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Voorwoord
In tegenstelling tot de wereld om ons heen die geplaagd wordt door klimaatverandering, oorlogen en economische
crisis, is 2015 voor Gered Gereedschap Groningen een stabiel en productief jaar geweest. We hebben verder kunnen
werken aan het stroomlijnen van het opknapproces en draaien ondertussen als een goed geoliede naaimachine.
Zo hebben we een enquête onder onze vrijwilligers gehouden om te inventariseren waar ieders ambities en
capaciteiten liggen. Daaruit is een takenlijst voortgekomen met voor iedere functie waar nodig een reservekracht,
zodat bij ziekte of afwezigheid alles gewoon door kan blijven gaan.
Ook hebben we een nieuwe opslagruimte gekregen, ter beschikking gesteld door het Leger des Heils, waar we pieken
in de aanvoer van gereedschap kunnen opslaan. We kunnen hier ook de gevulde kisten die klaar zijn voor verzending
tijdelijk opslaan. Deze extra ruimte was meer dan nodig, want door het wegvallen van een aantal GG werkplaatsen in
onze regio is het aanbod vergroot.
De inrichting van dit depot hebben we uiteraard zelf ter hand genomen, want een belangrijk kenmerk van onze club
is dat we alle kennis en kunde in huis hebben om onze eigen werkplaats en ons machinepark zelf te onderhouden en
te repareren.
En dan de financiën, deze waren in 2015 weer keurig op orde. Mede dankzij een behoorlijke gift van een stichting
die zijn activiteiten beëindigde, hebben we een aantal investeringen in de werkplaats kunnen doen en hebben we
meer middelen die nodig zijn bij het gebruik van het gereedschap mee kunnen sturen.
Ook hebben we alle collega-werkplaatsen een nieuw formaat sjabloon aangeboden om de huidige, kleinere
verzendkisten van het Gered Gereedschap-logo te kunnen voorzien.
Alle voorwaarden voor een productief jaar waren ruimschoots aanwezig: we hadden de wind in de rug en dat heeft
tot resultaat geleid. Vele scholen in Afrika zagen hun aanvraag voor gereedschap beloond met door ons opgeknapte
kwaliteitsproducten waarmee ze jongeren een opleiding kunnen bieden en daarmee perspectief op een zelfstandig
bestaan voor henzelf en hun familie.
Goed opgeleide vakmannen en vakvrouwen, leveren een cruciale bijdrage aan de ontwikkeling van de economie
en aan een land in zijn geheel. Zo draagt ons Gered Gereedschap een steentje bij aan een eerlijker verdeling van
de welvaart zodat er een stabielere en veiligere wereld ontstaat.
Henk Smith
Voorzitter Gered Gereedschap Groningen
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AKTIVITEITEN RONDOM GGG
De werkplaats aan de Helper Oostsingel
We hebben een mooi magazijn waarin al het binnengekomen gereedschap netjes is geordend. Bij het opknappen
van het gereedschap is het belangrijk dat er vervangende onderdelen voorradig zijn die ook snel zijn te vinden.
Daar hebben we dit jaar een belangrijke stap in gezet. Twee van onze medewerkers hebben alle schroefjes,
boutjes moertjes, ringetjes enz. in sorteerdozen gedaan en deze van labels voorzien.
Om de beschikbare ruimte in de werkplaats te ontlasten hebben we gezocht naar externe opslagruimte.
Deze hebben we gevonden aan het Damsterdiep, waar het Leger Des Heils een grote Romnyloods heeft.
Gereedschap dat niet direct hoeft worden opgeknapt brengen we vanaf nu eerst naar het Damsterdiep.

