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update
VOORWOORD
SAMEN MAKEN WE ER WERK VAN
De afgelopen weken piepte mijn telefoon wat
vaker dan normaal. Geregeld was daar weer een
whatsapp bericht uit Oeganda. Collega Vincent Pool
– al jaren actief als werkplaatscoördinator bij Gered
Gereedschap in Amsterdam - hielp daar partner PEFO
bij het opzetten van een gereedschap opknap- en
verhuurwerkplaats in Jinja.
Het was inspirerend en motiverend om te zien hoe de lokale medewerkers van
PEFO onder begeleiding van Vincent stapsgewijs samen de opknapwerkplaats
opbouwden. Onder niet altijd de makkelijkste omstandigheden – hoge
temperaturen, late aankomst containers – werkten ze samen met Vincent aan
hun eigen toekomst. Aan werk. Want zij zullen immers zelf aan de slag gaan in
de werkplaats.
We maakten daar ook werk van kennisoverdracht. Zo leerde Vincent de
nieuwe werkplaats medewerkers alles over het opknappen en onderhouden
van gereedschappen maar ook over veilig werken in een werkplaats.
De basis staat nu. Het opknappen en verhuren van de gereedschappen in Jinja
kan beginnen. Gered Gereedschap blijft de komende jaren actief betrokken bij
deze werkplaatsen. Zo pakken we de armoede duurzaam aan. En dat werkt.
We hopen daarbij op uw steun te kunnen blijven rekenen!
Bob de Koff
Voorzitter Gered Gereedschap
PS: U kunt het fotoverslag van Vincent bekijken op pagina 6.
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Een goed begin is het halve werk
Vorig jaar september voerden we samen met
jullie actie voor Congo. Gered Gereedschap was
gevraagd om 300 naaimachines te leveren voor
de inrichting van een multifunctioneel centrum
in Zuid-Kivu waar meisjes en vrouwen een goede
beroepsopleiding konden volgen. Begin januari
konden we goed nieuws melden aan onze partner DRCC: de container vol naaimachines ging op
transport!
Op hetzelfde moment vertrokken ook nog 2 andere
containers vanuit ons logistiek partner De Baanderij in Gouda. Deze met bestemming Oeganda.
Een van de containers was geheel gevuld met
gereedschappen en machines ter ondersteuning
van vakopleidingen. De andere container bevatte
machines en gereedschappen voor de inrichting
van de opknapwerkplaats die Gered Gereedschap
gaat opzetten samen met partner Children’s Sure
House in Mpigi.
Al met al een goed begin van het nieuwe jaar! We
willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen:
werkplaatsen, vrijwilligers, donateurs, fondsen en
bedrijven hartelijk danken. Speciale dank gaat uit
naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor
hun support in deze.

Projecten
de praktijk. Dat doe je het liefst met goede
gereedschappen en machines. Want goed
gereedschap is het halve werk.

Versterking vakonderwijs in
ghana
Goed vakonderwijs in ontwikkelingslanden draagt bij aan het terugdringen van de
armoede. Naast de theorie is daarbij vooral
de praktijk van belang. Immers, een technisch
vak leer je niet uit de boeken. Dat leer je in

Daarom steunt Gered Gereedschap vakscholen met – in Nederland ingezamelde en
opgeknapte - gereedschappen. Zo vonden
de afgelopen 35 jaar meer dan 2 miljoen
gereedschappen hun weg naar 1.300 organisaties. We creëerden daarmee meer dan
75.000 leerplekken voor ambachtslieden.
Begin dit jaar konden we 5 organisaties in
Ghana aan onze lijst toevoegen. De container
vol gereedschappen en machines was veilig
aangekomen! Maar liefst 33 10-persoons
gereedschapssets en 61 1-persoons gereedschapssets voor vakrichtingen zoals houtbe-

werking, motorvoertuigentechniek,
elektrotechniek en metaalbewerking
vonden hun weg naar onze partners
Adwuma Ye Foundation, Ngleshie
Amanfro I.C.C.E.S., Urban Poor Child
Organisation, Care and Concern Action
Group en Wunizooya Development
Programme. Ook maakten 135 naaimachines deel uit van deze zending.
Meer dan voldoende tools om een
vak te leren! Speciale dank gaat uit
naar het Ministerie van Buitenlandse
Zaken voor hun ondersteuning bij deze
zending.

