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GGG jaarverslag 2013

VOORWOORD

Zelfredzaamheid is een term die bij Gered Gereedschap nogal eens voorbij komt.
Meestal heeft het dan betrekking op de ontvangers van ons opgeknapte gereedschap van wie wij
de zelfredzaamheid trachten te vergroten door hen de beschikking te geven over kwaliteitsgereedschap
voor hun opleiding of beroepsuitoefening.
In het afgelopen jaar echter was het onze eigen zelfredzaamheid die danig op de proef gesteld werd
door het volstrekt onverwachte faillissement van de landelijke stichting Gered Gereedschap begin maart.
Door dit faillissement ontstond er voor ons op slag een compleet nieuwe situatie: geen nieuwe projecten,
geen verzending van ons opgeknapt gereedschap, en grote onzekerheid over ons voortbestaan.
Wat volgde was een periode met veel vergaderingen en overleg, waaruit toch weer een perspectief naar voren kwam:
voor de landelijke GG stichting een doorstart, en voor ons even de eigen boontjes doppen.
Dat eigen boontjes doppen is ons heel behoorlijk afgegaan. Toevalligerwijs kwamen er een aantal regionale
stichtingen op ons pad met aanvragen voor gereedschap dat zij zelf konden verschepen. Tevens vonden we
extra opslagruimte. Hierdoor konden we min of meer doorgaan met onze activiteiten zonder dicht te groeien
met gereedschap.
Er is door alle perikelen iets minder verstuurd dan voorgaande jaren, maar toch nog zo'n 10.000 stuks gereedschap
en 140 naaimachines.
Ook financieel gezien hebben we ons heel behoorlijk weten te redden. Sterker nog: door meevallende inkomsten
konden we zelfs nog een financiële bijdrage leveren aan de - voor ons onontbeerlijke - doorstart van de landelijke
stichting en we hebben samen met een collega-werkplaats een project naar Benin kunnen verschepen.
Het eigen boontjes doppen heeft van vele vrijwilligers een extra inspanning gevraagd, maar we hebben wel laten zien
dat onze eigen zelfredzaamheid groter is dan we zelf gedacht hadden.
Toch hopen we dat het komend jaar een stuk minder hectisch zal worden, want het is beter om wat minder tijd aan
ons zelf te besteden, en wat meer aan de doelstellingen waarvoor we uiteindelijk zijn opgericht.

