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JAARVERSLAG 2022 GEREDGEREEDSCHAP DEVENTER 
          

Algemeen 
GeredGereedschap steunt (leerling) vakmensen in opleiding  in 
ontwikkelingslanden met kennis, kunde en middelen. De juiste 
gereedschappen en machines, een gedegen vakopleiding en verdere 
begeleiding naar en op het werk zijn daar onderdeel van. Het geeft 
vakmensen de kans om een zelfstandig bestaan als bijvoorbeeld 
timmerman, automonteur of kleermaker op te bouwen. Zo pakken we 
armoede duurzaam aan en dat werkt. 
Ons werk is het inzamelen en opknappen van oud gereedschap voor  deze 
ontwikkelingslanden: 

- het milieu wordt bij ons gespaard;  
- hopen een steentje bij te dragen aan een circulaire economie door oud gereedschap 

niet zo maar weg te gooien en het een tweede kans te geven; 
- besparing van grondstoffen en energie; 
- een inspirerende werkplek te geven aan mensen die niet meer deelnemen aan het 

arbeidsproces.  
De  overkoepelende organisatie Diensten Centrum Amsterdam GeredGereedschap vierde 
het 40 jarig bestaan. Alle werkplaatsen kregen een kleine attentie (kaarsenstandaard 
vervaardigd door een technische school in Uganda) alsmede  het hoofdbestuur kwam op 
bezoek met een grote taart. 
 
 
Projecten – geleverde gereedschappen 
Voor wie eens wil kijken waar het gereedschap terecht komt, is hier een klein verslag uit 
Uganda. De filmpjes van St. Denis en Makanika / Kimuna worden getoond.  
In Jinja, Uganda worden 3 technische scholen ondersteund met 2 modules: opleiding tot 
timmerman en metaalbewerking. 
Per school ontvangen 50 studenten per module een starterskit en worden er 2 klaslokalen 
per school ingericht. 
Het derde filmpje laat het inpakproces zijn van de zeecontainers bij De Baanderij in Gouda. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cy5DckL5Luk 
https://www.youtube.com/watch?v=DJCDD_hXgt8 
https://www.youtube.com/watch?v=3LQGiTGJVKo&authuser=0 
 
We hebben de volgende soorten gereedschappen geleverd: 
 

JAAR OVERZICHT 2022 
Land Type set Beschrijving Aantal 

sets 
Geleverd 

GH-Ghana CRP-Timmer 10p Timmer project 10 587 
UG-Uganda MET-Metaal 10p Metaalproject 10 471 
GH-Ghana PLM-Loodgieter 10p Loodgieter project 10 303 
Gambia ESF divers  533 
GH-Ghana MET-Metaal 10p Metaalproject 10 467 
GH-Ghana CRP-Timmer 10p Timmer project 10 543 
UG-Uganda PLM-Loodgieter 10p Loodgieter project 10 318 
UG-Uganda PLM-Loodgieter 10p Loodgieter project 10 302 
Filipijnen Metaal-Tuin HHCP projecten Leyte  126 

  TOTAAL geleverd   3650 
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Het betreft hoofdzakelijk complete sets voor 10 leerling opleidingsplaatsen; timmerlieden, 
loodgieters en metaalbewerkers. 
Een speciaal project was voor ESF (Empowering Skills Foundation) Gambia  
Naar de Filipijnen zijn een 126-tal stuks tuingereedschap en timmergereedschap geleverd, 
via de Hulp Groep Heeten Filipijnen. Het totale aantal ligt weer bijna op het oude niveau. 
Begin 2022 was de werkplaats nog gesloten 
We doen nu een flyer in de kisten waarin we ons presenteren aan de ontvangende partij. 
 
 
VRIJWILLIGERS 
De werkplaats van GeredGereedschap Deventer is 5 dagdelen per week open: op maandag, 
dinsdag en woensdag.  
Nu zijn er 23 enthousiaste vrijwilligers werkend in een gezellige sfeer, vooral ouderen. 2 
Vrijwilligers zijn nog wel lid, maar niet actief in de werkplaats. Totale club is 25 vrijwilligers en 
de gemiddelde leeftijd is inmiddels 71 jaar.  
In 2022 is ons een gewaarde collega ontvallen. In memoriam Wim Nijenhuis. 
 
De in 2020 begonnen Coronavirus (Covid-19) pandemie en de daarbij behorende 
maatregelen met zijn ontwrichtende werking op de samenleving werden groot deels 
beëindigd. Eind januari 2022 werden de corona maatregelen voor samenkomsten en werken 
opgeheven en de werkplaats ging weer regulier functioneren. 
 
In 2022 was er een jubilaris, die zijn 10 jarig verband bij de stichting vierde. 
Afgelopen jaar hielden we een bijeenkomst met alle vrijwilligers op gepaste afstand in een 
wijde kring en een drankje naar afloop met eigen glas/beker. Het jaarlijkse vrijwilligersuitje is 
komen te vervallen en werd gecompenseerd door een uitgebreid kerstpakket met 
hoofzakelijk levensmiddelen. 
Via het landelijk Diensten Centrum van GeredGereedschap (DCGG A’dam )hebben we weer 
veel opgeknapt gereedschap aan projecten in ontwikkelingslanden kunnen leveren. Het 
gereedschap ziet er weer uit als nieuw.  
Inmiddels leveren wij daarnaast  ook aan andere doelen/stichtingen: 

- Hulpgoederen Centrum Heeten – Filipijnen. Een paar keer per jaar leveren we  
hoofdzakelijk timmer- en tuingereedschap  aan de Filipijnen.  

