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VOORWOORD

2018 was voor ons het eerste volle jaar dat we doorbrachten in onze nieuwe 
werkplaats aan de Van Schendelstraat. We hebben er ons naar tevredenheid 
gesettled . Alle voorzieningen die we nodig hebben waren aanwezig of hebben we 
zelf aangelegd. Deze plek past ons ondertussen als een handschoen, en als het aan 
ons ligt, blijven we hier nog heel lang onze werkzaamheden uitvoeren. Helaas 
hebben we dat niet zelf in de hand, maar komt tijd komt raad.

De inbreng van gereedschap was ook in 2018 weer meer dan voldoende, ook omdat 
er weer 3 Praxis vestigingen bijkwamen in ons inzamelgebied. Er kwam zelfs zoveel 
gereedschap binnen, dat we onopgeknapt gereedschap hebben geleverd voor een 
opknapwerkplaats in oeganda opgezet door Gered Gereedschap.

Ook financieel was er in 2018 weinig reden tot zorg. Welliswaar moesten we wat 
interen op de reserve , maar dit was vooral te wijten aan de vervanging van onze 
computer en de compressor, De oude compressor heeft pas na 18 jaar de geest 
gegeven, dus verwachten we ook van de nieuwe dat deze weer vele jaren meegaat. 
Hij is overigens deels gesponsored door Lasaulec die ons ook jaarlijks voorziet van 
ijzerzaagbladen.

Wat de vrijwilligers betreft is er toch wel enige reden tot zorg. We hebben meer 
werkplekken dan in de oude werkplaats maar het aantal aanmeldingen was minder 
dan in voorgaande jaren. Bovendien is er sprake van vergrijzing in ons ledenbestand
en dat gaat gepaard met wat meer ziekteverzuim want ouderdom komt immers met
gebreken. Dit jaar zullen we wat meer aandacht aan de werving van nieuwe 
vrijwilligers moeten besteden, al hebben we de economie niet mee want er is 
immers personeelstekort in vele sectoren.

Ondanks dit gegeven hebben we toch de productie van opgeknapt gereedschap 
weer op het vertrouwde peil van ongeveer 1 zeecontainer aan volume kunnen 
brengen en dat is toch wel een van de belangrijkste maatgevers van ons succes. 
Immers de behoefte aan kwaliteitsgereedschap bij onze doelgroepen is 
onverminderd groot en evenzo het belang van goed opgeleide jonge mensen voor 
de ontwikkeling van de betreffende landen. Deze ontwikkeling zorgt voor perspectief
bij de jeugd en voorkomt, dat ze hun leven in de waagschaal stellen door een 
wanhopige zoektocht naar een goede toekomst en geluk in een ver buitenland, waar
ze meestal ook nog eens niet erg welkom zijn.

Ons gered gereedschap levert een (kleine) bijdrage aan de zo noodzakelijke 
ontwikkeling van een aantal Afrikaanse landen en daarmee aan een stabielere en 
veiliger wereld en dat is uiteindelijk in ons aller belang.

Henk Smith (voorzitter GGG)
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RONDOM GGG  

Het afgelopen jaar (2018) is er flink gewerkt door de vrijwilligers bij Gered 
Gereedschap Groningen (GGG).
Naast het opknappen en verzendklaar maken is er ook materiaal en gereedschap 
nodig om het opknappen van gereedschap te kunnen doen, zoals schroeven, hout 
voor de kisten, etc.
In 2018 heeft onze grote compressor (waarop straalkast en verfspuit zijn 
aangesloten) het begeven. Er moest een nieuwe worden aangeschaft. Dat 
betekende een fikse aanslag op onze reserves. Daarom zijn we heel blij met de 
bijdragen van de donateurs en ook van de gemeente Groningen.
Helaas zien we het aantal donateurs afnemen. We hopen voor 2019 weer een 
toename te kunnen melden.
Naast het op te knappen gereedschap krijgen we ook spullen binnen, die niet 
verstuurd kunnen worden en waar geen projecten voor zijn. Deze spullen geven we 
aan een kringloopwinkel, die op zijn beurt ons kan sponsoren, of we bieden 
dergelijke spullen online aan op marktplaats. Dat vult onze reserves weer aan. Zo 
hebben we in 2018 ons "hoofdkantoor" in Amsterdam gesteund met € 3000,- voor 
het transport van twee containers met opgeknapt gereedschap.
Ondanks het feit, dat het aantal vrijwilligers afneemt (zie voorwoord van de 
voorzitter), is het verloop beperkt en de goede sfeer in de werkplaats zal hier vast 
aan hebben bijgedragen. Af en toe gebak (vaak zelfgemaakt) bij de  koffie helpt 
natuurlijk ook.
Zelfs in de zomervakantie is doorwerken beperkt mogelijk.
Intern kunnen de vrijwilligers worden bijgeschoold in een bepaald vakgebied.
Nu de nieuwe privacywet zijn intrede heeft gedaan, moeten de leden toestemming 
geven voor het opslaan van persoonlijke gegevens. 