GGG jaarverslag 2013

FAILLISSEMENT en DOORSTART Stichting Gered Gereedschap
Zoals in het voorwoord al vermeld, stond 2013 bijna geheel in het teken van de faillissement van het GGhoofdkantoor in Amsterdam. Dat dit voor veel spanning heeft gezorgd zal niemand verbazen. In financieel en
juridisch opzicht had dit faillissement geen directe gevolgen voor de dertig locale werkplaatsen, maar desalniettemin
stond de toekomst van heel Gered Gereedschap in maart 2013 op losse schroeven.
Het hoofdkantoor sloot de deuren en de telefoon was dood. Voor de zeven parttimers werd ontslag aangevraagd.
Het uitzetten en afvoeren van projecten bij de locale werkplaatsen stond in één klap stil.
Het landelijk bestuur belegde een spoedvergadering in Utrecht met afgevaardigden van alle locale besturen.
Voor ons, locale GG-werkplaatsen, was zondermeer helder dat een landelijk servicecentrum onontbeerlijk was.
Het landelijk GG-bestuur bleef in functie om alle faillissementszaken af te handelen. Daarnaast werd eind maart een
transitieteam opgericht dat de mogelijkheid tot een doorstart zou onderzoeken, nieuwe bestuurders zou aantrekken en
financiële bronnen zou aanboren om materiële en immateriële activa proberen terug te kopen.
Het plan was om een nieuw servicecentrum op te zetten dat in afgeslankte vorm, zonder werkplaats, met een kleine
staf en met een meewerkend bestuur, de lokale werkplaatsen weer zou gaan ondersteunen bij het realiseren van de
‘corebusiness’ van GG. Op de prioriteitenlijst stond ook de verscheping van maar liefst negen containers die bij de
verlader stonden; sommige geheel startklaar, andere die nog gedeeltelijk gevuld moesten worden.
Terugkijkend, kunnen we stellen dat er in Amsterdam met behulp van velen, keihard is gewerkt om de boel weer op
poten te zetten. (Ex)bestuurders, (oud-) stafleden (oud-)GGvrijwilligers, sympathisanten van GG en donateurs
hebben zich belangeloos ingezet. Van de oud-stafleden was het met name Nicolette Verdenius die ons, werkplaatsen
in den lande, met raad en daad heeft bijgestaan.
Na te zijn bijgekomen van de schok hebben we in onze Groninger werkplaats meerdere (bestuurs)vergaderingen
gehouden om lijnen uit te zetten voor de nabije toekomst. Het was onze inzet om door te gaan met ons werk totdat
duidelijk zou worden of ‘Amsterdam’ een doorstart zou maken. Ondertussen hebben we diverse maatregelen
getroffen om voorlopig door te kunnen werken.
Het project voor Benin waarmee we bezig waren, hebben we afgerond en in samenwerking met GG-Wolvega laten
verschepen zodat we er zeker van zouden zijn dat dit project niet verloren zou gaan.
Nicolette stuurde ons formulieren van standaardsets voor diverse beroepsgroepen, zodat we gedurende de
‘overgangstijd’ door zouden kunnen werken. Eén van onze leden bood spontaan zijn grote schuur aan als
opslagplaats en ook dat was een opluchting en uitkomst.
Na de zomervakantie brachten twee nieuwe bestuursleden -voorzitter en penningmeester- een bezoek aan onze
Groninger werkplaats. Kennismaking, stand van zaken en voortgang van GG nieuwe stijl was aan de orde. Op 4
september verscheen de eerste landelijke nieuwsbrief van ‘Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap’, met als
enthousiaste kop: ‘We zijn er weer’. De doorstart was inmiddels een feit!
Het nieuwe bestuur was nagenoeg compleet. Men had een klein huurpand betrokken op het Wilhelmina-Gasthuisterrein waar GG ooit was begonnen. Landelijke donateurs en fondsen waren ondertussen benadert en er was weer
wat geld in kas. Ook heel belangrijk: met behulp van andere organisaties zijn eind 2013 vijf van de negen
containers verscheept. Toch was en is er nog een hoop werk te verrichten. Immers: contacten moeten worden
hernieuwd; de logistiek moet worden bekeken nu het GG-busje er niet meer is; het opgehoopt gereedschap moet
worden verwerkt; projectaanvragen moeten worden beoordeeld, etc. etc.
Hoe het nieuwe GG in 2014 vorm zal krijgen leest u in een volgend jaarverslag!
PROJECTEN
Heel bijzonder was dat wij vanaf april 2013 door verschillende Nederlandse organisaties werden benadert om
projecten te leveren. Gewoonlijk krijgen wij directe aanvragen sporadisch binnen. Nu deden dergelijke verzoeken
zich bijna aan de lopende band voor. De organisaties zouden zelf voor transport en verscheping zorgen, en dat was
precies wat we nodig hadden!.
We kregen aanvragen van organisaties als ‘De Vliegende Meubelmakers’, St. Mbeleni, St. Haparako,
‘St. Zorg samen voor Suriname’, ‘St. Vraag & Aanbod’ en nog wat kleinere organisaties.
Bij de beoordeling van deze aanvragen hanteerden we steeds de landelijke projectcriteria van Gered Gereedschap.
We hebben gemerkt dat het erg leuk is om rechtstreeks contact te onderhouden met aanvragende organisaties. Wat
direct merkbaar was, was dat het veel tijd en energie kost want er komt een boel geregel bij kijken. Het is leuk om
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de aanvragers persoonlijk te ontmoeten, te horen over hun passie, hun organisatie en de levenssituaties van degene
die het gereedschap gaan gebruiken. Aanvragers die onze werkplaats bezoeken kunnen daarnaast precies datgene
aanwijzen wat zij uit onze voorraad denken nodig te hebben, waaronder ook ongebruikelijke materialen en machines
die we op dat moment in huis hebben. Levering op maat dus.
Om gereedschap en naaimachines goed te verwerken, was het onderhandelen over de hoeveelheid, de soort, de
deadline en vervoersmethode, een kwestie van veel heen en weer mailen en bellen.
Om het verwerken van de projecten intern goed op elkaar af te stemmen, hebben we voor het eerst een bijeenkomst
georganiseerd met alle leden van de projectcommissie. Vooraf werd een protocol opgesteld evenals een lijst met
vervangende personen die bv. bij ziekte zouden kunnen inspringen om vertragingen te voorkomen. Voor het geval
het nog een tijd gaat duren eer de containerzendingen van GG weer goed op gang komen en onze voorraad
opgeknapt gereedschap zich zou ophopen, hebben we een kleine database aangelegd met Nederlandse organisaties.
Contacten met hen leiden mogelijk tot nieuwe projecten. Onze voorkeur blijft echter uitgaan naar GG-projecten,
want we opereren tenslotte niet voor niets binnen een uitgesproken kundige organisatie.

GGPROJECTEN
Projecten die we begin 2013 nog via het hoofdkantoor binnenkregen, zijn de projecten voor Benin, Ghana en
Kameroen. Per project volgt een korte beschrijving.
BENIN: JSF
Jeunesse Sans Frontiéres (JSF), is een opleidingscentrum gevestigd in de stad Cotonau. JSF gaat verder dan
studenten de juiste technieken bijbrengen. Wat heb je eraan als je timmerman bent, maar niets weet van inkopen, of
het bepalen van de juiste prijs? Welke garage kan overleven zonder gedegen facturering of voorraadbeheer? Maar
ook: wat moet een kleermaker beginnen zonder naaimachine? Allemaal zaken waar JSF haar studenten in bijstaat.
Dat zij daar succesvol in zijn blijkt wel: dit is inmiddels het derde vervolgproject dat JSF bij Gered Gereedschap
aanvraagt. Met deze aanvraag kunnen 180 personen een opleiding krijgen.
GGGroningen draagt bij met maar liefst 4 kuub aan gereedschap en machines.
GHANA : AWRP
Het Ancient World Reconstruction Project (AWRP) bestaat als officiële instelling sinds januari 2011. Sindsdien
heeft het AWRP al zestien studenten opgeleid tot elektricien of automonteur. Het doel is echter uit te breiden, want
het aantal aanmeldingen is hoger dan de huidige capaciteit. De nadruk van het AWRP ligt op het meegeven van
vaardigheden, zodat de studenten voor zichzelf kunnen zorgen. Er wordt veel aandacht besteed aan o.m. voorlichting
over het voorkomen van HIV/AIDS en tienerzwangerschappen. Daarnaast streeft het project ernaar de
afgestudeerden ook na afronding van de opleiding te blijven ondersteunen, zoals bij het opzetten van een eigen
bedrijf. Voor de opleiding tot elektricien -momenteel 9 studenten- doneert GGG drie volle kisten met gereedschap.
KAMEROEN : Unif Hudo
De Unique Friends Humanitarian and Development Organisation (Unif Hudo) is een niet politieke organisatie zonder
winstoogmerk. De organisatie startte in 2003. De doelstelling van de Unif Hudo is een Kameroen waar algemeen
aanvaarde normen van het leven worden toegepast op iedereen en waar ieders waarde wordt gerespecteerd.
Heel concreet richt de organisatie zich op mensen met epilepsie. Omdat er onvoldoende kennis is bij de bevolking,
worden mensen met deze ziekte buitengesloten en gediscrimineerd. Unif Hudo verzorgt voor hen een
beroepsopleiding gecombineerd met medische zorg.
De materiële ondersteuning van GGG omvat 12 naaimachines voor de opleiding kledingmakerij.