De gereedschapstroom
We raakten onze opslagruimte bij Pino en bij Fairback in Groningen kwijt. Om het vrijgekomen gereedschap snel te
kunnen verwerken heeft GG-Franeker twee keer een lading gereedschap gehaald wat door hen is opgeknapt. Ook de
GG-afdeling van de reclassering in Amsterdam heeft ons van gereedschap afgeholpen.
De stichting Emmaus uit Delfzijl kreeg van ons meerdere keren een lading 3e hands gereedschap wat door hen
weer in de kringloop wordt gebracht.
We lenen ook gereedschap uit aan diverse organisaties, waar wij een goed gevoel bij hebben.
Bijvoorbeeld voor een kinderworkshop van het Groninger Landschap, of ten behoeve van een theaterproductie in
Diever. Vraag & Aanbod -een gelijksoortige organisatie als GG- heeft van ons een flink aantal naaimachines,
typemachines en ook fietsenmakers gereedschap gekregen.
Voor ZIENN, een organisatie die mensen ondersteunt die in een crisis verkeren, hebben we twee dozen 2e hands
gereedschap opgeknapt.
Als er tuingereedschap wordt ingeleverd, dan gaat dat veelal naar het project ‘Tuin in de Stad’. Tuin in de Stad is
gevestigd op een terrein aan de rand van het centrum van Groningen. Het is een sociaal initiatief waarbij mensen met
en voor elkaar maatschappelijke waarde creëren zonder geld.

Inzamelpunten en inbreng gereedschap
We zijn zeer tevreden over de hoeveelheid ingebracht gereedschap dat naar ons toekomt via alle inzamelpunten in en
rondom de stad Groningen. Soms vervalt er een inzamelpunt: Praxis aan het Sontplein wegens sluiting.
En soms komt er inzamelpunt bij: Tissink in Zuidlaren, een zaak die zich richt op de verkoop van gereedschap.
In de theeschenkerij van de NOVO in Harkstede is een eenmalige inzamelactie gehouden. Misschien dat dit een
definitieve vorm krijgt. Voor een overzicht van al onze inzamelpunten: zie: www.geredgereedschapgroningen.nl
Van sommige bedrijven kregen we grote partijen:
Lasaulec leverde honderden gebruikte veiligheidschoenen afkomstig van de Gemeente. In het kader van
maatschappelijk verantwoord ondernemen wil de Gemeente dat de oude schoenen een goede bestemming krijgen.
Ook Stadsbeheer van de gemeente Groningen leverde ons veel bruikbare spullen.
Van Nedtrain uit Onnen, ontvingen wij een grote hoeveelheid bouten afkomstig uit een magazijnopruiming.
De opbrengst van spullen die bij ons worden ingeleverd en waarvoor bij onze projectpartners geen belangstelling
bestaat worden door ons aan kringloopwinkels te gedoneerd of we verkopen ze.
De opbrengst van deze verkoop wordt aangewend voor de exploitatie van de werkplaats.
In verband met een dreigend tekort aan elektrisch gereedschap hebben we een oproep geplaatst op onze website.
Tevens hebben wij Hornbach benaderd die in het kader van een inruilactie ons o.a. vele gebruikte boormachines
verstrekte.

Mamamini
Geen jaarverslag is compleet zonder een dankwoord aan onze voornaamste sponsor en betrouwbare huurbaas
Mamamini. Niet alleen komt een behoorlijk deel van het gebruikte gereedschap en de naaimachines binnen via hun
inzamelnetwerk, ook krijgen we van hen een financiële bijdrage om de opgeknapte gereedschappen te voorzien van
reserveonderdelen en verbruiksmaterialen zoals extra zaagjes en schuurpapier. Als huurbaas heeft Mamamini in 2015
onze werkplaats voorzien van een nieuw verwarmingsapparaat en de voorgevel heeft een frisse nieuwe verflaag
gekregen. Zelfs ons afval kunnen we kwijt in één van de containers van Mamamini.
Hartelijk dank voor deze voor ons onmisbare ondersteuning.
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Samenwerking met andere werkplaatsen
In Musselkanaal is al meer dan 20 jaar een werkplaats van Gered Gereedschap. Elke maandagmiddag komen
ongeveer 7-9 mensen bij elkaar om gereedschap op te knappen. De GG-werkplaats in Musselkanaal bracht ons in
juni door hen opgeknapt gereedschap. Wij zorgen ervoor dat dit over diverse projecten wordt verdeeld.
Met de werkplaats in Wolvega hebben we de afspraak dat we gebruik maken van elkaars netwerk als het gaat om de
toelevering van hulpmateriaal. Er worden veel diensten en materialen uitgewisseld.
Met GG-Franeker hebben we ook regelmatig contact: wij krijgen op maat gezaagde kistbodems van hen.
De werkplaats GG-Winschoten is opgeheven: reden van opheffing is dat WerkPro waaronder de werkplaats valt, er
geen geld meer in wilde steken. De inzamelbakken bij de Praxis van Winschoten, Veendam en Hoogezand die door
hen werden geleegd, nemen wij samen met GG-Musselkanaal van hen over.