Samenwerking met andere werkplaatsen:
Naast onze eigen GGG  zijn er meer organisaties in het land, die zich bezighouden 
met opknappen en/of versturen van gereedschappen. Ze zijn geen concurrenten van
ons. Als het nodig is helpen we elkaar graag. 
Zo heeft de organisatie "Vraag en Aanbod"  uit Alphen gereedschap opgehaald, 
waar we zelf te veel van hebben in ons depot.
Tenslotte: veiligheid in de werkplaats vinden we heel belangrijk. We blijven steeds 
alert op zaken, die verbeterd kunnen worden. Daarnaast vallen de leden onder een 
collectieve ongevallenverzekering, die de gemeente Groningen voor vrijwilligers 
heeft afgesloten.
Herman Loos (secretaris)
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OPHALEN VAN GEREEDSCHAP

Veel mensen weten dat het gros van de gereedschappen die bij onze werkplaats 
binnenkomen, afkomstig zijn uit de zgn. "Praxis-bakken". Grote houten bakken die 
goed herkenbaar in de meeste Praxis-vestigingen staan. 
Klanten van Praxis, maar ook anderen, kunnen daar hun oud, overtollig en/of defect 
gereedschap deponeren. Er zijn ook verspreid in de provincie een paar kleine 
inzamelpunten te vinden (zie onze website: www.geredgereedschapgroningen.nl ).

Mij is gevraagd om, wanneer er een melding "bak is vol!!" komt in de werkplaats, 
deze binnen niet al te lange tijd leeg te halen, immers we moeten voorkomen dat er 
spullen buiten de bakken worden gelegd/gezet en er ergernis ontstaat bij de zaak, 
waar de bak staat.

Wat ik aantref is, dat het meeste wat in zo'n bak wordt gedeponeerd voor ons als 
GGG welkom is en met soms weinig, soms iets meer inspanning kan worden 
opgeknapt. Soms ligt er ook "rotzooi" in. Als ik dat niet in de afvalcontainer van de 
Praxis kwijt kan, neem ik het toch maar mee.
Al enige tijd heb ik een identificatiepasje, waarmee ik me bij de kassa meld, omdat 
sommige mensen denken, dat zij óók in de bak mogen zoeken naar voor hen 
interessante spullen. Daarom hebben veel bakken tegenwoordig een hangslotje!

Leuk vind ik ook het ophalen van de ons aangeboden gereedschappen bij 
particulieren thuis.
Zo kom je nog eens ergens! En je krijgt er vaak leuke, maar ook verdrietige verhalen
bij. Veel mensen vinden dat fijn, ook al is de aanleiding verdrietig (bv. verhuizing 
naar verpleeghuis of overlijden van de partner).

Jules Feldbrugge.

PERSONEELSZAKEN 2018

Personeelsverloop 2010 t/m 2018.

Jaar Nieuw Vertrokken
2010 12 10
2011 7 8
2012 5 5
2013 6 6
2014 6 7
2015 7 10
2016 2 1
2017 5 14
2018 2 8

Eind 2018 hebben we naast een aantal ereleden,  27 werkende leden die druk bezig 
zijn GGG draaiende te houden. Dit aantal willen we graag zien groeien. Daarom 
moeten we in 2019 ons extra  bezighouden met het werven van nieuwe leden.

Jubilarissen
Er waren in 2018  3  jubilarissen in ons midden die door de Personeelscommissie zijn
gehuldigd met een oorkonde en een unieke GG push-pin:
10 jaar trouwe dienst:  1 persoon;  15 jaar trouwe dienst:  2 personen.
Gefeliciteerd mensen, met jullie onderscheiding! 

De peroneelscommissie bestaat uit Henk, Arangka, Suzanne.

http://www.geredgereedschapgroningen.nl/
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PROJECTEN 2018
We hebben onze plek weer gevonden in de nieuwe werkplaats! Het was even 
wennen, maar in 2018 is er weer een boel werk verzet en veel gereedschap 
opgeknapt. 
A=Projecten in opdracht van GG Nederland; B=projecten uit eigen regio
A:

land
project

nr
Project
naam

kisten kilo m3 bijzonderheden

Ghana 18-007 3 278 0,64 1 electroset, 10 handnaaimachines

Ghana 18-008 9 326 0,46 1 autoset

Ghana 18-011 7 266 0,442 1 metaalset

Ghana 18-012  81 0,19 5 handnaaimachines

Ghana 18-017  70 0,2 5 electrische naaimachines

Ghana 18-018  81 0,21 5 handnaaimachines

Kameroen 17-005 BVTC 16 650 0,918 loodgiet-, metsel- en autoset

Kameroen 17-028 PAORP 17 798 1,92
1 timmer-, 1 metaalset en 5 
trapnaaimach.