GGG PROJECTEN
BURKINA FASO: Stichting Haparako
Met de Stichting Haparako hebben we al vele jaren een hechte band: in 2004 waren zij ons 100ste project!
Inmiddels draait de vierjarige MBO-opleiding zeer succesvol. Voor de leerlingen is deze school de enige kans op een
technische opleiding in de wijde omgeving, een gebied zo groot als Nederland. Haparako heeft een stevige
organisatie lijn: in Nederland wordt een vrachtauto aangekocht, volgeladen met bruikbare materialen en vervolgens
verscheept. De vrachtauto wordt vervolgens vanuit Ghana naar Burkina gereden. Een ideale oplossing voor een land
zonder haven. Om in Burkina als vrij gevestigde kleermaker werkzaam te zijn, is sinds kort een landelijk diploma
vereist. De school mag deze examens afnemen en daarvoor vroeg men trap- naaimachines bij ons aan. Er stonden bij
ons 20 trappers klaar en die zijn eind 2013 al in Burkina aangekomen.
Ook gingen mee: een fors weefgetouw, overalls, helmen en een groot aantal elektrische machines.
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DE VLIEGENDE MEUBELMAKERS
‘De Vliegende Meubelmakers’ is voortgekomen uit een initiatief van leerlingen van het hout en meubileringcollege
(HMC) in Amsterdam, om hulp te bieden aan getroffenen van de tsunami in Sri Lanka in 2004. Na deze activiteit
bleek er nog budget over te zijn. Nieuwe leerlingen wilden delen in het avontuur, en zo werd in 2007 de stichting een
feit. Inmiddels is een grote groep vrijwilligers actief die iedere zomer in groepjes landen bezoeken waar ze hun
project uitvoeren: meubels maken. De zes timmerpakketten die ze bij GGG hebben aangevraagd zijn dan ook
onontbeerlijk voor de projecten die ze in 2014 willen uitvoeren in: Cambodja, Indonesië, Guinee, Tanzania en Kenia.
Hartje zomer 2013, bezocht het voltallige bestuur van VMM onze werkplaats voor een kennismakingsbezoek. Tycho
Simmers was onze contactpersoon: hij woont om de hoek van onze werkplaats dus de lijntjes waren letterlijk kort.
KENIA & MALAWI : Stichting YEBO YEBO
Stichting Yebo Yebo is een vakopleiding die wordt verzorgd door ‘De vliegende meubelmakers’. Dit project is
duurzamer dan de zomerprojecten want er wordt veel meer tijd geïnvesteerd in het opleiden van locale jongeren. Bij
voldoende motivatie en talent, krijgen deze leerlingen de kans om door te stromen naar een coöperatie om
zelfstandigheid en ondernemersvaardigheden aan te leren. Het plan is om de duurzaam en eerlijk geproduceerde
meubels naar Europa te exporteren.
Voor Yebo Yebo is in allerijl een timmerset voor 10 leerlingen die al klaar stond, aangevuld met speciaal
timmergereedschap. Via via hoorden we dat het project goed is aangekomen: wellicht kunnen we in een volgend
verslag foto’s hiervan tonen.
GHANA : Tuma Viela
‘Tuma Viela’ is een initiatief van Ellen Seldenthuis uit Nederland, die sinds 2004 in Ghana woont en werkt. ‘Tuma
Viela’ betekent ‘Goed Werk’. Ellen startte begin 2010 met het verwerken van rondslingerend plastic: dit wordt
verzameld, schoongemaakt en in elkaar genaaid tot schooltassen, regenjassen, hoeden, zeildoeken, etc. Vooral de
schooltassen zijn erg populair omdat ze mooi zijn, maar vooral ook omdat veel kinderen geen schooltas hebben.
In één schooltas wordt ca. 150 plastic zakjes verwerkt. Met het benutten van rondslingerende water- en ijszakjes die
het milieu belasten, wordt dus goed werk verricht. Sinds kort worden ook een soort hooikisten van stof
geproduceerd. Met de weinige naaimachines die ze nu hebben, kunnen ze het werk nauwelijks aan. Gelukkig was er
in de Ghana-container van GG nog ruimte over, en zo is het gelukt om 18 degelijke handnaaimachines te
verschepen. In maart 2014 kunnen ze vanuit de haven in Ghana worden opgehaald.
In de zomer van 2013 bracht Ellen een bezoek aan onze werkplaats, zodat ze precies die materialen kon uitzoeken
die ze nodig had, waaronder meerdere degelijke scharen, onontbeerlijk voor hun productie. We zullen vast en zeker
beelden toegestuurd krijgen van hun producten, want daarop zijn ze -met recht- heel erg trots!
SURINAME : Stichting Zorg voor Suriname
‘Stichting zorg samen voor Suriname’ is een Nederlandse stichting, die in 2001 door mensen is opgericht die hun
diensttijd in Suriname hebben doorgebracht. Ze voeren verschillende projecten uit met als doel: "het ondersteunen
van kansarme groepen in Suriname, door het beschikbaar stellen van voorzieningen aan maatschappelijke
instellingen in zorg en onderwijs". Sinds de oprichting heeft de stichting al meer dan 100 containers met
(school)meubilair, leermiddelen, medische goederen, bedden, kleding, rolstoelen, etc. opgestuurd. Onze bijdrage
bestaat uit het leveren van gereedschap voor de renovatie van de school in Karmel, een nederzetting gelegen in de
binnenlanden van Oost Suriname. Afgezien van de vrijwilligers die op eigen kosten worden ingevlogen, wordt een
beroep gedaan op de ouders van de leerlingen: ook zij worden gevraagd om mee te helpen met de renovatie. Eén van
onze GGG-collega’s is naar Suriname afgereisd om mee te werken. Geen twijfel mogelijk dat we in een volgend
verslag foto’s van een volledig gerenoveerde school ‘voor en na’ kunnen tonen.
ST. VRAAG EN AANBOD
Stichting Vraag & Aanbod Internationaal is opgericht in 1985 met als doel het beschikbaar stellen van goede
gereviseerde gereedschappen t.b.v. projecten voor scholing en economische activiteit in landen in ontwikkeling met
name in Afrika. Met deze organisatie in Alphen kwamen we bij toeval in contact doordat één van onze medewerkers
die in Alphen op vakantie was in hun werkplaats belandde. Hun doelstelling lijkt erg veel op die van Gered
Gereedschap. De vraag om een aantal naaimachines hebben wij dan ook graag gehonoreerd.
TANZANIA : Stichting Mbeline
Usangi Vocational Training Center is een trainingscentrum voor jongeren die onvoldoende capaciteiten hebben voor
de middelbare school maar wel voor een lagere technische opleiding. Het centrum wil een nieuwe opleiding starten
in mechanica en motorvoertuigtechniek. Daarvoor is autowerkplaatsgereedschap nodig. Ook de afdeling
houtbewerking heeft leermiddelen nodig om het huidige in slechte staat verkerende gereedschap te vervangen en aan
te vullen. Verder wordt elektra- en bouwgereedschap gevraagd. Dit omvangrijk project is aangevraagd door
St. Mbeleni i.s.m. Jaap en Joke Man, die een deel van het jaar in Tanzania in de buurt van de school wonen.
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Het project in inmiddels gearriveerd en met groot enthousiasme ontvangen. De school die op sterven na dood was, zo
liet het schoolhoofd ons weten, was bijzonder te spreken over de kwaliteit en de hoeveelheid gereedschap. Jaap en
Joke Man hebben voor ons een verslag gemaakt en zullen die in april 2014 aan ons tonen. Verderop in dit verslag is
het bedankbriefje te lezen van het Usangi vtc-schoolhoofd.