‘very, very good quality, strong machine!’
September 2016 vroegen we uw steun voor
de Rwandese polytechnische school IPRC
South. Een project gestart vanuit onze werkplaats in Westvoorne. Eind vorig jaar zijn de
gevraagde gereedschappen en machines veilig
aangekomen. Hester van de Kuilen werkt als
lerarenopleider en ontwikkelaar van onderwijsprogramma’s in Rwanda en bracht het technisch opleidingscentrum in contact met Gered
Gereedschap. Ze bezocht de school en schreef
onderstaand verslag.
Op IPRC South is ‘de container’ van Gered
Gereedschap een begrip. Eind 2017 zijn de
materialen aangekomen en verdeeld over de
vele werkplaatsen die de school kent, zoals een

werkplaats voor de opleiding elektrotechniek,
voor de opleiding houtbewerking, etc.
Na door de directeur te zijn verwelkomd,
laten twee werknemers, Boniface en Junior,
zien waar de gereedschappen terecht zijn gekomen. Zonder uitzondering tonen de docenten vol trots de materialen uit ‘de container’.
De gereedschappen zijn netjes geordend en
de docenten vertellen over het systeem dat
ze hanteren om te voorkomen dat materialen
of gereedschappen verdwijnen. Een deel is terecht gekomen bij de onderhoudsafdeling die
de gereedschappen ook goed kan gebruiken.
Meerdere malen vertellen de docenten dat ze
versteld staan van de hoeveelheid en de kwaliteit: ‘very, very good quality, strong machine’.

De school dient als modelschool voor
de zuidelijke provincie en momenteel
volgen zo’n 1500 leerlingen er een
opleiding. Omringende beroepsscholen maken, wanneer de situatie
daarom vraagt, gebruik van de faciliteiten van de hogeschool.
Beroepsonderwijs staat hoog op de
Rwandese agenda en de overheid
stimuleert jongeren om via het beroepsonderwijs hun eigen onderneming te starten. Hoewel een universitaire opleiding voor velen nog steeds
het ideaal is, dringt langzaam het
besef door dat een concreet beroep
meer kans op werk biedt. Niet voor
niets verwelkomt de school steeds
meer studenten met een master en
zelfs PhD diploma. De hogeschool is
Gered Gereedschap zeer erkentelijk.
Namens de school dank aan iedereen
die heeft meegeholpen deze donatie
mogelijk te maken.
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In actie voor SEAD TABORA - TANZANIA

Maak het verschil voor gehandicapte jongeren in Tanzania
In 2012 richtte een groep gehandicapten in Tabora de organisatie SEAD op: Social
and Economic Aid for Disabled. Zij hadden als gezamenlijk doel de leefomstandigheden voor (jonge) mensen met een handicap in Tabora en de omliggende regio
te verbeteren. Dit jaar wil de stichting haar activiteiten uitbreiden door een aantal
nieuwe beroepsopleidingen te introduceren. Voor de benodigde materialen voor
deze opleidingen richtte SEAD zich tot Gered Gereedschap.
‘Een handicap betekent niet dat je niets kunt’
Sinds de start biedt SEAD scholings- en beroepsprogramma’s aan voor gehandicapte
jeugd. De gehandicapte jongeren werken in kleine inkomsten genererende projecten.
Voorbeelden van deze kleine projecten zijn de verkoop van tweedehandskleding,
kleermakerswerkzaamheden en het uitvoeren van eenvoudige reparaties.
Mr. Mabokela Saidi, Executive Director bij SEAD: “Wij willen kansen bieden aan gehandicapten. Een handicap betekent niet dat je niets kunt; mensen met een handicap
kunnen prima werken en volledig participeren in diverse activiteiten in de gemeenschap, net zoals niet-gehandicapten. Waar we nu behoefte aan hebben hier, is om
mensen met beperkingen te ondersteunen en hen uit te rusten met gereedschappen,
vaardigheden en overige benodigde training en kapitaal zodat zij hun eigen onderneming op kunnen zetten.”
Momenteel ondersteunt de stichting 150 mensen in de regio Tabora. De begunstigden
zijn vooral jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar uit zeer arme families.
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Hun opleidingsniveau ligt tussen dat van de
basisschool en de middelbare school. Gehandicapte ouderen worden echter ook opgenomen
in de programma’s van de stichting.
Uitbreiding activiteiten
Dit jaar wil SEAD haar activiteiten uitbreiden
door nieuwe beroepsopleidingen te starten.
Doel is om meer leerlingen vaardigheden aan
te leren die helpen bij het opbouwen van een
zelfstandig bestaan en die daarnaast zorgen
voor economische groei in de regio. Het gaat
om beroepsopleidingen houtbewerking, kleer-

Cijfers Tanzania
Hoofdstad: Dodoma
Officiële landstaal: Swahili, Engels
Regeringsvorm: Republiek
Religie: Islamitisch (35%), Overig (4%), Christelijk
(61%)
Oppervlakte: 947.303 km2 (6,4% water)
Inwoners: 55,5 miljoen (2016)

€5,76 opbrengst per kilometer!

maken, metselen, elektrotechniek, loodgieten en typografie.
Deze opleidingen duren maximaal 6 maanden. Door samen te werken
met organisaties zoals de Foundation voor Civil Society en Stephen Lewis
Foundation worden de jonge gehandicapten ook onderwezen in life-skills
zoals kennis op het gebied van hiv/aids en geslachtsgelijkheid.

