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UPDATE

PROJECTEN

OPST'APP' NAAR
EEN BETER
BESTAAN
voor grote veranderingen in het dagelijkse leven. Boeren verkopen hun

IN ACTIE VOOR GERED
GEREEDSCHAP

oogsten online of worden via hun mobiel geïnformeerd over (on)verwachte

Maarten de Vries; Julius Blum GmbH

De digitalisering van Afrika gaat super snel. Het aantal Afrikanen dat mobiel
bereikbaar is, neemt jaar na jaar exponentieel toe en deze technologie zorgt

weersomstandigheden. Steeds meer wordt geld overgemaakt per mobiel.
In Oeganda biedt de app Makanika sinds kort zelfstandige automonteurs

Hilfe aus Österreich!

en garages nieuwe kansen. Automobilisten die met een kapotte auto langs

‘Ik kwam toevallig in contact met Gered Gereedschap

de kant van de weg staan kunnen via de app de hulp inroepen van een mon-

en was direct enthousiast over het werk van de

teur. Een mooie ontwikkeling die de vakmannen- en vrouwen meer kansen

stichting. Ik kom van origine uit Emmen maar werk al

biedt op werk.

weer 13 jaar voor het Oostenrijks bedrijf Julius Blum

“DIT CENTRUM GEEFT JONGEREN WEER HOOP”

GmbH. Dat is een internationaal bedrijf dat schar-

Hoewel Dodoma sinds 1973 de hoofdstad

de leerlingen wel van alles theoretisch

Gered Gereedschap is samen met de autotechniekschool Kimuna

nier-, klapdeuren- en ladesystemen produceert voor

van Tanzania is, blijft Dar es Salaam

uitleggen en steunen en motiveren, maar

Technical Service betrokken bij Makanika dat in Kampala kansen biedt

de keuken- en meubelindustrie. De meer dan 6.000

met haar ruim vier miljoen inwoners de

zonder goede naaimachines om mee

aan vele monteurs. In de school richten we een complete autowerkplaats

medewerkers in onze fabrieken in Voralberg gebrui-

grootste en economisch belangrijkste stad

aan de slag te gaan, kom je natuurlijk

in. Monteurs die zich willen verbinden aan Makanika zullen daar worden

ken bij het productieproces veel gereedschappen en

in dit Oost-Afrikaanse land. In Temeke, een

nergens.” Rukia laat aan de cursiste

beoordeeld op hun kennis en capaciteiten. Als het niveau te laag is kan

machines. We hebben dan zoals je zult begrijpen wel

district ten zuiden van deze miljoenenstad,

zien hoe je een nieuwe klos garen op de

een monteur op de school een aanvullende theorie- en/of praktijkopleiding

eens wat gereedschap over!

staat het Temeke Vocational Training

machine bevestigd. “Als je het een paar

Center. In dit centrum worden verschillen-

keer gedaan hebt, wordt het routine,” zegt

de vakopleidingen gegeven aan jongeren.

ze bemoedigend. “Ik ben hier begonnen

volgen. De school zal bovendien via haar opleiding Motorvoertuigentechniek
zorgdragen voor de instroom van jonge aankomende monteurs.

Omdat wij in Oostenrijk niet zo’n initatief kennen ben

in 2006 als lerares en coördinatrice. Toen

ik een kleine actie gestart in onze fabrieken voor

jarige opleidingen aanbieden op het gebied
van kleding maken, elektronica en houtbewerking. “Dat de cursussen gratis zijn, is
ook wel nodig,” zegt Rukia. “De kosten voor
een opleiding zouden voor de cursisten
anders niet op te brengen zijn. Sommige
leerlingen hebben zelfs niet genoeg geld
om met het openbaarnvervoer te reizen en
zijn vaak uren onderweg om lopend naar
het centrum te komen. Dat geeft wel aan

Een mooi project waar we uw hulp goed bij kunnen

Gered Gereedschap. Met een mooi resultaat!

Een van de drijvende krachten achter het

we met de kleermakerscursus begonnen,

hoe gemotiveerd ze zijn.”

gebruiken! Helpt u mee?

