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Gered Gereedschap 
Gered Gereedschap is een landelijke vrijwilligersorganisatie die het vakmanschap in 
ontwikkelingslanden wil ondersteunen en professionaliseren.  
 
In 1982 begon Gered Gereedschap in een schuurtje met vijf vrijwilligers die jaarlijks 10 
kistjes gereedschap opknapte voor organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
Inmiddels in de organisatie gegroeid naar een landelijk dekkend netwerk van 32 
werkplaatsen waar meer dan 500 vrijwilligers, mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en taakgestraften dagelijks werken aan het opknappen van gereedschap. 
Hierdoor kunnen inmiddels 10 zeecontainers met gereedschap geleverd worden.  
 
Door de jaren heen heeft Gered Gereedschap op deze manier meer dan 1.800.000 stuks 
gereedschap verscheept, 1200 organisaties ondersteund en 70.000 vak-leerplekken 
gecreëerd. 
 
Inmiddels doet gered gereedschap meer dan alleen het ondersteunen van technische 
scholen met gereedschap.      

Missie  
Gered Gereedschap stimuleert en professionaliseert het vakmanschap in 
ontwikkelingslanden. Dit doen we door het versterken van het vakonderwijs (leren), het 
ondersteunen van vakmensen (werken) en het stimuleren van technisch ondernemerschap 
(ondernemen).  

Visie  
Gered Gereedschap gaat voor een goed ontwikkelde secundaire sector in 
ontwikkelingslanden. Hiermee wordt werkgelegenheid gecreëerd, waardoor het bij draagt 
aan het zelfstandig bestaan voor mensen. 

Wereldwijd leven nog steeds honderden miljoen mensen onder de armoedegrens. 
Ondanks dat in veel ontwikkelingslanden de economie groeit profiteren hier weinig 
mensen van. De economische groei wordt vooral veroorzaakt door de uitvoer van 
grondstoffen en agrarische producten en in mindere mate door de groei van de 
dienstensector in de grote steden. De maakindustrie speelt een marginale rol in veel 
ontwikkelingslanden. Terwijl de secundaire sector juist zou kunnen bijdragen aan de 
zelfstandigheid van grote groepen mensen. De grondstoffen zijn er om een bloeiende 
maakindustrie te creëren. Het ontbreekt echter aan de benodigde kennis en middelen. 
Gered Gereedschap wil hierin voorzien.       

Doelstelling 
In 2021 draagt Gered Gereedschap bij aan de zelfredzaamheid van 100.000 mensen in 
Afrika doordat ze met een ambacht hun inkomen verdienen en daarbij gereedschap van 
Gered Gereedschap gebruiken. 

Werkwijze 
Gered Gereedschap wil haar doelstellingen bereiken door een aantal producten en 
diensten aan te bieden binnen de domeinen Leren, Werken en Ondernemen.  



Leren 
Voor het ontwikkelen van de secundaire sector is het cruciaal dat er excellent technisch 
onderwijs wordt gegeven. Daarnaast moet de toegankelijkheid van technische scholen 
worden verbeterd.  
Op dit moment werken veel technische scholen en trainingscentra met weinig en slecht 
gereedschap. Daarnaast is het niveau van de leraren niet altijd naar behoren. Ook is het 
voor veel jongeren niet mogelijk om een technische opleiding te volgen omdat het 
benodigde schoolgeld niet bijeen kunnen brengen. Of omdat ze de tijd niet hebben 
omdat ze voor het gezin moeten zorgen omdat de ouders zijn weggevallen. Om hier 
verbetering in aan te brengen biedt Gered Gereedschap binnen het domein leren de 
volgende drie producten en diensten: 

Inrichting Klaslokalen 
Gered Gereedschap biedt sets gereedschap om een klaslokaal voor 10 leerlingen in te 
richten. In een sets zitten alle gereedschappen die volgens het Engelse onderwijs 
systeem nodig zijn om een vak goed te kunnen leren.  

Het trainen van docenten 
Naast een kwalitatief goede inrichting van een klaslokaal zijn goede leraren erg 
belangrijk. Gered Gereedschap wil leraren de kans bieden om excellent te worden door 
hen bij te scholen.   