Tanzania 17-059 NVSD  27 0,08 2 handnaaimachines

Tanzania 17-061 NKANGO 7 274 0,35 1 metaalset

Tanzania 17-062 SEAD 4 150 0,2 1 loodgietset

Tanzania 17-064 CCRD 4 151 0,28 1 metselset

Uganda 15-094 FOWID-R 11 423 0,6 1 metaalset

Uganda 17-019 NUAAC 9 461 1,11 1 autoset

Uganda 17-023 SAFE 23 962 1,844 timmer-, metaal- en 2 schoenm. sets 

Uganda 17-025 KGPD 6 339 1,098 1 loodgietset, 3 trapnaaimachines

Uganda 17-034 CITF 12 440 0,95 1 timmerset

Uganda 17-069 IDMC  75 0,56 2 trapnaaimachines

Uganda 17-079 ACSET  72 0,61 2 trapnaaimachines

Uganda 18-001 UGAPRIVI 6 1.050 4,691
10 hand-, 30 el.-, 9 trap- en 1 
ind.machine 

Uganda 18-003 15 524 1,36 div electr. gereedschap

Uganda 18-004 23 726 1,84 1 timmerset, div. el.gereedschap

 250 1,73 1 schoenmakersmachine
Subtotaal  172 8.474 22,28

B:

Burkina 
Faso

Haparako  605 3,588 Haparako, 2 draaibanken, kolomboor, 
lintzaag, platenschaar, vlakbank

Kenia NCMTC  20 0,2 metsel / timmer gereedschap

Tanzania SINTAN  30 0,05 div autoger.

Congo
project 
Alfredo 
Mayemba

 120 0,6588 3 trap naaimachines

Gambia
project 
Betty 
Schuiten

 220 0,64 9 electrische-, en 6 handnaaimachines

subtotaal  995 5,14

 200 0,48 metaaldraaibank GG Franeker

totaal 172 9.669 27,90
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Informatie over de aanvragers:
(om het jaarverslag wat hanteerbaar te houden wordt dit jaar over Oeganda véél 
informatie verstrekt en worden de andere landen alleen maar kort genoemd)

Oeganda:
We hadden in 2018 veel aanvragen uit Oeganda, daarom eerst wat algemene 
informatie over dit land.
Oeganda ligt in Oost-Afrika aan weerszijden van de evenaar. Het land heeft geen 
toegang tot zee en wordt omsloten door de Democratische Republiek Congo, Kenia, 
Rwanda, Zuid-Soedan en Tanzania.
Oeganda is met 236.040 vierkante kilometer ongeveer zeven keer zo groot als 
Nederland. Het land telt zo’n 40 miljoen inwoners , waarvan 38 procent onder de 
armoedegrens leeft. Van de inwoners boven de 15 jaar kan 62 procent lezen en 
schrijven. Het macro-economisch beleid van de Oegandese overheid is solide en 
wordt geprezen door de internationale donorgemeenschap. Het begrotingsproces is 
transparant en de economische groei schommelt al enkele jaren rond de vijf 
procent, bij een lage inflatie en een stabiele munt, de Oegandese shilling. Dit laat 
onverlet dat het land zich in de onderste regionen bevindt van de wereldranglijsten 
van inkomen per hoofd en andere ontwikkelingsindicatoren. Het gemiddelde 
inkomen bedroeg in 2017 $700,- en Oeganda staat in de Human Development Index
(2015) op plaats 163. Achilleshiel van de Oegandese economie is de grote 
afhankelijkheid van de agrarische sector en dan met name de koffiesector. Zo’n 70 
procent van de bevolking is afhankelijk van de landbouw en koffie maakt circa 40 
procent uit van de totale exportwaarde. De daling van de koffieprijs op de 
wereldmarkt in de afgelopen jaren vertaalt zich dan ook in toenemend tekort op de 
handelsbalans. Diversificatie van de economie heeft daarom een hoge prioriteit in 
het beleid van de Oegandese overheid.

