zijn er enorm op vooruitge-
gaan."

BERICHTEN UIT  
HET VELD

BERICHTEN UIT  
HET VELD

Mary Anena
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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: Paul Visser, Peter Schmidt en Evelien van der Voorde.
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
Fotografie:  Moses Kintu, Praxis, Ideo, Partners en  
Beeldarchief Gered Gereedschap
Rekeningnummer: NL 34 TRIO 0212112430 

Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap is aange-
merkt als algemeen nut beogende instelling.

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

Wilt u samen met Gered Gereedschap nog meer jongeren aan de 
slag helpen als timmerman of kleermaker? Denk er dan eens over 
na om uw donatie aan Gered Gereedschap voor minimaal 5 jaar 
vast te leggen in een periodieke schenking. Met een periodieke 
schenking zijn donaties - groot en klein - volledig fiscaal aftrek-
baar. Zonder dat u daarvoor naar de notaris hoeft. Bij deze vorm 
van schenken kunt u – afhankelijk van uw inkomen - tot 52% van 

uw donatie aan Gered Gereedschap terugkrijgen. 
Structurele donaties zoals de periodieke schenking zijn voor 
Gered Gereedschap van grote waarde, hierdoor kunnen we de 
continuïteit van onze activiteiten garanderen. 
En voor u is het een mooie manier om méér hulp te bieden aan 
jonge vakmensen, zonder dat het u iets extra’s kost. Kijk voor 
meer informatie op www.geredgereedschap.nl

SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL: ZO REGELT U HET

ALGEMEEN

KERSTPUZZEL
Bent u  gereed voor de jaarlijkse puzzel? Als u alle 
woorden hebt weggestreept dan blijft er een zin 
over die gaat over Gered Gereedschap. 

Wilt u  kans maken op de cadeaubon van 25 euro 
te besteden bij Praxis Bouwmarkt? Stuur dan de 
oplossing naar ons op! Dat kan per mail naar  
pr@geredgereedschap.nl of per post naar Gered 
Gereedschap, M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 
58, 1054 SP in Amsterdam. 

We zien uit naar uw oplossing! 
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