Deelprojecten
Onder deelproject worden projecten verstaan die uit een paar stuks gereedschap bestaan of één of meer machines.
Vaak nemen mensen dit in hun bagage mee naar het land van bestemming.
 Jan Leijtens, gepensioneerd docent, reist zomers al 4 jaar rond om trainingen te geven aan docenten in
Afrika. Deze keer ging hij naar Burundi en nam wat gereedschap mee in zijn bagage.
 Elroly Groeneveld, liet een elektrische naaimachine verschepen naar Gambia voor de stichting Baobab.
 Fred van Hessen kreeg van ons een paar elektrische machines mee voor zijn omvangrijk project in
Gambia, genaamd Mamadiop: een Mango-drogerij met export van mango’s naar het buitenland.
 Brecht Gerbrandy van St.Yasap nam een naaimachine mee in haar rugzak voor het kindertehuis Ceria in
West-Timor. Een maand later stuurde ze een mail met foto: de machine was direct in gebruik genomen.
 Sophia Hazelhoff nam voor 14 kilo aan klein gereedschap mee naar Mali, naar de stichting Miriyawalé, ten
behoeve van de ontwikkeling van jongeren aldaar, speciaal op gebied van muziek.
 Twee stewardessen van de KLM brachten hartje zomer een bezoek aan onze werkplaats. Ze waren van
‘Wings of Support’: een organisatie van KLM en Martinair die hulpmaterialen vervoert tbv projecten die ze
zelf uitzoeken. Vier naaimachines gingen op deze manier naar St. Hubert, een tehuis voor gehandicapten in
Suriname: een piloot uit Zuidhorn zorgde voor het vervoer van de machines naar Schiphol.
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Uitgaande van het schema, lijkt er minder geproduceerd te zijn dan in het voorgaande jaar. Schijn bedriegt hier: rond
de kerst stonden er een flink aantal kisten klaar voor verscheping. Omdat de doorstroming van gereedschap nog niet
optimaal verliep, werden deze kisten pas in 2014 verscheept.
Om dezelfde reden hebben we minder losse machines opgeknapt en verstuurd dan in voorgaande jaren.
Het aantal verstuurde naaimachines is lager uitgevallen dan in andere jaren: dit hangt samen met het feit dat er in het
verslagjaar meer handmachines zijn verstuurd waar veel opknaptijd in zit.
Was de verhouding de laatste jaren 70% elektrische- tegen 30% handnaaimachines; nu was het precies andersom.
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FEEDBACK: AANGEKOMEN PROJECTEN
Eén van de leukste onderdelen van het jaarverslag zijn de berichten van projecten die hun bestemming hebben
bereikt. In 2013 kregen we berichten uit: Sierra Leone (1) Burkina Faso (2) Kenia (1) Tanzania (5) en
West-Timor (1). Men schreef ons een bedankbriefje, soms met een foto erbij. Een greep uit de reacties.
Uit Sierra Leone kregen we onderstaande foto’s:
Op de linker foto zien we de vier grote kisten met naaimachines uit Groningen: de kleinere, draagbare kistjes
gemaakt door de reclassering uit Amsterdam, met individuele sets voor één afgestudeerde leerling, in dit geval
waarschijnlijk timmerman of metselaar. Op de foto: betrokkenen van het Pendembu Vocational Training Center.