Specifieke informatie over de aanvragers uit Oeganda:

ACSET: Action for Child Social and Economic Transformation
Plaats: Adola, Lira, Oeganda

In de afgelopen decennia is Lira, 
in Noord-Oeganda, geteisterd 
door het Lord’s Resistance Army 
van Joseph Kony( LRA), dat 
kinderen ontvoerde en als 
kindsoldaten gebruikte. In 2006 
waren 1,6 miljoen mensen op de 
vlucht, waarvan veel lokaal 
werden opgevangen in 
onhygiënische tentenkampen, 
zonder toegang tot opleiding, 
beroep, of sociale cohesie. 
Armoede, aids, en 

tienerzwangerschappen namen enorm toe. Het LRA is nu verdreven.
ACSET verzorgt opleidingen in metaalbewerking, houtbewerking, kleermaken, 
elektrische installatie, autotechniek en loodgieten. 
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NUAAC: Northern Uganda AIDS Affected Children
Plaats: Adola, Lira, Oeganda

Ook NUAAC richt zich op mensen die 
geleden hebben onder de terreur van 
het LRA. 
Sinds de oprichting heeft NUAAC meer 
dan 10.000 studenten opgeleid. 
Recentelijk heeft de organisatie 
huisvesting gebouwd voor studenten 
van de vakschool. Afgestudeerden 
hebben tegenwoordig een kans van 90 
procent om een baan te vinden. 
Daarnaast gaat 10 procent verder met 
een hogere opleiding. 
NUAAC is een zeer grootschalige school. 
De organisatie wordt niet in haar 
activiteiten beperkt door het aantal 
leerlingen of docenten, maar door het 
aanbod aan gereedschap waarmee ze 

les kunnen geven. Vaak moeten studenten hun gereedschap delen en hebben 
daardoor weinig tijd om praktische ervaring op te doen. Het beleid van de school om
gereedschap mee te geven aan de meest veelbelovende studenten zorgt eveneens 
voor een doorlopend tekort, ook al komt dat de wederopbouw zeer ten goede.
Noord Oeganda is hard bezig met de wederopbouw en kan ieder opgeleid persoon 
en ieder stuk gereedschap goed gebruiken.

SADO: Samaritan Development Organisation
Plaats: Ngora, Teso, Oeganda
SADO werd in 2001 opgericht om bij te dragen aan de wederopbouw nadat het LRA 
uit Noord-Oeganda verdreven was. De oorlog tussen het LRA en de regering heeft 
veel kinderen als wees achtergelaten en infrastructuur vernietigd. Sinds 2001 heeft 
de organisatie 1.940 leerlingen opgeleid, van wie 80 procent een baan vindt. 
SADO verzorgt opleidingen in elektro, loodgieten, bouw, kleermaken, 
metaalbewerking, autotechniek en informatietechnologie. Daarnaast heeft SADO 
een kleine basisschool en doneert soms ossen of gereedschap aan mensen in 
extreme nood. 
SADO een grootschalige school. Verdere uitbreiding van de activiteiten wordt echter 
beperkt door de hoeveelheid gereedschap dat kan dienen als lesmateriaal. Het 
beleid van de school om studenten anderen te laten opleiden is innovatief en zorgt 
dat ze veel van het gereedschap kunnen leren.

 
SAFE: Save a seed fort he Future
Plaats: Soroti, Teso, Oeganda

Soroti is een kleine stad in Oost-Oeganda, een 
stabiele regio die langzaam begint te groeien. 
Daardoor bestaat een grote behoefte aan 
vaardige vakmensen. SAFE is in 2012 opgericht 
om mensen uit de armoede te helpen en 
opleidingen te verzorgen.
Momenteel volgen 90 deelnemers een opleiding 
textielbewerking, 15 autotechniek, 65 
houtbewerking en 30 eenschoenmakersopleiding.
Een derde van de cursisten is vrouw. 
SAFE geeft korte, intensieve opleidingen waarbij 

rekening gehouden wordt met de vraag van de markt. Leerlingen verkopen hun 
producten en betalen schoolgeld. 
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CITF: Christ in Touch Foundation 
Plaats: Kampala, Oeganda
CTF richt zich op arme jongeren, in het bijzonder tienermoeders, uit Kampala. 
Driekwart van de studenten is vrouw, en een vijfde is weeskind. 
CTF omvat een grote school die opleidingen aanbiedt in kleermaken (150 
studenten), houtbewerking (77 studenten) en metaalbewerking (47 studenten). 
Deze duren elk zes maanden. Na afloop steunt de organisatie haar studenten om  
een plek op de arbeidsmarkt te vinden, of helpt meerdere studenten om samen een 
bedrijf te beginnen. 

FOWID-R: Foundation for Women in Development Rwenzori 
Plaats: Kisanga, Kasese, Oeganda
Kasese is sinds 2008 een autonome regio binnen Oeganda. De regio is stabiel en 
kent aanzienlijke economische groei, maar de lokale industrie is nog zwak 
ontwikkeld door gebrek aan opgeleide vakmensen en gebrek aan kwalitatief goed 
materiaal en gereedschap. Kasese kent een grote mate van sociale ongelijkheid. 
Vooral jongeren en vrouwen blijven ver achter op grootgrondbezitters.
FOWID-R richt zich specifiek op vrouwen en biedt opleidingen in houtbewerking, 
kleermaken, schoenmaken, autotechniek en metaalbewerking. De organisatie steunt
vrouwen door ze vaardigheden bij te brengen op het gebied van zelfredzaamheid en
persoonlijke hygiëne, en ze toegang tot langdurige bronnen van inkomsten te 
bieden in de vorm van pluimvee en fruitbomen. FOWID-R werkt samen met 
verscheidene organisaties die microfinanciering verstrekken. Vrouwen en kinderen 
in acute nood ontvangen giften. 
Afgestudeerde leerlingen met een lichamelijke beperking ontvangen soms kosteloos
een set gereedschap.