Scholingsprogramma’s en Beurzen 
Kansarme jongeren die door tijd en geldgebrek niet in staat zijn om technisch onderwijs 
te volgen maar wel erg gemotiveerd zijn om dit te doen, krijgen van Gered Gereedschap 
de kans om toch naar school te gaan. Door het ter beschikking stellen van leerplekken, 
het verstrekken van beurzen en indien nodig ondersteunen van het gezin bij hun 
levensonderhoud.   

Werken 
Nadat jongeren zijn opgeleid tot vakman beschikken ze over de vaardigheden om goed 
werk te kunnen leveren. Dit betekend echter nog niet dat ze volledig zijn voorbereid op 
de arbeidsmarkt. Allereerst bestaat het concept loondienst in ontwikkelingslanden maar 
in beperkte mate. Veel vakmensen gaan dan ook aan de slag als dagloner of zelfstandig 
ondernemer. Binnen het domein werken wil Gered Gereedschap de jongeren klaar 
maken voor de arbeidsmarkt. Hiervoor worden twee middelen ingezet.; 
 

Meester-gezel programma 
Na het afronden van de studie worden leerlingen in staat gesteld om een half jaar mee te 
lopen met een ervaren vakman. Op deze manier leren de leerlingen waar ze aan 
materialen kunnen komen en hoe in contact te komen met opdrachtgevers. Ook leren ze 
factureren en sociale vaardigheden die nodig zijn om succes te kunnen zijn. 

Individuele gereedschapssets 
Afgestudeerde leerlingen kunnen voor een kleine vergoeding, eventueel op basis van 
microkrediet, een individuele set gereedschap aanschaffen. Deze set bevat alle 
basisgereedschappen die nodig zijn voor het uitoefenen van het vak. De set is verpakt in 
een handige draagkist zodat het gereedschap makkelijk kan worden meegenomen naar 
een klus. 



Ondernemen 
De laatste schakel in het ontwikkelen van de secundaire sector is het stimuleren en 
ondersteunen van technisch ondernemerschap. Dit doet Gered Gereedschap met het 
leveren van gereedschappen en kennis aan ondernemers. Ondernemers die producten 
willen produceren en gereedschap toegankelijk willen maken voor vakmensen.  Binnen 
het domein ondernemen geldt dat de ondernemer moet zelf een financiële bijdrage 
leveren aan de door Gered Gereedschap geleverde ondersteuning. De ondersteuning kan 
worden geleverd bij het opzetten van de volgende bedrijfjes; 

The Tool Shop – Verhuur 
Een gereedschapsverhuur kan bestaan uit het verhuren van individuele 
gereedschapssets, maar ook uit het verhuren van compleet ingerichte werkplaatsen. De 
ondersteuning die gered gereedschap de ondernemer kan geven bestaat uit het leveren 
van de gereedschappen en de machines. Kennis op het gebeid van het onderhouden van 
gereedschap en kennis in ondernemerschap. Ook huisvesting in de vorm van 
werkplaatscontainers is mogelijk. Daarnaast biedt Gered Gereedschap de mogelijkheid 
om aan afnemers van de verhuur microkredieten te verstrekken zodat producties 
kunnen worden voorgefinancierd. 

The Tool Shop - Opknappen  
Er is ook de mogelijkheid om een opknapwerkplaats te starten. Hierbij worden on-
opgeknapte gereedschappen in het ontwikkelingsland opgeknapt. Gered Gereedschap 
kan ook hiervoor de middelen (huisvesting, machines etc.) en de kennis leveren. De 
ondernemer kan vervolgens de opgeknapte gereedschappen afnemen bij Gered 
Gereedschap, deze opknappen en vervolgens verkopen aan vakmensen. Ook is het 
mogelijk dat Gered Gereedschap een deel van het opgeknapte gereedschap terug koopt 
om scholen mee te ondersteunen.   

The Tool Shop – Verkoop 
In The Tool Shop – Verkoop worden kwalitatief goede gereedschappen verkocht en alle 
aanverwante artikelen. Dit kunnen gereedschappen zijn uit The Tool Shop – Opknappen. 
Maar ook nieuwe gereedschappen. Verder zijn er alle accessoires verkrijgbaar zoals 
slijpschijven, zaagjes, boortjes etc. Gered Gereedschap kan de kennis en middelen 
leveren die nodig zijn om The Tool Shop – Verkoop succesvol te maken. 