Burkina Faso
Wij bevestigen de ontvangst van alle materialen en gereedschappen van de lijst die we al hadden ontvangen voor het
`Centre de Formation Professionnelle AGIR PLUS te Ouagadougou`, Burkina Faso. (Project 10- 436). Deze
gereedschappen zijn zeer essentieel voor ons centrum om ons te helpen onze doelstellingen te bereiken: de opleiding
van jongeren in de rand- en kansarme- wijken van Ouagadougou. Namens leerlingen, ouders en leden een groot
DANK U WEL en ook onze waardering en dankbaarheid voor de heer Bernard Zongo ATTOUS (CEFFIAM) voor
zijn vertalingen, steun en het vertrouwen dat hij in ons stelt. Wij zullen rapport aan U uit brengen over de activiteiten
van ons centrum. Wil in de tussentijd, onze oprechte dank te sturen naar al uw leden.
DANK, DANK en duizend keer DANK . Lucien Kabore, Permanent secretaris van het NBPA

Burkina Faso
Hallo lieve partners. Hierbij kom ik namens de vereniging `Béoog-Neaera` (projectnr 11-300) onze grote dank
uitdrukken voor het herhaalde vertrouwen in onze vereniging. Het materiaal dat u hebt toegekend is veilig
aangekomen. Wij hebben de inhoud van het pakket gecontroleerd dat precies overeenkomt met de lijst van
gereedschappen waaraan gerefereerd werd. We zullen er goed gebruik van maken. Neaera Béoog is vereert met uw
herhaalde afweging.
Mevr. Tiendrebeoge Noelie, voorzitter van de vereniging.
In het jaarverslag van 2012 schreven we over de bijzondere gift van drie zeecontainers die we van de NEM
(= Nederlandse Electrolasch Maatschappij) kregen. Een bedrijf uit Gouda heeft de containers opgehaald: één
container is in gebruik genomen als opslagcontainer en staat bij in Gouda bij ’de Baanderij’, de verlader van GG.
De andere twee containers zijn voor de verscheping van gereedschap gebruikt. In de GG-nieuwsbrief van februari
2013 herkenden we één van de drie geschonken containers die was terechtgekomen in ....... Burkina Faso!

de NEM containers in de Eemshaven

…. en in Burkina Faso
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Kenia
[..]Na het openen van de kisten, werden we overweldigd door de blijkbaar vanzelfsprekend liefde en zorg die zijn
gegeven aan het repareren en reinigen van de machines. [….] Deze machines zijn een krachtige aanmoediging voor
onze leden om onze doelstellingen te bereiken. We zijn erg dankbaar voor de moeite die u hebt gedaan voor het
verzamelen en versturen van deze machines aan ons. We willen graag onze dank en waardering voor al deze zorg en
vriendelijkheid uitdrukken. [ …] Wij maken gebruik van een aantal van de machines om schooluniformen,
schooltassen en schooltruien te maken. Voorheen maakten we ongeveer 600 schooltassen in het hele jaar. In de
laatste vier maanden alleen al, waren we in staat om 1200 schooltassen te maken, dat wil zeggen dat het aantal is
verdubbeld. De productie van truien is ook verdubbeld. Dit betekent meer inkomsten voor onze projecten en het
verbeteren van de duurzaamheid ervan. Ik zal u opnieuw schrijven als de dingen zijn genormaliseerd om de verdere
vooruitgang te rapporteren. Ik heb bij deze brief een foto toegevoegd over de productie van schooltassen. Nogmaals
onze hartelijke dank voor uw bijdrage. Met de meeste hoogachting, Nahashon Njenga Administrator.

Tanzania
Mbinga Ruvuma, project 09-175.
Geachte heer / mevrouw,
[ …] Hartelijk dank voor uw steun met gereedschap dat van het grootste belang is voor ons in de
ontwikkelingslanden. Op de foto ziet u één en ander van verschillende inkomensgenererende activiteiten, van
alleenstaande jeugdige moeders en groepen van diverse geslacht en ontwikkeling van het lokale dorp.
Met vriendelijke groeten. Zuster Taji Mvulla (Vincentiaanse gemeente) (zie de twee onderstaande foto’s)

Tanzania: Ruvuma-project

West-Timor en Mali:

naaimachine in het kindertehuis Ceria ,West-Timor

koffer met gereedschap wordt uitgepakt in Mali.
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TANZANIA
Geachte meneer /mevrouw,
Namens UVTC, Usangi Vocational Training Centres School Tanzania, bestuur, medewerkers, studenten en Usangi
Gemeenschap, willen wij onze hartelijke dank overbrengen aan uw organisatie, Gered Gereedschap -alle 36 ledenvoor het grootse werk dat u heeft gedaan om onze afglijdende school te redden, wegens gebrek aan gereedschap.
We hebben alle 35 kisten veilig en intact ontvangen volgens de door u verzorgde checklist.
Ook danken we dhr. Jaap Man en dhr. Jaap Kroon als onze Nederlandse partners, die onze problemen zagen en deze
unieke actie realiseerde. De beschikbaar gestelde gereedschappen zijn van hoge kwaliteit en waarde en zijn dus van
groot nut voor onze schoolopleiding.
Ook onze buurman en vriend dhr. Jaap Man, die vaak in Usangi verblijft (patronage); zonder zijn hulp zou de school
nu gesloten zijn. Dit schooljaar werd de school op 26 januari 2014 weer geopend.
Dank u zeer voor al uw hulp en vriendelijkheid naar ons toe, wij wensen u het aller beste.
Zeer vriendelijke groeten. Mr. Shagira Selemani Mchomvu (school directeur)
De eerste twee foto’s: de kisten zoals ze bij ons in de werkplaats en in de gang stonden;
op de overige foto’s de kisten zoals ze in Tanzania zijn aangekomen en uitgepakt.
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Wat het verslagjaar nog meer in petto had ….
MEDEWERKERS GGG
In 2013 werkten we gedurende het jaar met 39 mensen.
In dat jaar zijn zes mensen nieuw binnen gekomen en zijn zes mensen vertrokken.
Drie medewerkers kregen voor 5 jaar inzet de bekende GG-pin met bijbehorende oorkonde: twee medewerkers
kregen de onderscheiding voor 10 jaar inzet en één collega voor maar liefst 20 jaar!
Langdurig zieken waren er ook: een collega was het hele jaar afwezig en een collega kwam terug na lange tijd van
ziekte en revalidatie. Zowel in de personeelscommissie als in het bestuur was er één mutatie.
Het Werkplaatsoverleg (WPO), ons grootste overlegorgaan binnen de vereniging, heeft zeven keer plaatsgehad.
Tussendoor waren bijeenkomsten van verschillende commissies, ook in verband met de faillissementsperikelen van
ons hoofdkantoor. In juni is er voor korte tijd een personeelstop ingesteld omdat toen nog niet duidelijk was op
welke wijze we verder zouden gaan. Na de zomervakantie is deze personeelstop weer opgeheven.
VOORLICHTING
In 2013 waren wij met onze GGG-kraam op de volgende evenementen aanwezig:
29 maart: Gereedschapinzameling in ‘Boerderijum’ in Beijum. Publiciteit werd geregeld via de wijkkrant.
6 juli: Standje tijdens open dag van stadsboerderij ‘de Wiershoeck ’ in de wijk Beijum.
31 augustus: Duurzaamheidmarkt tijdens het Groninger Grachtenfestival in de binnenstad. (Hoge der Aa)
5 september: Buurtbraderie in onze eigen wijk, Helpman.
7 december: Standje tijdens kerstmarkt bij Praxis te Assen.
Publiciteit
In het kerkblad van de Remonstrantse gemeente verscheen een artikel over GGG gekoppeld aan een collecte.
In ‘de Helperbel’, wijkkrant van Helpman, werd een oproep geplaatst voor opslagruimte. In de daaropvolgende
wijkkrant verscheen een drie pagina tellend artikel over GGG.
In het Groninger kerkblad van ‘de Ark’ werd een interview gepubliceerd met onze algemeen coördinator.
Verder: organiseerde een MBO-leraar in Stadskanaal een gereedschapinzameling voor GG.
Er werd gereedschap uitgeleend aan ‘het Groninger Landschap’ voor een kinderworkshop.
Er werden spades uitgeleend aan galerie ‘van Starkenborghkanaal’ ivm het kunstproject ‘Tafel van drie’.
DUURZAAMHEID
Op 31 augustus waren wij met de GG-stand aanwezig op het ‘Grachtenfestival’ in de Groninger binnenstad.
Een duurzaamheidmarkt was onderdeel van het festival. Een uitgelezen kans om ons als zodanig te presenteren.
In het vorig jaarverslag schreven we al wat over de relatie GG en duurzaamheid.
Ter gelegenheid van de duurzaamheidmarkt hebben we een aparte folder ontworpen om dit thema wat uit te werken.
De volledige tekst van deze folder is te lezen op onze website.
Benadrukt wordt ondermeer dat ons werk zich richt op een duurzame wereld die goed is voor mens én milieu.
In 1982, toen GG landelijk werd opgericht, speelde duurzaamheid nagenoeg geen rol. Gaandeweg is dit verandert en
werd het besef sterker dat GG ook in dit opzicht van zich kan laten spreken.
VEILIGHEID
Aan veiligheid is ook in het veslagjaar de nodige aandacht besteed. Zo kreeg iedereen een persoonlijke
gehoorbescherming en veiligheidsbril uitgereikt en werden beschermkappen gemaakt voor enkele machines.
De draaibank werd zodanig ingesteld dat er veiliger mee gewerkt zou worden.
In augustus gaf onze electro-keurmeester een korte cursus over het opknappen van electrisch greedschap. Vooraf
werd een checlist opgesteld; een opgeknapt apparaat zou aan deze eisen moeten voldoen wil het door de keuring
komen. Alleen diegenen die de cursus hebben gevolgd mogen - volgens ARBO regelgeving- voortaan electrische
apparaten opknappen.
OPSLAGRUIMTE
Eén van de directe gevolgen van het faillissement van het hoofdkantoor, was dat we gedurende het jaar steeds meer
in het nauw kwamen wat betreft opslagruimte. Afvoer van kisten en machines was vanaf begin maart immers accuut