HET LANDELIJK DIENSTENCENTRUM VAN GG (DCGG).
Het bestuur van Gered Gereedschap heeft een nieuwe landelijke voorzitter, zijn naam is Bob de Kok.

Leren, werken, ondernemen
Tijdens het Landelijk overleg werkplaatsen heeft onze voorzitter het één en ander verteld over het bijstellen van onze
doelen. Door een veranderende fondsenwereld zullen we de focus naast scholing ook leggen op ondernemen:
“leren, werken en ondernemen” is de nieuwe kreet. We gaan bijvoorbeeld in de projectlanden ook Toolshops
samenstellen, een gereedschapsbank of -bibliotheek waar vaklieden kunnen huren, lenen, of bijvoorbeeld een dagje
een werkplek kunnen gebruiken. Fondsen reageren erg positief op deze plannen!
Iets soortgelijks hebben we al gedaan voor Stepping Stone in Liberia en BRAC in Tanzania. DCGG gaat nu in
Kiwangali, Uganda, een uitgebreide werkplaats opzetten met een naaiatelier, garage, timmerwerkplaats en een
verhuur voor gereedschappen.

Aanvraag bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Eind 2015 heeft de Tweede kamer een amendement aangenomen om € 250.000 uit te trekken voor projecten zoals
die van Gered Gereedschap. Gered Gereedschap heeft de SP geholpen met de input hiervoor. De bedoeling is dat het
geld gebruikt wordt om vakmanschap te ondersteunen in ontwikkelingslanden. Als we het geld toegewezen krijgen,
dan is dit niet zomaar voor ons; er wordt op dit moment gekeken naar geschikte projecten en organisaties waarmee
GG samen kan werken om de doelen te verwezenlijken.

Enquête binnen GGG
In 2015 hebben we een enquête gehouden onder onze vrijwilligers om alle ambities in kaart te brengen. Bij het in
kaart brengen van het geheel, bleken er maar liefst 20 verschillende functies en 28 werkplaatstaken te zijn.
De enquête heeft geresulteerd in een nieuwe lijst waarin voor veel functies een invaller is vermeld. Omdat we een
participerende organisatie zijn vinden we het een groot goed om niet in hiërarchieën te denken. Daarnaast is het van
groot belang dat de juiste man/vrouw op de juiste plek zit en vooral dat iedereen plezier in het werk heeft en houdt.

VOORLICHTING
In september hebben we ons gezicht laten zien tijdens een Duurzaamheidsmarkt in het bedrijfsrestaurant van het
DUO-gebouw aan de Kemkersberg. In dezelfde maand stonden we eveneens op een Duurzaamheidsmarkt in de
wijk Drie Landen. Dit was in verband met het 20-jarig bestaan van deze duurzaam gebouwde wijk.
Informatie over GG verscheen in het kerkblad van de Remonstranse kerk en in de regiobladen `De Oostermoer´ en
de Vriezer Post.
Er is een nieuwe folder gemaakt over onze werkplaats. De folder bevat in het kort alle elementen die we voor het
voetlicht willen brengen. Meer uitgebreide informatie staat natuurlijk op onze website.
Op de homepage van onze website zijn de jaarverslagen van de laatste twee jaar te downloaden
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PROJECTSCHEMA GGG 2015
Land, nummer

Projectnaam

srt.

ger.

nm. toebeh.