We hebben een grote hoeveelheid kisten met goed

Temeke Vocational Training Center is de

hadden we tachtig leerlingen en nu staan

vijftigjarige Rukia Hashimu. Als wij haar in

er zo een honderdvijftig cursisten bij ons

Hoop

gereedschap naar Gered Gereedschap in Nederland
Met vriendelijke groet,

gestuurd. Een mooi idee dat onze gereedschappen

het centrum bezoeken, legt ze net een van

ingeschreven. Ons centrum staat goed

Bob de Koff

nu een 2e leven krijgen bij vakmannen en –vrouwen

de cursisten uit hoe de Singer

aangeschreven hier in de gemeenschap.

naaimachine werkt die het centrum twee

Mensen staan te dringen om hun kinde-

jaar geleden van Gered Gereedschap

ren hier een opleiding te laten volgen.”

gekregen heeft. De machine wordt gebruikt

Een soort moeder

Voorzitter Gered Gereedschap

in Afrika!’

voor de gratis opleiding tot kleermaker

IN DEZE EDITIE

die het centrum verzorgt. “DIt is een van
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Voorwoord
In actie voor Gered Gereedschap
"Dit centrum geeft jongeren weer hoop"
In Actie voor Makanika & Kimuna Technical

zegt Rukia. “Zonder die machines zouden
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Waarom we doen wat we doen
Vakmanschap: het lijkt gemakkelijk
Verhalenvertellers en beeldbepalers
Kerstpuzzel
Laat uw idealen voortleven
Colofon

de zesendertig naaimachines die we van
Gered Gereedschap gekregen hebben,”
we onze kleermakerscursus nooit van de
grond gekregen hebben. We kunnen hier

Rukia staat elke ochtend om vier uur op
en gaat dan naar het centrum om eten
te koken voor de cursisten. “Mijn man is
vorig jaar overleden en nu sta ik er alleen
voor. Zelf heb ik twee kinderen, maar ik
beschouw de leerlingen in het centrum

zijn voor ons ontzettend belangrijk. Door
die machines kunnen de cursisten vanaf
de eerste dag van hun opleiding praktische
ervaring opdoen en al gauw wat bijverdienen.. Dit centrum geeft jongeren weer
hoop. Het enthousiasme van de leerlingen
slaat ook over op ons, docenten. Een betere motivatie om dit werk te doen, is er niet.
Een kans op een betere toekomst: daar
draait het hier om en Gered Gereedschap
helpt ons daarbij.”

ook een beetje als mijn kinderen. Ik
ben een soort moeder voor ze,” zegt ze
lachend. De cursussen in het centrum
beginnen om half negen ‘s ochtends en
eindigen om twee uur ‘s middags. Het

ALLE MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS VAN GERED
GEREEDSCHAP WENSEN U EEN HEEL GOED 2020!

“De naaimachines van Gered Gereedschap

Temeke Vocational Training Center is
door de Tanzaniaanse overheid erkend
als centrum voor beroepsopleidingen.
Daardoor kan men de cursisten gratis 2

Partner: BRAC
Locatie: Temeke Tanzania
Doel: verbeteren positie kwetsbare
tienermeisjes
Onze hulp: leveren naaimachines t.b.v.
opleiding kleding maken.
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IN ACTIE VOOR
MAKANIKA & KIMUNA TECHNICAL

ACHTERGRONDEN

CIJFERS OEGANDA
Hoofdstad:
Officiele landstaal:
Regeringsvorm:
Religies:
Oppervlakte:
Aantal inwoners:

Kampala
Engels, Swahili, Luganda
Republiek
Christendom 84%, islam 12%
241.550 km² (15% water)
39,6 miljoen

WAAROM WE DOEN WAT
WE DOEN
In ontwikkelingslanden leeft een groot deel van de bevolking
vaak in bittere armoede. Gered Gereedschap zet
zich al 37 jaar in om het leven van deze mensen te
verbeteren. Wat zijn daarbij de lokale uitdagingen en
kansen? En hoe probeert Gered Gereedschap daar op in te
spelen? In een serie korte achtergrondverhalen
vertellen we je graag wat meer over onze aanpak en manier
van werken. Aflevering 4: Ondernemen

SWIPEN NAAR WERK: KANSEN VOOR
AUTOMONTEURS IN OEGANDA

Het bevorderen van lokale bedrijvigheid is cruciaal voor duurzame groei en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden. Het
helpt banen te creëren en armoede te bestrijden, maar ook om
ongelijkheid te verminderen en de sociale samenhang binnen en
tussen gemeenschappen te versterken. Ook jongeren die het