gestopt. Aangezien wij per jaar ca. dertig kuub kunnen produceren, was het regelen van opslagruimte een van de
eerste maatregelen die genomen moesten worden. De opslagplek bij Fairback was hiervoor niet geschikt.
Een van onze medewerkers bood spontaan zijn schuur aan in Westernieland. Onze opgeknapte naaimachines en
trappers hebben daar een aantal maanden gestaan totdat ze een bestemming kregen.
Gedurende de zomer zorgde de doorvoer van het gereedschap niet echt voor problemen. In de herfst zijn we toch
maar begonnen met het maken van standaardsets zonder directe bestemming. Risico was dat deze kisten voor langere
tijd in de werkplaats zouden blijven staan. Tijdens de jaarwisseling was het aantal kisten behoorlijk opgelopen:
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de gang stond inmiddels propvol. Via een noodkreet in onze wijkkrant ‘de Helper Bel’ kregen we een schuurtje
aangeboden in een kraakpand slechts één straat verderop. Desalniettemin moeten we in de toekomst toch serieus op
zoek naar degelijke opslagruimte. In ons eigen pand hebben we zoldertjes aangebracht in de garderobe en in de gang,
om voorraden kwijt te kunnen. Elke centimeter van de werkplaats wordt op deze manier optimaal benut.
DONATEURSDAG
Vanuit het bestuur is het initiatief genomen om iets te organiseren voor onze donateurs. Omdat het grootste deel van
onze donateurs ons werk al kent, had het weinig zin om hen een rondleiding in de werkplaats te geven.
Besloten werd om hen in het najaar uit te nodigden in de werkplaats en spullen mee te laten brengen die dringend aan
een opknap- of reparatiebeurt toe waren. Op zaterdag 12 oktober was het zover. Er stond een legertje opknappers
klaar om hen met koffie, thee, taart en andere versnaperingen te ontvangen én hun spullen te repareren.
En zo is het gegaan. Het was voor iedereen een zeer genoeglijke dag.
Helaas waren niet alle donateurs in de gelegenheid om naar de werkplaats te komen, maar degenen die er waren
vonden het een zeer geslaagde actie. Het was gezellig, er kon onderling worden kennisgemaakt en bijgepraat en
bovendien kan hun gereedschap er weer een tijdje tegenaan. Besloten is om een dergelijke dag te gaan herhalen.
GGG en Politiek Groningen
Overheidssubsidie -van Provincie en Gemeente- houdt onze gemoederen al enige tijd bezig. De laatste jaren zijn
hierin nogal wat bezuinigingsrondes gaande. Sinds 2013 is de provincie definitief gestopt met subsidie aan GGG.
In februari bracht een gedeputeerde samen met een toegewijde ambtenaar ons nog een bezoek, maar dit bezoek bleef
beperkt tot morele ondersteuning. Van de gemeente Groningen kregen we begin 2013 een schrijven met de
mededeling dat onze subsidie zeer waarschijnlijk wordt gekort of zelfs geheel zal komen te vervallen. Hoogste tijd
dus om GGG in de schijnwerpers te zetten binnen politiek Groningen.
Na een grondige bestudering van de ‘kadernota internationalisering 2013-2016’ hebben wij een brief gestuurd naar
alle betrokken raadsleden en wethouder, om onze situatie voor te leggen, hen te overtuigen van de noodzaak tot
subsidie en hen uit te nodigen voor een bezoek aan de werkplaats.
Twee gemeentelijk beleidsmakers -samenstellers van bovengenoemde kadernota- brachten ons in opdracht van de
burgemeester een bezoek, alsmede één raadslid van de PvdA. Voordien hadden we al enig tijd contact met twee, ons
welgezinde raadsleden van Groen Links.
Naast onze briefactie en het indienen van een bezwaarschrift, hebben we gebruik gemaakt van enkele minuten
spreekrecht tijdens de betreffende commissievergadering. De fractie van Groen Links, Christenunie, Partij van de
Dieren en Stadspartij dienden nog een amendement in, maar dat mocht helaas niet baten…..
Alle kleine organisaties die onder Mondiale Bewustwording en Internationale Samenwerking vielen, werden met de
helft gekort of helemaal wegbezuinigd. Alleen de twee stedenbanden (Moermansk en San Carlos), beide goed voor
zo’n 58.000 euro, kwamen er genadig vanaf.
Voor ons betekent de bezuiniging dat we de komende jaren slechts op 1000 euro subsidie (ipv 2000) per jaar
kunnen rekenen. De PvdA vond dat zuur en voegde gelijk de daad bij het woord: er werd een collecte gehouden
onder eigen raadsleden waarna dit bedrag werd aangevuld met een bedrag uit de partijkas. Ze hebben ons zeer
verblijd met 1000 euro, als een soort van compensatie van de geleden schade én als hart onder de riem. Hulde!
INZAMELPUNTEN
In het aantal inzamelplekken van GGG is geen verandering opgetreden en bleef dus op drieëntwintig, verdeeld over
Stad en Provincie. Met alle inzamelpunten zijn wij zeer blij. Zij zorgen voor een belangrijk deel voor de aanvoer van
gereedschap. Sommige inzamelpunten brengen het gereedschap zelfs naar de werkplaats. Bedankt mensen!
MAMAMINI
Dat we met Mamamini een speciale band hebben is al in menig jaarverslag naar voren gebracht.
We prijzen ons dan ook zeer gelukkig met onze huisbaas, goede buur en tevens hoofdsponsor.
Zonder hun faciliteiten zouden wij zeker niet in de huidige omvang kunnen bestaan.
Door hun ondersteuning draagt Mamamini uiteindelijk op geheel eigen wijze bij aan de zelfredzaamheid van mensen
die overzee, ver beneden het minimum moeten zien te overleven. Dank dus Mamamini !
GIFTEN IN NATURA