Totaal

Kisten

Kilo

Kuub

10

404
14
546
12

1
7
1

100
87
314
18

0,35
0,24
0,54
0,06

Kenia 14-163

Panacea Self Help Group

g

Kenia 13-640

St. Teresa’s Musoli YP

g

Kenia 14-165

Day Love Children's

g

Liberia 14-300

Stepping Stone Liberia

g

404
5
546
2

Tanzania 11-203

St Maria Magdalene
Ifakara women group

n/g

641

16

70

727

13

785

2,59

Tanzania 14-108

Ibino Society Tas Geita

n

Tanzania 14-188

Chipole VTC Songea

n/g

Tanzania 14-317

BRAC

n

Uganda 14-206

Najo VTC

n

2
12
44
17

12
60
210
90

Uganda 14-215

PEFO

g

Uganda 13-583

Mountain Vieuw

g

6
743
136
65
1981
612

20
815
378
173
1981
612

10
8
5
26
10

75
585
1028
431
915
319

0,43
1,18
4,34
1,38
1,79
0,53

Zambia 13-621

Foundation of Hope for
Underprivileged Kasempa

n

40

13

70

123

2

234

0,62

Zambia 13-630

New Life Giving Ministries

n/g

2562

10

75

2647

26

1449

3,03

Projecten GGG:
Burkina Faso

Haparako

n

350

g

Tanzania

Tanzania-support

g

374
250
46

1

Bem-Bakery

Tanzania

Mirjam Laan

n

7

Sierra Leone

Earthian Roots

n/g

Jokko Samenhang

n

35
70
65

1640
117

5

Senegal

23
250
46
40
1553
39

2

Malawi 15-002

95
100
11
85
1418
200

0,5
0,2
0,02
0,12
5,21
0,56

1126

10.879

115

8.249

23,69

TOTALEN

9

17

13

9.694 153

PROJECTEN
We hebben in het projectjaar met z’n allen weer ons best gedaan om zoveel mogelijk gereedschap op te knappen:
ruim 23 m3. Het blijft onze ambitie om het gereedschap kwalitatief goed en mooi af te leveren.
We hebben aan een twintigtal projecten meegewerkt: grote en kleinere voor bekende en onbekende aanvragers.
Omdat GG sinds 2014 steeds meer met standaard pakketen werkt voor een achttal beroepsgroepen, kunnen we dit
jaar voor het eerst melden voor welke beroepsgroepen we gereedschap hebben opgeknapt. In 2015 waren dit:
metselaar 4 sets; timmerman 4 sets; metaalbewerker 3 sets; automonteur 2 sets; loodgieter 1set en elektricien 1 set.
Elke set is samengesteld voor ca.10 leerlingen. Inclusief het aantal naaimachines, hebben we dus minstens 350
leerlingen van degelijk gereedschap kunnen voorzien.
Van de meeste projecten volgt hieronder een beschrijving.

ZAMBIA 13-630: New Life Giving Ministries (NLGM)
In Lusaka is in 2010 een gebouw neergezet waar de organisatie NLGM trainingen organiseert voor mensen die te
maken hebben gehad met huiselijk geweld, mensenhandel, aids en extreme armoede. Nu al zijn 200 mensen opgeleid
en er staan ongeveer 1000 mensen op de wachtlijst, voornamelijk vrouwen. Wegens gebrek aan materiaal is bij GG
een aanvraag ingediend. De werkplaats in Groningen doet mee met 1 set metselgereedschap; 1 set metaalgereedschap
en 10 handnaaimachines. De container wordt ondersteund door C & A die bijdraagt aan de verschepingkosten.

ZAMBIA 13-621: Foundation of Hope for Underprivileged
Onze naaimachineafdeling zorgt voor 9 elektrische - en 4 handnaaimachines voor de organisatie FHU in Kasempa.
Deze organisatie wil 260 deelnemers een beroepsopleiding laten volgen tot kleermaker. Met maar één naaimachine
die ze ter beschikking hebben, schiet dat niet echt op. De deelnemers zijn voornamelijk vrouwen die slachtoffer zijn
aan HIV. Naast een beroepsopleiding wordt ook aandacht besteed aan goede voeding, les in computers en
psychologische ondersteuning.
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LIBERIA 14-300: Stichting Stepping Stone Liberia (SSL)
Rivercess is één van de meest geïsoleerde provincies in Liberia. De boeren die hier werken hebben aan SSL te
danken dat zij hun gewassen inkopen die in Monrovia worden verkocht. In de vrijgekomen tijd kunnen de boeren
zich op hun landbouwwerk concentreren. Nu is de behoefte ontstaan om in het regenseizoen ook werkzaamheden te
verrichten. Daartoe gaat SSL in samenwerking met GG een gereedschapbank opzetten waar de boeren machines
kunnen huren of ter plekke zelf producten maken die de SSL dan voor hen verkoopt.
Intussen is er in 2014 een werkplaats opgericht. De naastgelegen school gebruikt deze werkplaats om in de
ochtenduren les te geven. Een medewerker van GG zal drie weken in Liberia verblijven om deze werkplaats in te
richten en de machines te demonstreren. Het aandeel van GGG is essentieel: wij leverden hen een houtdraaibank met
alle denkbare toebehoren. Een mooi initiatief waar meerdere partijen wat aan kunnen hebben.