IDMC: Integrated Development for Marginalised Community
Plaats: Rukoki, Kasese, Oeganda
IDMC is opgericht om armen te helpen
zichzelf  uit de armoede te ontworstelen
door ze veelgevraagde vaardigheden aan te
leren. De organisatie verstrekt ook
microleningen waarmee deze groepen hun
eigen bedrijf kunnen opstarten.
IDMC geeft opleidingen in houtbewerking,
metaalbewerking en kleermaken. De
organisatie heeft ook een grote
landbouwtak waar het merendeel van haar
inkomsten vandaan komt. De organisatie
verbouwt mais, graan, cacao en rijst op een
duurzame wijze, met redelijk betaalde
werknemers. De organisatie houdt ook koeien, varkens, en pluimvee, en doneert 
biggen en pluimvee aan jongeren en vrouwen buiten de organisatie die in armoede 
verkeren.
Daarnaast beoogt IDMC de mensenrechten in de regio te bevorderen.

KGPD:  Karambi Group for People with
Disabilities
Plaats: Mpondwe, Kasese, Oeganda
KGPD richt zich voornamelijk op het
ondersteunen van jongvolwassenen met een
lichamelijke of geestelijke beperking. Een
groot aantal van hen is in staat om met enige
hulp een vak uit te oefenen en daarmee
zichzelf te onderhouden. Hiertoe biedt de
organisatie beroepsopleidingen aan in
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houtbewerking, kleermaken, schoenmaken, loodgieten, computervaardigheden en 
metaalbewerking 
Alle 77 deelnemers aan de opleiding tot kleermaker zijn een eigen bedrijf begonnen.
Van 29 ICT-studenten hebben 16 een baan gevonden, 3 daarvan bij de overheid. 
Daarnaast heeft de organisatie een fruitboomgaard aangeplant, een plantenkwekerij
aangelegd en zelf een aantal leslokalen gebouwd

UGAPRIVI: Uganda Association of Private Vocational Institutions 

UGAPRIVI is een overkoepelende 
organisatie ter bevordering van kwalitatief 
goed vakonderwijs. Veel aangesloten 
organisaties bij UGAPRIVI hebben 
aangegeven een grote behoefte te hebben 
aan naaimachines. Met deze naaimachines 
kunnen zij jongeren een opleiding tot 
kleermaker geven. Na hun opleiding 
worden de naaimachines gebruikt om 
jongeren de mogelijkheid te geven 
producten te maken. Met uiteindelijke doel:
een zelfredzame toekomst.
UGAPRIVI  heeft al jaren een intensieve 
relatie met Gered Gereedschap. Vandaar 
dat zij zich namens 16 organisaties tot ons 
hebben gewend met de vraag deze 

organisaties te steunen met naaimachines. Een vraag die Gered Gereedschap graag
positief beantwoordt. Het is een groot project, in totaliteit gaat het om
790 machines, hand-, electrische- en trapnaaimachines, waarvan Groningen er 50 
voor haar rekening heeft genomen.

Tenslotte feedback uit Oeganda:
In 2016 deden wij een project voor het Villa Maria Hospital in Masaka, Uganda:

DANKZIJ GERED GEREEDSCHAP KUNNEN WE ONZE BELOFTES NAKOMEN.
“Als je iets belooft, moet je het ook doen,” zegt Davis Ssenabuya. “En met hulp van 
Gered Gereedschap kunnen we nu onze beloftes ook nakomen.  We beloofden onze 
leerlingen dat ze bij ons een goede vakopleiding zouden krijgen. Ook zeiden we dat 
ze na het afronden van hun opleiding gereedschap mee zouden krijgen om 
zelfstandig aan de slag te kunnen gaan. Mooie beloftes, maar de praktijk was dat we
amper genoeg gereedschap hadden om de leerlingen in onze leslokalen fatsoenlijk 
op te leiden. Ik herinner me nog goed dat de gereedschapsets en de naaimachines 
van Gered Gereedschap vorig jaar arriveerden. Ik sprong een gat in de lucht.” 