Productie  
Wanneer een technisch ondernemer een productie-eenheid wil starten, bijvoorbeeld 
een meubelfabriek, dan kan Gered Gereedschap hierbij ondersteunen. Ook hiervoor 
geldt dat Gered Gereedschap kan ondersteunen met huisvesting, gereedschap, machines, 
kennis en financiering.  

Uitgangspunten 
Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden hanteert Gered Gereedschap een aantal 
uitgangspunten. 

• Gered Gereedschap houdt het simpel en doeltreffend 
• Gered Gereedschap levert alleen A-kwaliteit gereedschappen 
• Gered Gereedschap gaat voor excellentie in leren, werken en ondernemen 
• Gered Gereedschap vraagt ondernemers en werknemers een bijdrage in de 

ondersteuning naar draagkracht 



• Gered Gereedschap werkt in de uitvoeren zoveel als mogelijk samen met lokale 
partners 

• Gered Gereedschap werkt samen met organisaties die de kennis en kunde van 
Gered Gereedschap aanvullen 

 

Juist Gered Gereedschap 
Gered Gereedschap is de enige organisatie in Nederland die het vakmanschap in 
ontwikkelingslanden op een integrale manier stimuleert en professionaliseert. Door de 
ondersteuning van Leren, Werken en Ondernemen wordt de gehele keten verbeterd. Dit 
vergroot de kansen van leerlingen die hun diploma op een technische school hebben 
behaald enorm. Zeker omdat de ondersteuning wordt aangepast naar de kansen en 
vraag in een bepaalde regio. Hierin is Gered Gereedschap uniek! 

Onze aanpak 

Projectbeoordeling 
Gered Gereedschap ontvangt jaarlijks meer dan 500 aanvragen van scholen, 
maatschappelijke organisaties en vakverenigingen uit ontwikkelingslanden. Deze 
aanvragen worden door de projectmedewerkers beoordeeld op betrouwbaarheid, 
financiële duurzaamheid en onderwijskwaliteit. Maar bovenal op de impact die het te 
leveren gereedschap kan hebben op het leven van mensen, op de lokale samenleving en 
op de lokale economie. 
De beoordeling vindt plaats op basis van een uitgebreid aanvraagformulier dat de 
aanvrager indient. Tevens wordt er contact opgenomen met meerdere referenties en 
worden de benodigde documenten zoals een NGO Certificaat of schoolregistratie 
gecontroleerd.  
Rond de 100 projecten worden jaarlijks door Gered Gereedschap goedgekeurd. 
 

Toekenning gereedschappen 
Wanneer een project goed is wordt bepaald welke gereedschappen worden toegekend. 
Dit gebeurt op basis van de vraag vanuit de organisatie. Maar ook wordt er gekeken naar 
de doelstellingen van de organisatie, het aantal leerlingen nu en in de toekomst, 
huisvesting, beschikbare leraren en financiële betrouwbaarheid. De voorgestelde 
levering van gereedschappen wordt afgestemd met de organisatie 

Opknappen 
De volgende stap in het proces is het opknappen van de benodigde gereedschappen. Dit 
gebeurd in de werkplaatsen van Gered Gereedschap. Dit gebeurt op aanvraag. De 
vrijwilligers weten zo voor welke organisatie ze bezig zijn. De opgeknapte 
gereedschappen worden verpakt in houten kisten. De kisten gaan in de container.  

Verscheping 
Wanneer de container vol is gaat deze op transport. De container naar Malawi staat 
gepland voor het einde van het jaar. Een van de projectpartners in het land voert de 
container in. Gered Gereedschap heeft hiervoor de papieren in orde gemaakt. De 
projecten zijn zelf verantwoordelijk om de eventuele importheffing te financieren. De 



invoerpartner zorgt ervoor dat ieder organisatie zijn deel betaald. Als dank voor de hulp 
mag de invoerpartner de container hebben.  

Monitoring 
Van de organisaties die gereedschap ontvangen wordt verwacht dat ze regelmatig 
terugkoppeling geven over de resultaten die ze boeken. Hiervoor ontvangen zij een half 
jaar na ontvangst een evaluatiesurvey. Deze wordt herhaald na een jaar en anderhalf 
jaar.  