Voor de derde keer deed Tecline / BouwGenius mee aan de
ATB Strandrace Egmond – Pier – Egmond. Dat wat begon
als collegiaal geintje ‘joh – als je nou toch fietst, laten we er
dan een sportieve uitdaging van maken’ is nu gegroeid naar
een deelname van 2 teams van 8 personen.

Gered Gereedschap is gevraagd om ondersteuning te bieden met gereedschappen en machines. Een verzoek waar we graag aan willen voldoen.
Met de gereedschappen kunnen de jongeren praktische beroepsvaardigheden opdoen, worden er nieuwe banen gecreëerd en hoeven de
jongeren niet langer te bedelen op straat om hun dagelijks brood bij
elkaar te verdienen. Ook de gemeenschap van Tabora is gebaat bij de
nieuwe opleidingen. Op de lange termijn zal er door meer banen en
economische groei meer financiële stabiliteit komen voor de minder
bedeelde gezinnen.

Alle 16 staan zaterdag 13 januari om 9:00 uur aan de start.
Het is droog, mistig , boven nul en windkracht vier. 4000
fietsers rijden van de boulevard in Egmond aan Zee naar
de Noordpier in IJmuiden en weer terug. Daar ligt geen
fietspad…Die 38 kilometer gaat vooral over het strand en
door de duinen, inclusief een pittige klim van 500 meter
over 8%.
Uitdagend: Het strand is erg nat en flink bobbelig – dus
natte kleding en veel zand in de fiets. Lastig: met een
grote groep tegelijk op een smal stuk strand rijden. Maar
het lukt: Alle 16 komen over de finish zonder bezemwagen en daarmee treden ze in de voetsporen van Gert Jan
Theunisse en Leontien van Moorsel.
Paul Muller, directeur van Tecline / Bouwgenius (en
2046ste in het klassement): ‘Die tijd is niet zo belangrijk,
we hebben veel plezier met elkaar gehad. De eerste keer
fietsten we met een team 1000 euro bijelkaar, deze derde
keer fietsen we met collega’s en klanten samen in twee
teams. Erg leuk – jong en zeer ervaren hebben gefietst
voor ons goede doel en bij elkaar 3500 euro opgehaald.’

Kom in actie voor SEAD
Helpt u mee om de gehandicapte jongeren in Tabora een beroepsopleiding te laten volgen?
Om SEAD te kunnen voorzien van de gevraagde gereedschappen
en machines is in totaal € 6797,- nodig. Met uw bijdrage kunnen
we de gereedschappen opknappen en
verschepen naar Tanzania en de jongeren een toekomst geven.
Steun ons met een gift, iedere bijdrage is welkom.

De opbrengst gaat naar de vakschool van CCREAD in Buea
(Kameroen) zodat 100 leerlingen een gedegen vakopleiding met goed gereedschap en veel praktijkuren kunnen
gaan volgen. Paul: ‘Daarom zijn we Bedrijvenambassadeur
van Gered Gereedschap. Dat past goed bij het technische
karakter van onze organisatie en op deze manier vullen we
onze MVO-doelstelling in. Dat helpt hier en daar. Prachtig
dat onze opbrengst helpt vakmensen op te leiden en zelfstandig ondernemer te worden.’

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening
NL 34 TRIO 0212112430 t.n.v. Stichting Gered Gereedschap in
Amsterdam. U kunt ook kiezen voor een betaling via IDEAL op
onze website: www.geredgereedschap.nl/doneer
SEAD en Gered Gereedschap danken u voor uw hulp!
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Nieuws uit JINJA, OEGANDA
‘Aan het typen...’

8 februari

Wie tot tien kan tellen, kan de hele
wereld bellen, maar wie whatsappt
kan meer. Vincent Pool, vrijwilliger
van Gered Gereedschap, hielp in Jinja
(Oeganda) mee aan het opzetten van
een containerwerkplaats bij onze partner
PEFO. In deze containerwerkplaats zal
net als in de werkplaatsen in Nederland
gebruikt gereedschap worden hersteld en
geschikt gemaakt voor hergebruik. Met
zijn appjes hield Vincent ons op de hoogte
van de voortgang van het project.