In Oeganda reden in 2012 zo’n 100.000

zullen we onze leraren bijscholen in hun

ken over de juiste kennis en capaciteiten

auto’s rond, eind 2018 waren dit er al bijna

technische en didactische vaardigheden.’

zullen we samen met Gered Gereed-

een miljoen. De verwachting is dat deze

bied je zo een toekomstperspectief.

schap een vaardigheidstest opzetten. Ook

groei de komende jaren doorzet. Een

De app van Makanika helpt automonteurs

zullen we een bijscholingsprogramma

mooie kans dus voor Oegandezen om

aan (meer) werk. Michael Katagaya van

starten. We verwachten per jaar zo’n 50

aan het werk te gaan als automonteur!

Makanika vertelt: ‘Wij brengen op een

zelfstandig werkende automonteurs te

laagdrempelige manier monteurs in

gaan bijscholen in de autowerkplaats

Maar hoe zorg je er voor dat er meer

contact met autobezitters die op zoek

van Mathias bij Kimuna Technical. Zo

automonteurs opgeleid worden? En hoe

zijn naar een vakman om hun auto te

vergroten we het vertrouwen van de con-

zorg je voor (meer) werk bij zowel de net

onderhouden of te repareren. Je ziet dat

sument in de aangesloten monteurs. Dit

startende als al zelfstandige opererende

in Oeganda het vertrouwen van autobezit-

zorgt voor meer opdrachten en daarmee

monteurs? Lokale partners Makanika Dot

ters in monteurs laag is. Veel monteurs

een hoger inkomen. Hier profiteert niet

Com en Kimuna Technical Services heb-

werken als kleine zelfstandige en een deel

alleen de monteur zelf van, maar ook de

ben de handen ineen geslagen om hier

van hen is onvoldoende gekwalificeerd.

familie en de gemeenschap waarin hij of

werk van te maken. Doel: samen meer

Gevolg daarvan is dat veel mensen zelf

zij actief is.’

kansen creëren voor automonteurs.

aan hun auto gaan sleutelen. Dat is jammer en een gemiste kans op werk voor

Mathias Kilonde van Kimuna Technical:

meest vatbaar zijn voor de aantrekkingskracht van rijkere landen

echte monteurs.’

‘Wij richten ons in eerste instantie op de
jonge garde. We willen samen met Gered

Daarom zet Makanika sterk in op

Gereedschap op onze technische school

kwaliteit. Michael Katagaya: ‘Om er voor

een garage inrichten waar we jaarlijks 100

te zorgen dat – nu en in de toekomst - de

leerlingen gaan opleiden. Tegelijkertijd

bij ons aangesloten monteurs beschik-

De ambachtssector en bouwnijverheid zijn branches waar genoeg kansen liggen voor ondernemende mensen. Vakinhoudelij-

KOM IN ACTIE VOOR
MAKANIKA & KIMUNA
TECHNICAL
Helpt u Mathias Kilonde en Michael Katagaya om deze
mooie kansen te creëren in de autotechniek? Steun dan dit
project! Er is totaal €49.590 nodig. Iedere gift is welkom.
Voor 25 euro kunnen we al een set gereedschap leveren.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening
NL 34 TRIO 021 21 12 430 t.n.v. Stichting Gered Gereedschap, Amsterdam. Of doneer direct via iDEAL op onze
website: www.geredgereedschap.nl/doneer
Mede namens Mathias en Michael alvast bedankt voor uw
hulp!

ke kennis, ondernemersvaardigheden, toegang tot gereedschappen en machines, een start kapitaal en kennis van en toegang tot
de lokale markt zijn echter wel noodzakelijke ingrediënten voor
een succesvolle start.
Gered Gereedschap helpt vakmensen in ontwikkelingslanden
met ondernemen; van eenpitters tot kleine bedrijfjes. Bijvoorbeeld
door het opzetten van werkplaatsen. Daar kunnen ze terecht
om voor een aantrekkelijke prijs (losse sets) gereedschappen en
machines te huren om op locatie aan de slag te gaan. Ze
kunnen in de werkplaats ondernemersadvies krijgen en in contact komen met collega vakmensen. Bij de grotere verhuurwerkplaatsen is het ook mogelijk om een dag(deel) de werkplaats af
te huren om met de professionele werkplaatsmachines een klus
uit te voeren. Samen met lokale organisaties zetten we naast
verhuur,- ook gereedschap opknapwerkplaatsen op. Het biedt
werk aan lokale vakmensen en de opgeknapte gereedschappen
worden regionaal ingezet op vakscholen of bij startende ondernemers.
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VRIJWILLIGER AAN