PR en Communicatie 
Gered Gereedschap besteedt veel aandacht aan het onder de aandacht brengen van haar 
projecten. Hiervoor maakt GG gebruik van diverse mediakanalen. In het hardcopy 
magazine GG bericht wordt special aandacht besteed aan de projecten. Ook worden de 
projecten op de website geplaatst. Via internet worden de projecten verder onder de 
aandacht gebracht van de meer dan 27.000 twitter-volgers en 7.000 facebook-volgers 
van Gered Gereedschap. Daarnaast gaat er iedere twee weken een digitale nieuwsbrief 
naar interesseerde volgers van GG waarin aandacht uitgaat naar nieuwe projecten. Tot 
slot verstuurt Gered Gereedschap voorafgaand aan het verzenden van een container met 
gereedschap naar een ontwikkelingsland een persbericht naar alle relevante media. 
Voor alle partners die Gered Gereedschap ondersteunen bij het realiseren van haar 
projecten is het mogelijk om via de kanalen van Gered Gereedschap aandacht te vragen 
voor hun organisatie. 

Het Project 
De stichting Young in Prisson (YiP) wil in Malawi een productiewerkplaats beginnen 
waar lampen van metaal worden gemaakt. In de werkplaats komen ex-gedetineerden te 
werken die op deze manier werken aan hun re-integratie in de maatschappij en een 
inkomen verdienen. De gemaakte lampen lampen worden in Nederland verkocht.  
Gered Gereedschap is gevraagd om de werkplaats te leveren.   

Malawi 
Malawi, gelegen in zuidelijk Afrika, is ingeklemd tussen Zambia, Tanzania en 
Mozambique. Malawi is zo’n 2½ keer zo groot als Nederland en er wonen ongeveer 18 
miljoen mensen. Daarmee is het één van de meest dichtbevolkte landen van Afrika.  
 
Malawi is een van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen 
(alhoewel mijnbedrijven inmiddels een aantal zeldzame aardmetalen ontdekt hebben en 
bezig zijn hiervoor de mijnrechten te verkrijgen), het ontbreken van een zeehaven, de 
traditionele gerichtheid op het verbouwen van thee en tabak op plantages, samen met 
het lage opleidingsniveau van de bevolking, maken de economische situatie dramatisch. 
Daaroverheen is de aidsepidemie gekomen, die een belangrijk deel van de economisch 
productieve midden generatie heeft weggevaagd.  
 
Landbouw is van groot belang voor de economie van Malawi; het beslaat ongeveer een 
derde van het BNP. Cassave, maïs en suikerriet worden het meest verbouwd, maar het 
belangrijkste exportproduct is tabak. Negentig procent van de bevolking is gedwongen 
zelf gewassen te verbouwen en/of dieren te houden om te kunnen overleven. Het is dan 
ook geen verrassing dat zo’n driekwart van de Malawiërs minder dan US$1,25 per dag te 
besteden hebben. 



Jonge gedetineerden 
66% van de Malawïers is onder de 24 jaar. De arbeidsmarkt wordt hierdoor overspoeld 
met jonge mensen. Ondanks dat de economie groeit met zo’n 5% per jaar, zijn er lang 
niet genoeg banen om al deze jonge mensen aan het werkt te krijgen. Hierdoor kunnen 
veel jongeren niet in hun eigen levensonderhoud voorzien (52% van de Malawïers leeft 
onder de armoedegrens). Het gevolg is dat jongeren regelmatig kleine vergrijpen plegen, 
zoals het stelen van voedsel. De straffen voor dit soort vergrijpen zijn hoog. Vele 
jongeren komen dan ook in de gevangenis terecht. Zo’n 8% van de gedetineerden is 
onder de 18 jaar.  
De omstandigheden in de Malawinese gevangenissen zijn verre van optimaal. Tachtig 
kinderen in één cel, geen enkele vorm van scholing of begeleiding en nauwelijks 
aandacht voor re-integratie. In zo’n situatie verlaten kinderen de gevangenis crimineler 
dan ze er in komen. En dat terwijl het veelal gaat om jonge kinderen die door de 
omstandigheden waarin ze opgroeien een valse start hebben gemaakt. Opgepakt omdat 
ze rondhangen op straat of vanwege vergrijpen als het stelen van eten.    