Davis coördineert in de Zuid-Oegandese stad Masaka de diverse vakopleidingen 
voor jongeren van het Villa Maria Hospital Home Care Program. Als geen ander weet
hij hoe belangrijk het hebben van voldoende gereedschap en apparatuur is voor het 
verzorgen van een volwaardige vakopleiding: “We hadden simpelweg te weinig 
gereedschap en apparatuur om onze leerlingen adequaat op te leiden. Hoe kun je 
iemand goed opleiden tot timmerman of automonteur als hij moet wachten op zijn 
beurt om een beitel of een steeksleutel te kunnen gebruiken? En omdat we voor het
geven van de lessen al te weinig gereedschap hadden, viel aan het meegeven van 
gereedschap aan afgestudeerde leerlingen sowieso niet te denken. Met de komst 
van de door Gered Gereedschap geleverde gereedschapsets en naaimachines zijn 
veel van onze problemen in één keer opgelost.”

Vooral ook die naaimachines waren heel belangrijk, zegt Davis. “Toen we die nog 
niet hadden, regelden we opleidingsplekken voor meisjes bij kleermakersateliers in 
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de buurt. We konden dan geen direct toezicht meer houden en het is wel 
voorgekomen dat deze meisjes het slachtoffer werden van uitbuiting en seksuele 
intimidatie. Ook werden ze vaak belabberd opgeleid, omdat de eigenaar of 
eigenaresse van zo´n atelier niet al te veel tijd en aandacht aan onze leerlingen kon 
of wilde besteden. Nu hebben we onze eigen naaimachines en kunnen we meisjes in
onze eigen schoollokalen tot kleermaakster opleiden. Dat is echt een enorme 
verbetering. We zijn dan ook meteen gestopt met het plaatsen van meisjes voor een
opleiding in kleermakerateliers.” 

Toekomst voor kwetsbare jongeren

Davis benadrukt dat de leerlingen die 
een opleiding bij het Villa Maria Home 
Care Program volgen tot de meest 
kwetsbare groep in de Oegandese 
samenleving behoren: “Het gaat om 
jongeren die hun schoolopleiding 
hebben moeten afbreken omdat er thuis
te weinig geld is om die te kunnen 
betalen, aan drugs verslaafde jongeren, 
met HIV besmette jongeren, wezen, 
jongeren met een lichamelijke 
beperking. We willen ze allemaal een 
kans op een goede opleiding bieden, 

zodat ze een vak leren waarmee ze hun brood kunnen verdienen en een toekomst 
kunnen opbouwen. Met het gereedschap dat door Gered Gereedschap is 
aangeleverd, kunnen we dat ook waarmaken. Van een handjevol cursisten is het 
aantal deelnemers aan onze opleidingen gestegen tot ruim vijftig. Die jongeren 
leren bij ons een vak en krijgen de tools mee om een eigen bedrijf op te richten of 
bij iemand in dienst te gaan. Vaak dragen ze hun vakkennis ook weer over aan 
anderen als ze hun opleiding hebben afgerond. Soms blijven talentvolle jongeren 
ook bij ons in dienst om les te geven aan nieuwe cursisten. Zo ontstaat een prachtig
multiplier-effect. En dat is alleen maar mogelijk omdat we nu dankzij Gered 
Gereedschap voldoende gereedschap en apparatuur beschikbaar hebben.”

(einde feedback Oeganda)

tps://www.geredgereedschap.nl/new/wp-content/uploads/2018/10/vm-1.jpg%00
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Korte informatie over aanvragers uit andere landen:

BVTC: Baptist Vocational Training Centre (BVTC) as part of the Cameroon Baptist 
Convention Health Services (CBCHS)
Plaats: Bamenda, Northwest Region, Kameroen
In 2005 is een trainingscentrum genaamd BVTC opgericht waar ze vaktechnische 
opleidingen voor jongeren aanbieden.

PAORP –VWC: Pan African Organisation for Research
Plaats: Bamenda, North West Region, Kameroen
PAORP-VWC is in 2008 opgericht met als doel de rechten van kinderen en vrouwen 
te beschermen. 
Vaktechnische opleidingen, naaiprogramma en vakken automechanica, 
metaalbewerking, houtbewerking en schoenmakerij. 

CCRD: Concern for Community Resources Development
Plaats: Kanyigo, Missenyi, Tanzania
CCRD is opgericht om kinderen, jongeren en andere groepen met een hoog risico op
armoede en werkloosheid vooruit te helpen.
Opleidingen timmeren, kleermaken, machinebouw, automontage en loodgieten. 

NVSD: Network for Sustainable Development
Plaats: Mbinga / Dar es Salaam, Tanzania
Het Network for Sustainable Development in de regio Mbinga is opgericht om de 
positie te verbeteren van vrouwen en meiden die niet in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien. 
De organisatie biedt arme mensen op het platteland een verscheidenheid aan 
cursussen.