PROJECTEN

HET WOORD

VAKMANSCHAP: HET LIJKT GEMAKKELIJK
Vakmensen? Dat zijn zij die hun vak

gedemotiveerd. Nu heeft elke cursiste via

grondig kennen. Zij weten het, ze kunnen

Gered Gereedschap haar eigen Singer

het. Als je ze ziet werken lijkt het ge-

naaimachine en kan in haar eigen tempo

makkelijk – je weet dat het niet zo is. Ze

werken. Dat is een enorme verbetering.

werken met plezier en trots, ze verbazen

Ik kan nu moeilijkere opdrachten geven.”

VERHALEN VERTELLERS EN BEELDBEPALERS
Het GG Bericht, de website en de Social Media kanalen van Gered Gereedschap laten dagelijks de ontwikkelingen zien in beeld, woord
en video. Zoals veel bij GG gebeurt dat voornamelijk door vrijwilligers, in dit geval van Team Marketing en Communicatie. We spreken
er twee: Paul Visser is sinds 2015 vertaler en tekstredacteur en Josanne Bouman helpt nu 9 jaar mee de digitale media actueel te
houden qua foto’s.

jou als klant met de kwaliteit. Vakmens
word je door veel uren ervaring op te

Dat goede gereedschap is hier in Neder-

doen. Je hebt goed materiaal en gereed-

land gemakkelijk te vinden en betaalbaar.

schap nodig én een bevlogen docent die

Dat is niet overal zo. Yusuf Kalimunda

veel praktijkles geeft. Precies dat is waar

is een ervaren lasinstructeur en docent

voor iedereen genoeg werkruimte. We heb-

Gered Gereedschap bij ondersteunt.

metaalbewerking bij het Villa Maria

ben nu al de apparatuur en het gereedschap

Hospital Home Care Program. “Het

beschikbaar om naast theorielessen ook

door Gered Gereedschap aangeleverde

voldoende praktijklessen te kunnen geven.

gereedschap is hier amper te krijgen en

Zonder de containerwerkplaats kunnen er

dan ook nog ontzettend duur. Je kunt je

maximaal 20 leerlingen instromen, nu zijn het

voorstellen dat we heel blij waren toen die

er 48.”

gereedschapsets hier aankwamen. Ik ben

Maria Caroline Nakafero, lerares kleer-

ze meteen gaan gebruiken in mijn lessen.

Yusuf Kalimunda: “Het gereedschap dat wij

Allemaal prima gereedschap dat een gro-

kregen vergroot het vakmanschap. We laten

te tijdsbesparing oplevert en de kwaliteit

leerlingen nu met het nieuwste gereedschap

van de eindproducten heeft verhoogd.”

werken. Daar leren ze een hoop van. Bedrij-

maken Bugembe Women’s Group in

ven die op zoek zijn naar een goede lasser

Oeganda herkent dat: “Toen ik hier begon

Gladson Msendera, hoofd van de oplei-

of metaalbewerker weten ons inmiddels te

met lesgeven hadden we zeven oude

ding YIP Made in Malawi heeft via Gered

vinden. Ze hebben vertrouwen in ons omdat

naaimachines. Voor drie of vier leerlingen

Gereedschap in 2017 een containerwerk-

ze weten dat we goede vaklui afleveren. Onze

was er maar één machine beschikbaar.

plaats gekregen. Waarom? “Voorheen was

studenten komen zo sneller aan het werk

Dat was eigenlijk geen doen. Leerlingen

het dringen aan de werkbanken,” zegt

en krijgen daarmee de kans op een beter

moesten vaak lang wachten en raakten

Gladson. “Nu is dat heel anders. Er is nu

leven.”