YiP Made 
Young in Prison (YiP) is een organisatie die jongeren in 
Afrikaanse gevangenissen weer een toekomst geeft. Dit 
doet zij door middel van creatieve en sportieve 
programma's voor persoonlijke ontwikkeling in 
gevangenschap en erna.  
In Malawi is hiervoor een speciaal project gestart; YiP 

Made. Dit project houdt in dat jongeren in de gevangenis van Lilongwe een opleiding 
krijgen tot metaalbewerker. Daarnaast worden kinderen soft skills meegegeven, zoals 
sociale vaardigheden en samenwerken. Gered Gereedschap heeft eind 2015 de 
gereedschappen geleverd om deze opleiding te realiseren en daardoor hebben jonge 
gedetineerden nu een heuse kans op een toekomst als ambachtsman of vrouw. 

Freedom Lamp 
Nu willen Gered Gereedschap en Young in Prisson 
de tweede fase van het project realiseren. Het gaat 
hierbij om het neerzetten van een werkplaats 
waarin de opgeleide metaalbewerkers aan de slag 
kunnen en een inkomen kunnen verdienen. In 
deze werkplaats worden naast producten voor de 
lokale markt ook Freedom Lampen gemaakt. Deze 
Freedom Lampen zijn speciaal door Youp van 
Lieshout ontworpen voor dit project. De lampen 
zijn ware kunstwerken. De door de jongeren gemaakte lampen worden in Nederland 
verkocht. Met de opbrengst hiervan kunnen nieuwe groepen jongeren worden getraind. 
Uiteindelijk stromen de jongeren door naar de lokale arbeidsmarkt.   

De werkplaats 
De werkplaats die Gered Gereedschap aan YiP wil leveren ten behoeve van dit project 
bestaat uit twee 20ft zeecontainers die over de lange zijde open kunnen. Deze containers 
worden in een hoek van 90 graden tegen elkaar gezet en daartussen wordt tentdoek 
gespannen. Zo ontstaat een overdekte binnenplaats waar in de schaduw gewerkt kan 
worden.  



De containers worden ingericht als werkplaats en opslag. Zo worden werkbanken met 
kolomboren, pijpensnijders, lasapparatuur etc. in de container geplaatst. Evenals de 
benodigde elektrische bedrading en verlichting. De containers worden ook voorzien van 
het benodigde handgereedschap en een aantal verrijdbare werkbanken. Deze banken 
kunnen ’s morgens uit de container worden gereden en onder het zijldoek worden gezet 
zodat er aan gewerkt kan worden. ’s Avonds worden alle werkbanken en machines 
opgeborgen in de containers en worden deze vergrendeld. Bij de werkplaats wordt ook 
een aggregaat geleverd zodat ook doorgewerkt kan worden wanneer de reguliere 
stroomvoorziening het af laat weten. 

 

Projectorganisatie 
Bij dit project zijn twee partijen betrokken: Gered Gereedschap en Young in Prison. 
Gered Gereedschap gaat de werkplaatscontainer leveren en de machines. YiP verzorgt 
vervolgende de opleidingen en het begeleiden van de jongeren naar de arbeidsmarkt. 

Gereedschap   
De onderstaande gereedschappen en machines worden door Gered Gereedschap 
geleverd om de werkplaats te realiseren.  
 
Aantal Omschrijving 

4 sets Metaalbewerkingsgereedschap a 10 pers. 

2 Lasmachines 

10 Lasklemmen 

4 Aambeelden 

2 Kolomboor 

2 Laskappen 

4 Veiligheidsbrillen 

2 Metaalschaaf 

4 sets Metaalboortjes 

10 Lijmklemmen 6tf 

2 Draagbare cirkelzagen 

4 Handboren 

2 Vlakschuurmachine 



2 Bandschuurmachine 

2 Handboormachines met klopfunctie 

2 Spanzagen 

1 Plaatstaal buiger (rollingmachine) 

2 Afkortzaag metaal 

1 Aggregaat 

1 Guillotine machine (plaatstaal knipper) 

4 Mobile werkbanken 

 

Tot slot 
 
Wanneer Gered Gereedschap de gelegenheid krijgt om de werkplaats aan YiP te leveren 
dan levert dit een serieuze bijdrage aan de toekomst van vele jonge (ex)gedetineerden. 
Door ze uitzicht te geven op een zelfstandig bestaan weerhoud dit ze ervan om terug te 
keren op het verkeerde pad. Daarnaast stimuleert het de lokale economie doordat deze 
de beschikking krijgt over goed gekwalificeerde vakmensen.  
 