Van BAS -een bouwondernemersclub met zo’n tien leden- kregen we een hoeveelheid 9 mm plaatmateriaal om
verzendkisten van te maken:. De platen werden zelfs voorgezaagd bij ons afgeleverd.
Van onze GG-Franeker kregen we een partij op maat gezaagde bodemplaten voor het maken van kisten en kratten.
Lausaulec heeft ons ook dit jaar voorzien van 400 nieuwe metaalzaagbladen.
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Onze ‘buitendienst medewerker’ Peter Knoppien heeft ons weer oude (gulden)postzegels geleverd waarmee een
groot deel van de jaarverslagen zijn verstuurd. Als grofvuil-vergunninghouder, bracht Peter ook veel oud metaal naar
de werkplaats als koper, aluminium, lood e.d., die hij bijeenscharrelde in de diverse Groninger wijken.
Een postbode en een oud medewerkster van ons, brengen ons regelmatig een tas met (gebruikte) elastieken: wij
gebruiken deze elastieken veelvuldig om gereedschapsets bij elkaar te houden.

VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
We kunnen wel spreken van een zeer turbulent jaar…
De gevolgen die het faillissement heeft gehad op het reilen en zeilen van onze werkplaats is in dit verslag meerdere
malen aan de orde geweest. Maar inmiddels is de doorstart van het hoofdkantoor goed op gang gekomen. Gelukkig!
Want zonder een hoofdkantoor hadden we waarschijnlijk ons werk moeten staken…
Heel bijzonder is, dat al ‘onze’ donateurs, ondanks de onzekerheid in 2013, zijn gebleven.
Voor die loyaliteit willen we hen hartelijk bedanken!

Bij de cijfers van 2013 een toelichting:
Eind 2012 kondigde de gemeente aan dat er een nieuwe bezuinigingsronde zou komen.
We wisten toen al dat de subsidie van de Provincie (ca. 2000 euro) beëindigd zou worden.
We hebben een en ander niet afgewacht en zijn gaan zoeken naar andere inkomstenbronnen. Die vonden we o.a. in
de verkoop van bij ons binnengebrachte spullen die in ontwikkelingslanden geen enkel nut en geen enkele waarde
hebben, maar wel in Nederland. We kunnen die het beste omschrijven als ‘antiquiteiten’.

En dan nog een bijzondere actie vanuit de politiek. Een partij zegde toe om de korting -van 50 %- op de
gemeentelijke subsidie voor 2014 uit eigen middelen aan te vullen. Dit is inmiddels waargemaakt. We zijn uiteraard
erg blij met deze actie, maar niet alleen om het geld: we vinden het belangrijk dat we maatschappelijk, dus ook
politiek, draagvlak hebben voor ons werk.

In de loop van het voorjaar bleek al gauw, dat de genoemde doorstart van het hoofdkantoor van Gered Gereedschap
de nodige kosten met zich zou meebrengen. Omdat we ondertussen weten hoezeer we elkaar nodig hebben en van
elkaar afhankelijk zijn, hebben we een bedrag kunnen vrijmaken als bijdrage aan deze doorstart.
Concreet: samen met de GG-werkplaats van Wolvega hebben we een project naar Benin laten verschepen; hebben
we bijgedragen aan de eerste kosten van het ‘Dienstencentrum Gered Gereedschap’ en hebben we een lege,
tweedehands zeecontainer gekocht om de verscheping weer op gang te helpen.
Want voor ons is er maar één doel: ons ‘gered’ gereedschap moet verscheept worden!

Verder dienden zich (toevallig……?) verschillende organisaties aan, die interesse hadden in ons gereedschap. Die
organisaties hebben aan ons, naar eigen draagkracht, een financiële bijdrage geleverd om hun ontwikkelingsprojecten
met gereedschap en naaimachines te kunnen realiseren.

De geldstroom in ons bedrijf houdt zich niet aan kalenderdata. Er komt geld binnen en er gaat geld naar buiten, soms
op de meest onverwachte, maar bij nader inzien, wel juiste momenten.
Dat maakt het lastig om financiële verantwoording af te leggen, althans: zoals de buitenwereld dat gewend is. Maar
het is wel mogelijk.
We hebben daarom in 2009 besloten om die verantwoording af te leggen in de vorm van een proces. Dat wil zeggen:
het zichtbaar maken van de geldstroom over een aantal jaren. Die ziet er zo uit:
Financieel overzicht GGG in euro
2013
Overschot
2012
Overschot
2011
Overschot
2010
Overschot
2009
Overschot
2008
Tekort
gemiddeld overschot 2008 t/m 2013

322
1889
1622
382
289
3000
251 euro per jaar
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En tenslotte de cijfers van 2013, omdat wij u willen laten weten wat we met ons geld doen:

De bedragen van 2013
RUBRIEK
HUUR
WERKPLAATSMATERIAAL
TOEGEVOEGD MATERIAAL
TRANSPORT
VOORLICHTING
FACILITEITEN VOOR MEDEWERKERS
REISKOSTEN
KANTOORKOSTEN
VERZEKERINGEN
MAGAZIJNKOSTEN
BIJDRAGE DOORSTART HOOFDKANTOOR
DIVERSEN
BRADERIE / MARKT
DONATIES
SUBSIDIE GEMEENTE
VERGOEDING KOSTEN
VERKOOP METALEN
TOTAAL

Inkomsten

346
3010
3881
2000
2765
695
12697

Uitgaven
2760
674
1694
663
253
1499
172
855
176
144
3300
185

12375

Dit is de plek om iedereen van harte te bedanken. Onze donateurs, onze sponsor Mamamini,
subsidiegever, diverse kerkgenootschappen, en mensen die hebben bijgedragen in natura:
zonder jullie bijdrage zou ons werk niet mogelijk zijn.
We voelen ons daardoor gesteund en niet alleen in financieel opzicht!
Wie we ook willen bedanken zijn de mensen van alle inzamelpunten; de medewerkers van
het Dienstencentrum Gered Gereedschap in Amsterdam; collega’s in den lande en natuurlijk:
alle mensen die hun gereedschap aan ons hebben toevertrouwd.