TANZANIA 14-1-08: Ibino Society Geita
In het noorden van Tanzania zijn in 2015 tal van mensen opgepakt en veroordeeld voor het vermoorden en/of
verminken van Albino-mensen. Er heerst daar nog steeds het idee dat het verwerken van hun (afgehakte !)
lichaamsdelen medicijn is voor tal van ziektes. Een gruwelijke realiteit. Albino Society Geita is een organisatie door
en voor Albino’s om hun positie in de maatschappij te verbeteren. Zij vragen naaimachines bij ons aan, om mensen
tot kleermaker op te leiden; een tamelijk veilig beroep omdat men binnenshuis kan werken en niet blootgesteld wordt
aan de brandende zon. Een deel van de verdiensten gaan naar TAS Geita, om de strijd tegen onbegrip en
discriminatie aan te binden.

TANZANIA 11-203: St. Maria Magdalena Ifakara Women Group (MMIWG)
Dat Aids een serieus probleem is met verstrekkende gevolgen, zal niemand vreemd in de oren klinken. In Tanzania
zijn er veel sterfgevallen en ten gevolge daarvan ruim een miljoen weeskinderen. Doordat ouders uitvallen moeten de
oudere kinderen uit een gezin zorg dragen voor hun jongere broers/zusjes en kunnen hierdoor niet naar school.
MMIWG biedt in de stad Morogoro onderdak en scholing aan deze kinderen. Na een half jaar intensieve training
kunnen ze een opleiding volgen o.a. tot kleermaker. Onze bijdrage: 1 set timmergereedschap en 16 naaimachines.

KENIA 14-163: Panacea Self Help Group
Reeds 10 jaar bestaat deze non-profit organisatie die kansarme jongeren vanaf 18 jaar een opleiding biedt tot kapper,
timmerman, automonteur of loodgieter. Met name gehandicapten krijgen een kans om mee te doen in de
gemeenschap. Om afgestudeerden een set gereedschap mee te geven waarmee ze direct aan de slag kunnen, hebben
wij acht individuele timmersets opgeknapt waarmee dit mogelijk wordt. In samenwerking met andere GGwerkplaatsen, kunnen de ze in Sondu straks een volwaardige training aanbieden aan 260 leerlingen.

KENIA 13-640: Sint Teresa’s Musoli Youth Polytecnic
De school, opgericht in 2009 was aanvankelijk onderdeel van de katholieke kerk, maar is nu een publieke organisatie
die zich openstelt voor de gehele gemeenschap rond Bukara, met tal van opleidingsmogelijkheden. Door het hoge
aantal aanmeldingen groeit de school nog steeds en zijn er te weinig middelen voorhanden.
Met de omvangrijke aanvraag die ze bij GG hebben ingediend kunnen ze de komende jaren flink vooruit.
Soms krijgen we in Groningen grote machines binnen zoals een metaaldraaibank. Aanvragers zoals in dit geval de
Teresa school, heeft het geluk dat ze deze machine extra krijgen opgestuurd.

KENIA 14-165: Day Love Children’s Project (DLCP)
In Nairobi wonen ca. 4 miljoen mensen en meer dan de helft van deze bevolking woont in sloppenwijken. Als je in
één van deze wijken woont, kan je terecht bij DLCP. Sinds 2000 kunnen kinderen onder de 18 jaar daar een
opleiding volgen, die voor 80% bestaat uit praktijklessen. Het gereedschap dan men nu gebruikt is meer dan 10 jaar
oud en dus erg versleten of niet meer bruikbaar. Wij dragen bij met 1 set metaalgereedschap: andere GGwerkplaatsen vullen dit aan.