NKANGO: Nkasi National Association of Non Governmental Organisations.
Plaats: Namanyere-Nkasi, Tanzania
NKANGO werd in 2007 opgericht om met jongeren in Namayere te werken aan 
duurzame economische ontwikkeling. Speerpunten zijn training in 
beroepsvaardigheden ( timmerwerk, kleermaken, onderhoudstechniek, metselwerk) 
en  training in gezondheidszorg (hiv/aidsbestrijding).

Af en toe krijgen wij een verzoek uit de regio om gereedschap of naaimachines te 
leveren tbv kleine projecten. Het betreft vaak plaatselijke stichtingen, die heel 
gericht bezig zijn in een bepaalde regio in Afrika. 

NCMTC, North Coast Medical Training College, is een grote school in Kenia, en een 
aantal studenten van de Hanze Hogeschool, is daar heen getogen met een rugzak 
vol gereedschap om mee te helpen bij het bouwen van nieuwe lokalen.
Ook kregen wij een verzoek van Betty Schuiten om een aantal families in Gambia te 
helpen met een aantal naaimachines.
Haparako is al een oude bekende, een grote hulporganisatie, actief in Burkina Faso.
In 2018 deden wij een klein project voor SINTAN, Stipulae in Tanzania. 

In 2016 deden wij een klein project voor Young
In Prison (YIP) in Malawi. Hiernaast de nieuwe
container werkplaats die in 2017 door Gered
Gereedschap is geleverd. In de containers vind
je alle spullen voor het vak van
metaalbewerken.

Jos Woldring
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FINANCIEEL VERSLAG

Hieronder ziet u een overzicht van de inkomsten en uitgaven (€) in 2018, waarbij de 
begroting wordt vergeleken met wat is gerealiseerd.

inkomsten begroting 
gereali-
seerd

uitgaven begroting 
gereali-
seerd

verkoop antiek 3.000,00 3.729,23 medewerkers 1.400,00 1.502,41
donateurs 2.500,00 1.563,16 huisvesting 6.360,00 6.171,52
giften 2.000,00 1.923,49 kantoorkosten 700,00 929,74
subsidie 3.000,00 3.000,00 werkplaatskosten 1.000,00 2.681,87
vergoeding kosten 2.300,00 2.120,00 additioneel materiaal 2.200,00 783,50
verkoop metalen 600,00 778,55 reiskosten 100,00 0,00
rente 50,00 26,11 transport 250,00 288,95
opbrengst optieplank 150,00 108,67 verzekeringen 180,00 176,91
kasverschil 0,00 1,34 voorlichting 200,00 137,31

onvoorzien 0,00 5,50 emballage 1.000,00 1.280,60
 externe opslag 0,00 0,00

abonnementen 25,00 35,00
 onvoorzien 0,00 1.500,00

totaal 13.600 13.256,05 totaal 13.415 15.487,8

Korte verklaring
Wat opvalt is dat we een te kort hebben op de begroting 
van €15.488 – €13.256 = € 2.232.
Dat wordt veroorzaakt door twee grote aankopen: te weten een nieuwe computer en
een nieuwe compressor. Dat was nodig en kon uit onze reserves worden bekostigd. 
Verder zijn er natuurlijk plussen en minnen dat kunt u gemakkelijk nagaan via de 
cijfertjes. 
Aan de inkomsten kant zien we dat het bedrag van de post donateurs wel erg 
tegenvalt. Dat komt omdat twee belangrijke sponsors zijn weggevallen. Het 
spreekwoord zegt: “Vele kleintjes maken één grote” en de opgave voor dit jaar is 
dan ook om meer kleine donateurs te werven. Doet u met ons mee bij die 
wervingsactie? We vinden het belangrijk dat GGG breed wordt gedragen in de 
maatschappij. Zo zijn we ook erg blij met een aantal kerken die regelmatig voor ons 
collecteren bij hun samenkomsten. Ze zijn goed voor 14 % van onze inkomsten. 
De inbrengwinkel Mamamini steunt ons in elk geval nog tot en met 2021. Dit is 
traditiegetrouw onder gebracht onder de post vergoeding kosten. In diezelfde post is
ook opgenomen een bijdrage van ‘Vraag en Aanbod’ voor het afnemen van door ons
ingezameld gereedschap. Zij werken op dezelfde manier als Gered Gereedschap 
maar dan vanuit de missie van de r.k. kerk. 
De gemeente Groningen is met een subsidie van € 3000 ook een belangrijke factor. 
Het is 22% van al onze inkomsten. We realiseren ons dat we financieel kwetsbaar 
zijn, maar de afgelopen jaren hebben ons geleerd dat tegenvallers altijd weer 
worden gevolgd door meevallers. 