- Weggeef Winkel in Deventer: “Stichting VoorMekaar” heeft nog eenmaal 
gereedschap ontvangen en heeft het samenwerkingsverband inmiddels beëindigd. 

- Hulpgoederen Senegal ( niet opgenomen in de totaallijst) 
- Gambia, stichting ESF, (Sylvia Duym;) 

 
 

De samenwerking met het voortgezet onderwijs “Het Stormink” uit Deventer heeft ook in 
2022 niet plaats kunnen vinden. (Leerlingen knappen gereedschap op in de werkplaats en 
op school; dit in het kader van praktijkverkenning en inzet voor maatschappelijke doelen.) 
 
Veel particulieren brengen hun oude gereedschap naar de werkplaats. Daarnaast zijn er 7 
inzamelpunten: Wereldwinkels (Deventer, Bathmen en Raalte) en doe-het-zelf-zaken (Praxis 
Deventer-Dalfsen) Welkoop Diepenveen en de verzamelde Enorm winkels (NicoVij).  
 
 
Bestuurswisselingen: 

- Er is een nieuwe voorzitter aangetreden: Joop Vermeer.                        
 

  
In 2022 heeft het LOW = Landelijk Overleg Werkplaatsen in Nijkerk plaatsgevonden. 
In 2022 is onze stichting goed bezocht op onze website. Vanwege de kosten en het 
onderhouden van een eigen website doen we dit niet zelf, maar schuilen we onder de 
paraplu van de landelijke website en zo zijn we te vinden op: 
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W: https://www.geredgereedschap.nl/deventer 
E: deventer@geredgereedschap.nl 
T: 06 - 10 35 86 71 
Ons postadres: Spanjaardsdijk 92b, 7434 RT te Lettele  
Wij zijn een stichting met ANBI status; RSIN 8062.89.740 
schenkingen aan GeredGereedschap Deventer zijn fiscaal  aftrekbaar.  
IBAN nummer: NL04 RABO 0314 9236 75. 
Tevens is op deze site het overzicht geplaatst inzake “publicatieplicht ANBI Algemeen” . 
 
Sponsors 
Het straalgrit is ons geschonken door Holland Mineraal B.V. te Deventer. 
Voor een goede prijs betrekken we het hout voor onze kisten bij STIHO B.V. uit Deventer. 
We hebben een collectebus staan bij eetcafé SpeelmanEnSpeelman aan de Brink te 
Deventer. De Luthers kerk gemeenschap uit Zwolle heeft ons omarmd met zowel 
financiële steun, alsmede het fysiek vervaardigen van kisten. Heel bijzonder en zeer 
welkom. 
 
Financiën 
De vrijwilligers, ook het bestuur, ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. De stichting is 
non-profit. Alle gelden worden aangewend voor huur, verf, onderhoudsproducten etc. en 
staan in dienst van het opkappen van het gereedschap. 
Donaties van : 

- Lutherse kerk Zwolle  
- Rotary Club Deventer      : € 1.250,-- 
- RABO club support      : €  152,-- 
- Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis te Deventer : €  110,-- 
-  

alsmede gulle giften van particulieren. 
Van de gemeente Deventer ontvingen wij de jaarlijkse subsidie van € 2.000,-- 
Daar de kosten toenemen (huurverhoging) zullen we nog beter op onze bestedingen letten. 
Onze dank gaat dan ook uit naar al deze mensen die ons werk steunen. We blijven actief om 
via acties inkomsten te verwerven.  
Dit jaar werd er weer een collecte gehouden en de opbrengst was boven verwachting: 
€ 2.569.—mede waarschijnlijk doordat nu gedoneerd kon worden d.m.v. een Qr-code.  
We hebben nu een positief saldo en zijn financieel gezond voor komend jaar. Er zijn geen 
problemen te verwachten. 
Onze opbrengsten zijn onzeker, maar de uitgaven zullen toenemen door de jaarlijkse 
huurverhoging. 
  
Vooruitblik 2023 
We streven nog steeds naar een optimaal resultaat: voldoening bij de vrijwilliger en 
kwalitatief goed gereedschap afleveren. 
De landelijke coördinatie naar de projecten in ontwikkelingslanden verloopt nog steeds via 
het landelijk GeredGereedschap Dienstencentrum Amsterdam en onze samenwerking met 
de Filipijnengroep Heeten wordt voortgezet.  
Zorgelijk is de jaarlijkse huurverhoging, welke gecompenseerd moet worden met meer 
inkomsten. 
 
Joop Vermeer : voorzitter 
Ton Holtslag : penningmeester  Arie Goedhart   : bestuurslid 
Udo Satink : secretaris   Jos Kroeze   : bestuurslid   