Paul heeft een schat aan ervaring opgedaan in de uitgeverij.

beschikbaar waren. Hoe los je dat op? Josanne: ‘Nou, met het

Dat vakgebied is erg veranderd en Paul’s professie ook. In 2015

opzoeken van professionele fotografen ter plaatse. Die geven we

wordt Paul boventallig verklaard en verliest zijn baan. ‘Dat was een

nu een betaalde opdracht om een serie foto’s van een project te

flinke opdoffer en een moment voor bezinning. Ik wil me verder

maken. Ook dat is lokale ondersteuning en zo krijgen wij veel en

ontwikkelen in schrijven: meer inhoudelijk en als redacteur teksten

goede foto’s’. Paul: ‘Dat herken ik! We werken op dezelfde manier

beoordelen en verbeteren. Via Twitter zag ik een oproep dat Gered

met lokale schrijvers die ter plaatse gaan voor een goed verhaal.

Gereedschap tekstschrijvers zocht. Die club kende ik niet goed,

Nu krijgen we veel betere teksten, die ik vertaal en bewerk’.

het bleekt vooral no-nonsense te zijn, veel vrijwilligers die mooie,
duurzame projecten doen. Onze ‘troep’ blijkt goud waard te zijn.’

Zowel Paul als Josanne zijn inmiddels weer aan het (betaalde)

Josanne komt via de Amsterdamse Vrijwilligerscentrale binnen.

werk en blijven allebei als vrijwilliger actief voor GG.

Verder werken in de horeca met een whiplash ging niet. Josanne:
‘Ik begon op een rustige plek, in een kalm tempo, een paar uurtjes
per week. Mijn eerste klus: Het fotoarchief online zetten: scannen,
zoekteksten schrijven en labellen. Wat een werk was dat zeg!’.
Het ging steeds beter, langzaam maar gestaag bouwde Josanne
uren en activiteiten uit. ‘Mooi hè? Zo kreeg ik mede door Gered
Gereedschap een kans op een andere toekomst!’.
Uitdagend waren die gevallen waarbij er iets gepubliceerd moest
worden maar er geen teksten (het is best lastig een verhaal op te
schrijven in het Engels, niet je eigen taal) of alleen slechte foto’s
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ALGEMEEN

KERSTPUZZEL
Uw pen gereed voor de jaarlijkse puzzel? Als u alle werkplaatsen
en gereedschappen heeft weggestreept vindt u een uitspraak
van het meisje op de foto: Hajara Nakisayi; leerlinge kleermaken
Bugembe Women’s Group. Stuur uw oplossing op een briefje
voor 15 januari naar Gered Gereedschap en u maakt kans op
een geschenkbon. U kunt de oplossing ook per mail sturen naar:
pr@geredgereedschap.nl. Graag duidelijk uw naam en adres
vermelden. Gered Gereedschap: M.van Bouwdijk Bastiaansestraat
58, 1054 SP Amsterdam
BAHCO

BANKSCHROEF

CONTAINER

DUIMSTOK

EIBERGEN

GHANA

HEUSDEN

HIJSKRAAN

KLEERMAKER

KOEVOET

KUUB

LASSER

LINIAAL

NEUSSCHAAF

OEGANDA

PASSER

PRIEM

PROJECT

RINGSLEUTEL

SCHOENMAKER

SPONSOR

EnVERDER
VERDER
En
VERSTEKZAAG

TANZANIA

WETSTEEN

VOORST

WOLVEGA

LAAT UW IDEALEN
VOORTLEVEN

kerstPuZZel
kerstPuZZel
Uw pen paraat? Hier is voor u de jaarlijkse KerstUw pen paraat? Hier is voor u de jaarlijkse Kerstpuzzel van Gered Gereedschap. Als u alle woorden
puzzel van Gered Gereedschap. Als u alle woorden
heeft weggestreept vormen de overgebleven
heeft weggestreept vormen de overgebleven
letters een uitspraak van een leerling van een
letters een uitspraak van een leerling van een
technische school in Kenia na het ontvangen van
technische school in Kenia na het ontvangen van
goed kwalitatief gereedschap voor zijn school.
goed kwalitatief gereedschap voor zijn school.
Stuur uw oplossing op een briefje voor 15 januari
Stuur uw oplossing op een briefje voor 15 januari
naar Gered Gereedschap en u maakt kans op een
naar Gered Gereedschap en u maakt kans op een
geschenkbon. U kunt de oplossing ook per mail
geschenkbon. U kunt de oplossing ook per mail
sturen naar:
sturen naar:
pr@geredgereedschap.nl
pr@geredgereedschap.nl
Graag duidelijk uw naam en adres vermelden.
Graag duidelijk uw naam en adres vermelden.
Gered Gereedschap:
Gered Gereedschap:
M.van Bouwdijk Bastiaansestraat 58
M.van Bouwdijk Bastiaansestraat 58
1054 SP Amsterdam
1054 SP Amsterdam
AFRIKA
AFRIKA