‘De plekken voor de containers op het
fundament worden afgetekend…’
13.44

20 februari

10 februari
‘We beginnen vandaag met het schilderen van de opslagcontainers…’
16.44
12 februari

3 februari

‘Afgelopen vrijdag zijn de bogen voor
het dak op de containers geplaatst.
Een hele operatie, want de bogen
bleken niet zomaar op de rails aan te
sluiten. Met teamwork lukte het uiteraard toch...’
8.15
23 februari

‘Voordat we beginnen met de bouw
heb ik vandaag bij PEFO een presentatie over werkplaatsveiligheid gegeven:
een belangrijk thema in dit project....

‘De eerste GG-container kan op het
fundament worden geplaatst. We
hebben gelijk van de kraan gebruik
gemaakt om de twee lege opslagcontainers ook op het fundament te
zetten…’
15.00

17.33
6 februari

17 februari

‘Nu het dak erop zit kunnen we de
containerwerkplaats inrichten: lampen ophangen, de machines een plek
geven, stekkers ombouwen…’
13.20
26 februari

‘We hebben met de studenten de verschillende typen en toepassingen van
het gereedschap doorgenomen. Vandaag zijn we de dag begonnen met
wat praktijklessen over verschillende
typen boren. Theorie is belangrijk,
maar van ‘doen’ leert men in de regel
altijd nog het meeste…’
10.45
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‘De studenten werkten vandaag
verder aan het in elkaar zetten van de
werkbanken die in de opknapwerkplaats zullen komen te staan. ‘Een
leuke klus voor de timmer-docent met
wie ik veel samenwerk, Derick…’
14.15

De containerwerkplaats voor het
opknappen van gereedschap is nagenoeg af. In de afgelopen week hebben
we hard door‘gewerkt om deze operationeel te krijgen en dat is gelukt. Men
kan er van start…’
15.15

uitgelicht
Van uitzichtloos naar toekomstperspectief

Blessings Mugode
Blessings Mugode: ‘Met het gereedschap en de apparatuur die ik van hier meekrijg,
kan ik na mijn opleiding mijn eigen werkplaats inrichten en meteen aan de slag!’
Regelmatig ontvangen wij berichten van projectpartners nadat zij steun van ons
hebben ontvangen. Over hoe het gereedschap en de machines zijn ontvangen en
welke impact dit gehad heeft op de organisatie. Het zijn daarbij altijd de persoonlijke
verhalen van de leerlingen en leraren die het meeste indruk maken. Daarin lees je wat
een goede opleiding kan betekenen. Hoe het levens verandert. Van uitzichtloos naar
toekomstperspectief.
Onlangs spraken we met twee leerlingen, Blessings Mugode en Edward Yohane, in
Lilongwe, Malawi. Daar staat naast de gevangenis een door Gered Gereedschap geleverde werkplaats waar Young in Prison samen met partner Music Crossroads aan jonge
ex-gedetineerden een opleiding tot metaalbewerker aanbiedt.
Een van de leerlingen die de opleiding volgt, is Blessings Mugode (23) uit Chipita. Tijdens
zijn verblijf in de gevangenis nam hij deel aan verschillende activiteiten van Music Crossroads. Na zijn vrijlating werd Blessings uitnodigd om deel te nemen aan de opleiding tot
metaalbewerker. Er kwam voor hem een droom uit. “Ik heb altijd al zoiets willen doen,”
zegt hij. “En de faciliteiten bij YIP zijn ideaal. In de werkplaats hebben we alle apparatuur
direct bij de hand zonder dat we ernaar hoeven te zoeken. De cursus is ook zeer praktisch. Wat we in theorie uitgelegd krijgen, kunnen we meteen in de praktijk oefenen en
toepassen.” Als Blessings klaar is met zijn opleiding wil hij meteen aan de slag. Hij blaakt
van energie en zelfvertrouwen. “Als ik terug ben in Chipita ga ik direct mijn plan om een
eigen zaak te openen uitvoeren. Met het gereedschap en de apparatuur die ik van hier
meekrijg, kan ik mijn eigen werkplaats inrichten en meteen aan de slag. Als de zaak eenmaal loopt, hoop ik andere jongeren in dienst te kunnen nemen. Het zou prachtig zijn als
zij niet hoeven mee te maken wat ik meegemaakt heb.”
Toen Edward Yohane (24) uit het stadje Mponela in december 2016 na een jaar gevangenisstraf wegens vermeende betrokkenheid bij veediefstal werd vrijgelaten, voelde hij