UGANDA 14-206: Najo VTC
Het Najo trainingscentrum in de stad Mbarara heeft al een indrukwekkend aantal leerlingen afgeleverd, maar is nu
toe aan diverse nieuwe sets gereedschap. Dit centrum is in 1980 door de organisatie ‘Child Uganda’ opgericht en er
werken 24 docenten. Zij begeleiden de leerlingen tot ver na het afstuderen en zo ontstaan beroepscoöperaties die
elkaar vakgericht kunnen ondersteunen. Wij leveren in dit project een grote bijdrage: 17 stuks naaimachines,
waaronder 3 trappers, 8 hand- en 6 elektrische machines. St. Weeshuis der Doopsgezinden heeft een geldelijke
donatie geleverd aan het landelijk bureau van GG om de verscheping mogelijk te maken.
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UGANDA 14-215: PEFO: Phoebe Education Fond for Orphans and Vulnerable Childeren.
De drie broers Ojambo: Justine, Richard en Robertson, die hun ouders al jong verloren aan Aids, hebben in 2003 de
stichting PEFO in het leven geroepen. In de stad Jinja heeft de organisatie een technische school gebouwd voor
leerlingen tussen de 15 en 20 jaar. Niet alleen richten ze zich op aidswezen, maar ook op hun verzorgers en
grootmoeders. Lessen in financiële kennis, gezondheid, rechtspositie en vakopleidingen vormen de basis tot het
verbeteren van hun leefomstandigheden. Het is een groot project met gereedschap voor meerdere vakgroepen.

PROJECTEN VAN DE GRONINGER WERKPLAATS:
In 2015 heeft GGG een zestal projecten, variërend van één tasje vol, tot een meer dan 1400 kilo wegend project
zelfstandig uitgevoerd. Het betrof projecten waarvan we de gebruikers dan wel vervoerders persoonlijk kenden.
Onder de kleine projecten valt ‘Tanzania Support’. Een echtpaar uit Stedum heeft handgereedschap meegenomen
dat ze willen gebruiken om een slaapzaal te bouwen in het dorp Selela, Tanzania, voor Massai meisjes. De meisjes
kunnen nu niet naar school omdat het domweg te ver lopen is. ATOS foundation, een onderdeel van de ICTconsultancy, heeft dit bouwproject uitgekozen om uit te voeren:
En nu maar hopen dat de bewuste meisjes als rozen zullen slapen in de nieuwe slaapzalen.

Issa Diallo is een geboren Senegalees die regelmatig containers vervoerd naar zijn geboorteland. Aangezien hij in
Leek in de gezondheidszorg werkzaam is, heeft hij diverse contacten opgebouwd met organisaties die o.a. rolstoelen
aan zijn stichting ‘Jokko, Samenhang’ doneren. Van ons kreeg hij een aantal elektrische naaimachines mee die goed
van pas zouden komen in zijn project waarbij hij de gehandicapte medemens wil ondersteunen.
In Malawi, in het dorp Bembeke, verblijven momenteel twee Groningers die daar een bakkerij op willen zetten.
Volgens eigen onderzoek en berekening, zullen daar al met al 360 mensen van kunnen meeprofiteren, waaronder
werknemers, boeren en schoolgaande kinderen. Dat het opzetten van een bakkerij in Nederland heel anders verloopt
dan in Afrika waar het waterhalen alleen al 1,5 uur per dag kost, is te lezen in hun nieuwsbrief. Ze kregen voor hun
ambitieuze plan twee individuele sets gereedschap mee, om later in het lokale buurthuis en de bakkerij te gebruiken.

Haparako in Burkina Faso. Met deze organisatie die bestuurd wordt door Gudrun Spaans hebben we al
jarenlang goede betrekkingen. Regelmatig worden we via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het leven in
Parako, een dorp in het Noordwesten van Burkina, waar Gudrun een stuk grond van de bevolking heeft gekregen,
daar een huis heeft laten bouwen waar ze een deel van het jaar verblijft. De zware zeilmakersmachine die we laatst
binnen kregen, komt in de regionale school zeker goed van pas omdat ze al van plan waren om dekkleden te gaan
fabriceren, waar momenteel vraag naar is.

Mirjam Laan die tijdelijk in Tanzania verblijft, had het geluk dat er plek over was in de container van Bert
Boekholt van de organisatie KET. Op deze manier werden een zevental naaimachines verscheept die zullen worden
gebruikt door jong gehandicapten in de stad Mto wa Mbu.