Op de volgende pagina ziet u het meerjaren overzicht van de afgelopen jaren, zoals 
u van ons gewend bent.
Het gaat hier om de gerealiseerde cijfers van de afgelopen 5 jaar. 
De laatste kolom geeft de afwijking weer van de resultaten van 2018 ten opzichte 
van het 5 jarig gemiddelde in een percentage.
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inkomsten       

2014 2015 2016 2017 2018
Δ gemid-

delde
verkoop antiek 3.232,79 2.629,82 2.973,46 4.957,27 3.729,23 8%

donateurs 2.829,48 2.719,48 2.499,48 2.227,44 1.563,16 -39%

giften 2.874,57 6.160,36 3.940,59 7.182,12 1.923,49 -62%

subsidie 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 200%

verg. gem. kosten 4.234,00 1.900,00 2.250,00 1.290,00 2.120,00 -12%

verkoop metalen 736,35 618,15 437,45 850,15 778,55 18%

diverse inkomsten 163,33 246,83 269,34 199,36 141,62 -36%

totalen 15.070,52 15.274,64 13.370,32 17.706,34 13.256,05 -14

uitgaven       

2014 2015 2016 2017 2018
Δ gemid-

delde
medewerkers 1.490,95 1.710,21 1.321,68 1.548,77 1.502,41 -1%

huisvesting 2.760,00 2.760,00 3.188,17 6.606,66 6.171,52 61%

kantoorkosten 984,73 705,72 694,75 527,36 929,74 28%

werkplaatskosten 655,17 1.550,14 1.055,31 1.948,69 2.681,87 106%

additioneel mat. 2.158,36 2.033,51 1.087,03 755,14 783,50 -48%

emballage 399,69 1.385,62 914,50 917,70 1.280,60 42%

reiskosten 140,60 26,60 23,00 159,62 0,00 -100%

transportkosten 185,39 101,48 250,17 213,35 288,95 54%

verzekeringen 176,14 176,14 176,14 176,14 176,91 0%

voorlichting 617,80 651,43 126,39 175,19 137,31 -65%

abonnementen 25,00 35,00 35,00 35,00 47%

externe opslag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

diverse uitgaven 1.509,95 1.706,43 1.644,40 3.011,32 1.500,00 -24%

totalen 11.078,78 12.832,28 10.516,54 16.074,94 15.487,81 23%

BEDANKT
Op deze plaats willen we graag alle gulle gevers en onze trouwe sponsors bedanken.
Naast de geldelijke ondersteuning is er een aantal bedrijven dat ons steunt in de 
vorm van het leveren van goederen.  En natuurlijk is er een woord van dank aan alle
vrijwilligers die minimaal twee dagdelen per week in onze werkplaats het 
gereedschap weer gebruiksklaar maken. 
Allemaal hartelijk dank !!
Bram Visch (penningmeester)
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	DANKZIJ GERED GEREEDSCHAP KUNNEN WE ONZE BELOFTES NAKOMEN.
	“Als je iets belooft, moet je het ook doen,” zegt Davis Ssenabuya. “En met hulp van Gered Gereedschap kunnen we nu onze beloftes ook nakomen.  We beloofden onze leerlingen dat ze bij ons een goede vakopleiding zouden krijgen. Ook zeiden we dat ze na het afronden van hun opleiding gereedschap mee zouden krijgen om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan. Mooie beloftes, maar de praktijk was dat we amper genoeg gereedschap hadden om de leerlingen in onze leslokalen fatsoenlijk op te leiden. Ik herinner me nog goed dat de gereedschapsets en de naaimachines van Gered Gereedschap vorig jaar arriveerden. Ik sprong een gat in de lucht.”
	Toekomst voor kwetsbare jongeren
	Davis benadrukt dat de leerlingen die een opleiding bij het Villa Maria Home Care Program volgen tot de meest kwetsbare groep in de Oegandese samenleving behoren: “Het gaat om jongeren die hun schoolopleiding hebben moeten afbreken omdat er thuis te weinig geld is om die te kunnen betalen, aan drugs verslaafde jongeren, met HIV besmette jongeren, wezen, jongeren met een lichamelijke beperking. We willen ze allemaal een kans op een goede opleiding bieden, zodat ze een vak leren waarmee ze hun brood kunnen verdienen en een toekomst kunnen opbouwen. Met het gereedschap dat door Gered Gereedschap is aangeleverd, kunnen we dat ook waarmaken. Van een handjevol cursisten is het aantal deelnemers aan onze opleidingen gestegen tot ruim vijftig. Die jongeren leren bij ons een vak en krijgen de tools mee om een eigen bedrijf op te richten of bij iemand in dienst te gaan. Vaak dragen ze hun vakkennis ook weer over aan anderen als ze hun opleiding hebben afgerond. Soms blijven talentvolle jongeren ook bij ons in dienst om les te geven aan nieuwe cursisten. Zo ontstaat een prachtig multiplier-effect. En dat is alleen maar mogelijk omdat we nu dankzij Gered Gereedschap voldoende gereedschap en apparatuur beschikbaar hebben.”