cOlOFOn
cOlOFOn

DONATEUR
DONATEUR

ELEKTRICIEN
ELEKTRICIEN
FRANEKER
FRANEKER
GHANA
GHANA
HAALMES
HAALMES
HEUSDEN
HEUSDEN
KAMEROEN
KAMEROEN
KRIK
Gered Gereedschap
KRIK in uw testament
LEREN
LEREN
MACHINE
Overweegt u om MACHINE
Gered
Gereedschap te laten delen in uw nalaMALAWI
MALAWI
tenschap? Een mooi
idee. Door naast uw familie en vrienden ook
METSELAAR
METSELAAR
MICROKREDIET
een goed doel opMICROKREDIET
te nemen in uw testament, kunt u uw idealen
OEGANDA
OEGANDA
ONDERNEMEN
laten voortleven. ONDERNEMEN
En
daarmee het verschil maken in het leven van
PROJECT
jonge vakmensenPROJECT
in
ontwikkelingslanden. Elke gift, groot of klein,
SCHENKING
SCHENKING
SCHOENMAKER
is waardevol voorSCHOENMAKER
ons. Een nalatenschap aan Gered Gereedschap
SCHOOL
SCHOOL
TANZANIA Als goed doel met ANBI status is Gered
is bovendien belastingvrij.
TANZANIA
TECHNIEK
TECHNIEK
Gereedschap namelijk
vrijgesteld van erfbelasting. Zo draagt uw
VOORST
VOORST
! VRIJWILLIGER
VRIJWILLIGER
nalatenschap!voor
100%
WERKEN bij aan het doel waar het voor bestemd
WERKEN
WOERDEN
DUURZAAM
is. Er zijn verschillende
mogelijkheden om Gered Gereedschap in
WOERDEN
DUURZAAM

uw testament op te nemen, bijvoorbeeld als erfstelling of legaat.
Wilt u persoonlijk van gedachten wisselen over dit onderwerp of

Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap.
heeft u vragen? Neem dan contact op met mr. Pablo van Klinken
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap.
Adres: M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 58
Adres: M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 58
via pr@geredgereedschap.nl of 0614230518. Al uw vragen
1054 SP Amsterdam. T: 06-14230518.
1054 SP Amsterdam. T: 06-14230518.
worden vertrouwelijk behandeld.
E-mail: info@geredgereedschap.nl
E-mail: info@geredgereedschap.nl
Website: www.geredgereedschap.nl
Website: www.geredgereedschap.nl
Redactie: Redactie: Antoinet Gijsbertse-de Heus,
Redactie:Dienstencentrum
Redactie: Antoinet
Gijsbertse-de
Heus,
Stichting
Gered
Gereedschap.
Menno van der Haven, Jade
Tjiong
,Evelien van
Menno
van
der
Haven,Bastiaansestraat
Jade Tjiong ,Evelien
van SP Amsterdam.
Adres:
M.
van
Bouwdijk
58,
1054
der Voorde, Peter Schmidt
der06Voorde,
Peter Schmidt
T:
-14230518.
Vormgeving & DTP: www.lijnc.nl
Vormgeving
& DTP: www.lijnc.nl
Website:
www.geredgereedschap.nl
GereedschaP met een Verhaal
Fotografie:Sander
Koning, Tropenmuseum, Elson
GereedschaP met een Verhaal
Gered Gereedschap ontvangt steun in de vorm van kennis, menskracht en middelen
Fotografie:Sander
Koning, Tropenmuseum, Elson
E-mail:
info@geredgereedschap.nl
Kambalu, Ron Dankelman, Projectpartners, WerkHoe een
handnaaimachine
een derde leven
kreeg
van
onderstaande bedrijven en organisaties:
Kambalu, Redactie:
Ron Dankelman,
Projectpartners,
WerkRedactie:
MennoGered
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