Earthian Roots. In 2010 kwamen we voor het eerst in contact met Rooske Westerdijk en Jonas Williams,
bevlogen oprichters van Earthian Roots. In Campbell Town hebben ze een school gebouwd en sindsdien zijn ze met
ongekende energie bezig met het inzamelen van goederen voor het land in wederopbouw na de oorlog van 19912002. Tijdens de Ebola-crisis hebben ze geld ingezameld om het hele dorp van een zak rijst te voorzien, omdat het
openbare leven toen plat lag. Dat er behoefte is aan veel materiaal weet Jonas als geen ander: hij bezoekt met enige
regelmaat zijn geboorteland. In 2015 hebben we veel bruikbaar gereedschap, waaronder een houtdraaibank met
toebehoren en veel trapnaaimachines aan hen kunnen geven: zij zorgden zelf voor containervervoer. Deze krijgen
zonder twijfel een goede bestemming.

FEEDBACK: AANGEKOMEN PROJECTEN
Het is voorbehouden aan het DCGG om contact te onderhouden met de projectaanvragers: als GG-werkplaatsen dit
afzonderlijk zouden doen kan er te veel verwarring ontstaan. Gevolg is wel dat wij afhankelijk zijn van het DCGG
voor wat betreft het doorgestuurd krijgen van ontvangstbevestigingen.
In 2015 heeft het Dienstencentrum van slechts één project een bericht van aankomst doorgestuurd.
Dit is nog steeds het gevolg van het faillissement van GG1 en de doorstart in 2013/2014. We hopen dat dit jaar meer
projecten aan ons worden teruggekoppeld.
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PEFO, het project dat al eerder werd genoemd, is het enige officiële verslag dat we kregen toegestuurd.
Verder kregen we van Jaap Man, die een project voor een school in Tanzania aanvroeg, een uitgebreid verslag
toegestuurd. Ook Issa Diallo, die al eerder werd genoemd heeft ons foto’s opgestuurd van aangekomen
naaimachines. Van deze drie project doen we hieronder afzonderlijk verslag.
TANZANIA, Technische school in KIRONGWE
Jaap en Joke Man, die dit project ter plekke hebben begeleid, zijn door de school in Kirongwe uitgenodigd voor de
diploma-uitreiking in december 2015. Leerlingen van alle vakgebieden hielden een presentatie en vertelden over het
nieuwe (GG)gereedschap. Het gemak van een cirkelzaag boven een handzaag; de noodzaak om bril en handschoenen
te dragen bij laswerkzaamheden etc. Afstuderende timmerlieden toonden met trots zelfgemaakte tafels en krukjes. De
vrouwen lieten de voordelen van een elektrische naaimachines zien boven de traditionele handnaaimachine van
chinese makelij én zelfgemaakte producten als geborduurde kussenhoezen, jurken enz. Bij de kleermakers-afdeling
was de leerlingenaanwas het grootst; het aantal docenten is daar dankzij de komst van de naaimachines verdubbeld.
Het echtpaar Man had een speciale verrassing voor de beste leerling: deze kreeg een set timmergereedschap,
opgeknapt door reclassering A’dam, waarmee hij in principe meteen een eigen bedrijf kon beginnen. De feestelijke
dag werd met een maaltijd afgesloten, maar niet nadat Jaap en Joke enkele meubelstukken kado kregen. Namens de
school werden ook wij, Groningers, op onze beurt hartelijk bedankt; zonder onze gereedschapzending had de school
deze mooie diploma-afronding waarschijnlijk niet op deze manier kunnen houden.

Voor ons was het heel bijzonder om te lezen dat onze inzet zoden aan de dijk zet aan de andere kant van de wereld.
Dat een paar kuub aan gereedschap zo’n verschil kan maken en iemands toekomst kan beïnvloeden is werkelijk
verrassend om te merken en blij van te worden!
SENEGAL, Jokko Samenhang, project van Issa Diallo. Enthousiast als altijd, stuurde Issa ons zijn nieuwsbrief
toen hij net terug was uit Senegal. Daarin was te lezen dat de vele rolstoelen die hij had verstuurd een groot verschil
maken in het leven van menig gehandicapte, veelal slachtoffer van laffe landmijnen. De overhandiging van de 20
naaimachines vond plaats in het dorp Joff, een vissersdorp even buiten Dakar waar een opleidingscentrum voor
gehandicapten is en waar deze mensen een beroepsopleiding kunnen volgen.
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Er werd een plechtigheid gehouden in aanwezigheid van een imam, de chef de quartier, en leden van verschillende
politieke partijen. Daarna werden de naaimachines gepresenteerd.

PEFO: het project in Uganda.
Aan het Pefo-project voor Uganda hebben we in de Groninger werkplaats lange tijd gewerkt: 2 metsel sets, 1 timmer
set en 1 metaalset. Van de Uganda-container was 60% bestemd voor Pefo. Meerdere GG-werkplaatsen hebben dan
ook aan dit project bijgedragen. Een van de bestuursleden van DCGG, Carolina Beilsma, reisde in 2015 op eigen
kosten naar Uganda en Tanzania om enkele projecten te bezoeken, waaronder Pefo. Ze schrijft hierover: “Het was
een ware happening om samen met de medewerkers van Pefo de kisten te openen en hun jubelkreten te horen. Het
kostte hen een week om alles te inventariseren.” Wilt u dit hele verslag lezen, ga dan naar
www.gereedgereedschap.nl / nieuwsbrief. Het betreft de nieuwsbrief van december 2015.
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PERSONEELSZAKEN 2015

Personeelsverloop 2010 t/m 2015
Jaar
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Nieuw
12
7
5
6
6
7

Vertrokken
10
8
5
6
7
10

Bezetting
35
40
40
39
38
35

Jubilarissen
Er waren in 2015 zeven jubilarissen in ons midden die door de personeelscommissie werden gehuldigd met een
oorkonde en een unieke GG-push-pin: 5 jaar: 3 personen, 10 jaar: 2 personen en 15 jaar: 1 persoon en een bijzondere
jubilaris die al 25 jaar werkzaam is de werkplaats. Gefeliciteerd mensen, met jullie onderscheiding!
In één van de werkplaatsbijeenkomsten werd Jan van Splunder met algemene instemming tot erelid benoemd. Jan is
één van de oprichters van GGGroningen en is als penningmeester en bestuurslid een zeer inspirerende kracht in onze
organisatie geweest.

FINANCIEEL VERSLAG
Inkomsten
Donateurs
Giften
Subsidie
Markt en Internet verk.
Eigen projecten
Verkoop metalen
Rente
Onvoorzien
Totaal

verschil

begroting gerealiseerd
2.700
2.919
2.000
6.160
1.000
1.000
2.500
2.630
1.500
1.900
800
698
160
167
0
0
€ 10.660
€ 15.475

€ 4.815

uitgaven
Huur
Kantoorkosten
Werkplaatskosten
Additioneel materiaal
Emballage
Medewerkers
Reiskosten
Verzekeringen
Voorlichting
Onvoorzien
Totaal
verschil

begroting gerealiseerd
2.760
2.760
800
748
1.150
1.612
2.470
2.034
1.000
1.386
1.400
1.710
400
128
180
176
500
651
0
1.645
€ 10.610
€ 12.849
€ 2.625

Korte verklaring
Na het inhoudelijke verslag willen we het financiële verhaal niet achterwege laten. Zonder inkomsten
kunnen we uiteraard geen uitgaven doen. We zijn dan ook erg dankbaar dat we zo trouw worden gesteund.
Een aantal kerken heeft ons in het collecterooster opgenomen te weten de Remonstrantse Gemeente; de
Fonteinkerk; de Jacobuskerkgemeente in Rolde en de Protestantse gemeente in Bedum
Uit onverwachte hoek kwam er dit jaar een grote gift binnen zoals in het voorwoord is vermeld. Dankzij deze gift
hebben we extra kunnen investeren in de werkplaats en in de voorlichting. Zo hebben we nieuwe bekken in de

draaibank gekregen en een nieuwe sjabloon voor het spuiten van het logo op de kleine kisten. Ook hebben
we een folder laten drukken en er is een beamer aangeschaft. Een andere bijzondere gift betrof de
opbrengt van naaimachineboekjes verkocht via internet door een naaimachinehandel in Stadskanaal.
De kapotte kachel in het begin van het jaar heeft voor ongeveer 150 euro aan extra kosten gezorgd.
Net als vorig jaar hebben we weer een zeecontainer kunnen sponsoren aan het dienstencentrum.
De post eigen projecten heeft een positief saldo vanwege een vergoeding van de stichting Vraag &
Aanbod voor door ons geleverde naaimachines, typemachines en fietsgereedschap.
BEDANKT
Op deze plaats willen we graag 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!!
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