zich een paria. “Mensen wantrouwden me,”
zegt hij. “Ze ontweken me en verborgen hun
spullen als ik in de buurt kwam.” Hij klinkt
duidelijk opgelucht als hij over zijn ervaringen
met YIP project vertelt: “In de gevangenis
werden we bezocht door medewerkers van
YIP. Zij spraken ons moed in en gaven ons
hoop. Na mijn vrijlating werd ik gevraagd of
ik interesse had in het opleidingsproject tot
metaalbewerker. Ik aarzelde geen moment en
nu ben ik leerling-metaalbewerker. Het is een
leuke en interessante opleiding. Ik leer elke
dag veel bij.”
Edward krijgt zijn opleiding in de nieuwe
containerwerkplaats die in 2017 door Gered
Gereedschap is geleverd. “In de containers
vind je alle spullen om goed het vak van
metaalbewerker te leren. Ze trekken ook
de aandacht. Vaak komen er mensen naar
binnen stappen die ook een opleiding willen
volgen. Die containers hebben iets aantrekkelijks,” zegt Edward glimlachend. Die glimlach
is tekenend voor de boost die de opleiding tot
metaalbewerker aan zijn zelfvertrouwen heeft
gegeven. “Als ik in Mponela vertel over mijn
opleiding reageren de mensen enthousiast.
Soms vragen ouders me of ik na mijn opleiding ook hun kinderen op wil leiden. Dat ben
ik ook van plan te gaan doen. Als klaar ben,
ga ik met wat apparatuur en gereedschappen
terug naar Mponela en begin daar mijn eigen
bedrijfje. Je kunt je niet voorstellen hoe trots
mijn vrouw en familie op me zijn. Als ik nu in
Mponela kom, voelt het alsof ik in een warm
bad stap. De mensen bewonderen me.”

Edward Yohane
Edward Yohane: “Je kunt je niet voorstellen
hoe trots mijn vrouw en familie op me zijn”
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en verder

Mensenwerk in de techniek, ook in Oeganda

Connect is als technisch bemiddelingsbureau dagelijks bezig met het invullen van vacatures voor technisch personeel zoals lassers, metaalbewerkers en
monteurs. Beroepen waar een goede opleiding en goede gereedschappen
onmisbaar bij zijn.

Uitslag kerstpuzzel
Vele inzendingen mochten we ontvangen n.a.v.
onze jaarlijkse kerstpuzzel in het GG Bericht van
decemer. De oplossing was ‘Alles is mogelijk en
nog veel meer’, een uitspraak van een van de
leerlingen van St. Theresa Technical College in
Kenia na de ontvangst van gereedschappen voor
zijn school.
Uit de vele aanmeldingen is er een winnaar
getrokken: mevr. H. Beemsterboer uit Heiloo.
Zij heeft inmiddels de geschenkbon van Praxis
Bouwmarkt thuis gestuurd gekregen.

In Nederland ligt zo’n opleiding tot vakman voor de hand. Maar in de meeste
Afrikaanse landen ontbreken deze opleidingen en is er geen geld voor goed
gereedschap.
Daar wilde Connect iets aan doen. Met een mooie actie afgelopen december
naar alle klanten en medewerkers, kondigde Connect aan supporter te worden
van Gered Gereedschap. Dankzij hun financiële bijdrage kunnen we dit jaar
Allied Youth Empowerment in Oeganda voorzien van de juiste gereedschappen
zodat ze in staat zijn om goed vakonderwijs te leveren. Mooie actie Connect!

nieuwe website

COLOFON
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap.
Adres: M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 58
1054 SP Amsterdam. T: 06-14230518.
E-mail: info@geredgereedschap.nl
Website: www.geredgereedschap.nl
Redactie: Redactie: Antoinet Gijsbertse-de Heus,
Menno van der Haven, Hester van de Kuilen, Paul
Visser, Evelien van der Voorde, Peter Schmidt
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
Fotografie: Hester van de Kuilen, Vincent Pool,
Elson Kambalu, Cees Hartman, Projectpartners,
Beeldarchief Gered Gereedschap.
Rekeningnummer: NL 34 TRIO 0212112430
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap is
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.

Begin maart jl. lanceerde Gered Gereedschap met gepaste trots haar nieuwe
website. In een geheel nieuwe stijl en dito uitstraling laten we nog beter zien wie
we zijn, waar we voor staan en hoe we werken. De site is responsive zodat hij op
alle middelen zoals mobiel, tablet en desktop, goed weergegeven wordt.
Nieuwsgierig? Kijk dan snel op www.geredgereedschap.nl

Onze partners
Gered Gereedschap ontvangt steun van onderstaande bedrijven en organisaties:

