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Voorwoord
Zoals ook in eerdere jaren regelmatig voorkwam was 2016 een jaar met 2 gezichten. Een vrolijk gezicht
omdat 2016 weer een produktief jaar is geweest. Met een vrijwel maximale bezetting draaiden we op
volle kracht. De ene na de andere gereedschapsset werd door ons geproduceerd en overgedragen aan de
landelijke stichting om naar Afrika vervoerd te worden. De hoeveelheid ingeleverd gereedschap is groter
dan we kunnen verwerken, zodat we ook gereedschap aan collega-werkplaatsen konden leveren. En ook
de financiën waren in 2016 weer keurig op orde, zeker na een flinke donatie van de kringloop winkel in
Haren.
Begin juni 2016 keken we minder vrolijk bij de aankondiging van onze huurbaas Mamamini dat we na 18
jaar naar een andere locatie voor onze werkplaats moesten gaan omzien. Mamamini wil de ruimte zelf
gaan gebruiken. Deze mededeling markeert het begin van onze zoektocht naar een nieuwe plek voor onze
werkplaats, waar we de rest van het afgelopen jaar naast ons reguliere werk druk mee bezig zijn geweest.
Na een inventarisatie van de eisen waaraan een nieuwe locatie moest voldoen, zochten we de publiciteit
en onderzochten de vele tips die binnenkwamen. Al spoedig werd ons duidelijk dat de mogelijkheden niet
voor het oprapen liggen. De economische crisis is voorbij, en daarmee is ook het aanbod aan leegstaande
bedrijfsruimte gedecimeerd, althans aan voor ons betaalbare ruimte.
Nadat we gelobbyd hadden bij een aantal politieke partijen werd ons door de gemeente Groningen een
ruimte aangeboden, maar ook hier heersen de wetten van de markt: voor de helft van ons huidige
oppervlak zouden we 3 maal zoveel moeten betalen. Een voor ons volstrekt onhaalbare kaart.
Aan het eind van onze zoektocht hebben we gekozen voor een ruimte in een voormalig schoolgebouw van
het Noorderpoort college aan de Van Schendelstraat: in beheer bij Carex, een antikraakverhuurder. Op
zich een prima ruimte met de benodigde voorzieningen, maar wel met een duidelijk nadeel: de
opzegtermijn is één maand.
De verhuizing is in maart 2017 in gang gezet. Naar verwachting is begin mei de nieuwe werkplaats volledig
operationeel. We gebruiken deze ingrijpende gebeurtenis om met de inzet van alle vrijwilligers en de
steun van onze vrienden en donateurs een nog betere werkplek te creëren dan we al hadden. We gaan
ons dan weer volledig focussen op wat ons het meeste voldoening geeft: het opknappen van gereedschap
voor jongeren in Afrika wiens toekomst hier van afhankelijk is.
Maar voor nu even weer terug naar 2016, want daar
gaat dit jaarverslag over

Henk Smith
Gered Gereedschap Groningen

Hiernaast het pand waar we 17 jaar lief en leed met
elkaar hebben gedeeld.
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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. In 2016 zijn de magazijnstellingen voorzien van een inhoudsopgave, zodat het nu
gemakkelijker zoeken is in het magazijn. Onze externe opslagruimte, een grote Romnyloods van het Leger
Des Heils aan het Damsterdiep, wordt gebruikt voor het binnen gekomen gereedschap, dat we niet direct
kunnen opknappen.
De gereedschapstroom
De gereedschapsstroom naar GGG blijft onverminderd groot. Ingebrachte spullen die niet voor projecten
worden gevraagd worden aangeboden aan kringloopwinkel Emmaus in Delfzijl, een organisatie die werkt
zonder winstoogmerk, waar vrijwilligers werken die min of meer zijn vastgelopen in de maatschappij. Ook
bieden we sommige waardevolle zaken, die niet voor projecten worden gevraagd aan via internet of op
rommelmarkten. Dit om onze eigen exploitatie sluitend te maken.
Tuin in de Stad heeft het inzamelen van tuingereedschap moeten staken in verband met een verhuizing.
Inmiddels komt St. Winsewida uit Winschoten regelmatig tuingereedschap ophalen.
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. Vooral het aantal ingebrachte naaimachines was zo groot
dat we aan twee aanverwante organisatie 40 stuks niet opgeknapte naaimachines hebben geleverd.
Voor een overzicht van onze inzamelpunten kijk op: www.geredgereedschapgroningen.nl
Mamamini
Ook dit jaar willen wij onze hoofdsponsor mamamini bedanken voor hun steun. Niet alleen ontvangen wij
een substantiële financiële bijdrage maar ook worden er via hun inzamelnetwerk veel gereedschap en
naaimachines bij ons binnengebracht. Het grof vuil dat vrij komt bij onze werkzaamheden kunnen we
dumpen in de containers van Mamamini
Mede dankzij de zeer betaalbare huur heeft Gered Gereedschap in al die jaren geen financiële problemen
gekend. We zijn blij met de door Mamamini toegezegde subsidie voor de komende 10 jaar. Hartelijk dank
voor deze voor ons onmisbare ondersteuning.
HET LANDELIJK DIENSTENCENTRUM VAN GG (DCGG).
Nieuwe koers
Gered Gereedschap gaat een nieuwe koers varen. Het komt er op neer dat naast ondersteuning van
technische scholen GG zich breder gaat richten op leren, werken en ondernemen. Dit houdt in dat we ons
ook in gaan zetten voor het opleiden van leraren, beurzen voor studenten, meeloopstages voor
afgestudeerden en het oprichten van mobiele werkplaatsen. We gaan hiervoor samenwerken met andere
organisaties die plaatselijk kennis en ervaring hebben. Focuslanden zijn Kameroen, Kenia, Tanzania en
Oeganda. Daar concentreren we hulp in een specifieke regio, die we vooraf goed onderzoeken op
behoeftes en kansen. Er is ons € 250.000,- toegekend door het ministerie van Buitenlandse Zaken om
dergelijke projecten uit te voeren. Aan de werkplaatsen is gevraagd om werkplaatsmachines te leveren
voor de inrichting van de mobiele werkplaatsen.
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Transport
Er is met de Baanderij (onze ideële verlader) afgesproken om maandelijks alle werkplaatsen langs te
rijden. Voor Groningen is dat de 1e maandag van elke maand. Tevens is afgesproken dat er spullen
vervoerd kunnen worden tussen werkplaatsen.
We zijn toe aan een herziening van de standaard gereedschapsets. Het blijkt dat het aanbod niet meer
geheel aansluit bij de vraag. Gereedschap dat slecht verkrijgbaar is via ons inzamelsysteem zal mogelijk
door het Dienstencentrum centraal worden ingekocht.
Claimsysteem
Werkplaatsen kunnen zelf via het intranet van GG direct projecten uitzoeken en vervolgens claimen. In dat
systeem (NING) is de projectbeschrijving te vinden tevens is vermeld het vakgebied de aantallen
gereedschappen en de opleverdatum
Als het project gereed is kan het via NING worden afgemeld en dat betekent dat het project gereed is om
te worden opgehaald door de verlader.
De projectadministratie wordt dus een stuk makkelijker.
De beschrijving op de kisten verandert ook. Nieuw is een uniek nummer voor elke set gereedschap
Een voorbeeld: (00558/15-077/UG/CRP1/5), met hieronder de verklaring
Uniek set nummer / projectnummer / land / type gereedschap set / totaal aantal colli
PERSONEELSZAKEN.

In 2016 is het vrijwilligersbestand iets toegenomen, we hebben 5 nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen en afscheid van 2 vrijwilligers genomen.
Aan het aantal uitgereikte oorkondes valt af te lezen hoe trouw onze vrijwilligers zijn
1 vrijwilliger kreeg de oorkonde 5 jaar uitgereikt.
3 vrijwilligers kregen de oorkonde 10 jaar uitgereikt.
1 vrijwilliger kreeg de oorkonde 15 jaar uitgereikt.
1 vrijwilliger kreeg de oorkonde 20 jaar uitgereikt.
Kitty Geway kreeg bij haar afscheid de oorkonde 25 jaar uitgereikt in een feestelijke bijeenkomst en werd
daarbij tevens het erelidmaatschap aangeboden.
Personeelsverloop 2010 t/m 2016
Jaar

Nieuw
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Vertrokken
12
7
5
6
6
7
5

10
8
5
6
7
10
2

Bezetting
35
40
40
39
38
35
38
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PROJECTEN
PROJECTSCHEMA 2016
land en nummer

projectnaam

Kenia 14-125
Kenia 14-165
Kenia 14-252
Kenia 14-301
Kenia 14-301
Kenia 14-301
Kenia 14-342
Kenia 14-342
Kenia 14-366
Kenia 14-366
Kenia 17-342
Madagascar 15-083
Malawi 14-386
Malawi 15-065

Aid the Needy
Day Love Children
Faith of Good Hope
SAVIC
SAVIC
SAVIC
Mwena
Mwena
Kilgoris
Kilgoris
Mwena

Ruanda 15-015
Tanzania 14-068
Tanzania 14-096
Tanzania 14-121
Tanzania 14-121
Tanzania 14-142
Tanzania 14-142
Uganda 14-036
Uganda 14-066
Uganda 14-195
Uganda 14-307
Uganda 14-307
Uganda 14-368
Uganda 15-046
Uganda 15-051
Uganda 15-077
Uganda 15-077
Uganda 15-077
Uganda 15-098
Uganda 15-127
Uganda 15-127
Uganda 15-232

IPRC Rwanda
UMOA
Mambwe VTC
Upendo
Upendo
Bethania
Bethania

Projecten GGG:
Ghana
Senegal
Senegal
Nederland
Burkina Fasso

Young in Prison

srt kisten
g
g
g
n
n
n
n
n
n
g
n
g
g
g
g
g
n

Kiwangala
Kiwangala
Kiwangala
Hupgen
Tadet
Tadet
Safeplan

n
n
g
g
g
n
g
n
n
n
g
g
g
g
n
g
g
n
g

Tuma Viela
Jokko samenhang
Jokko samenhang
Vraag&Aanbod
Haparako

n
n
g
n
n

Kakunyu
Kakunyu
Villa Maria

totaal

krat

9
4
16

1
1
5
1
0
5

3

3

4

3

6
9
6

3
5
3

8
0

1
6

0
12

4
2

8
3
1
4
6
2
10

2
2
1
3
1
2
8

1

122

kilo

m3

355
157
659

0,63
0,23
1,08
0,58

177
36
147
63
138
22
184
15
12
176
80
173
155
64
261
429
328
73
335
96
35
57
434
32
317
338
46
149
275
99
414

0,509
0,2
0,426
0,26
0,4
0,08
0,42
0,016
0,25
0,449
0,6
0,33
0,9
0,18
0,36
0,7
0,395
0,47
0,46
0,25
0,3
0,15
0,77
0,44
0,6
1,31
0,29
0,258
0,4
0,31
0,858

647
243
36

2,8

52 7257

inhoud
10 pers. Timmer-set
10 pers. Electra-set
10 pers. timmer, metaal
10 handnaaimachines
10 el. naaimachines
1 industrienaaimachine
10 handnaaimachines
1 trapnaaimachine
2 breimachines
zaagtafel
10 el. naaimachines
figuurzaagmachine
10 pers. set metsel
kleine metaaldraaibank
kruiwagen
10 pers. set metsel
2 trapnaaimachines
10 pers. set metsel
3 trapnaaimachines
4 handnaaimachines
10 pers. set metaal
10 pers. set auto
10 pers. set metaal
2 trapnaaimachines
10 pers. set metaal
3 hand, 3 el. naaimachines
1 trap naaimachine
3 hand, 1 el naaimachine
10 pers. timmerset
houwelen etc, deelproject
10 pers. timmerset
div machines voor garagewerk
1 trapnaaimachine
10 pers. electroset
10 pers. set metaal
4 hand, 1 el naaimachine
10 pers. timmerset

12 hand, 7 el., 7 trapnaaimachines
20 el. naaimachines
0,055 1 pers.set timmer
20 el. naaimachines
20 handnaaimachines, onopgeknapt
18,7
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FEEDBACK: AANGEKOMEN PROJECTEN
De contacten met de projectaanvragers uit de donorlanden lopen via het Diensten Centrum in
Amsterdam. De projectinformatie moeten we als werkplaats dus ook ontvangen via het dienstencentrum.
Het verzorgen van die informatie kan wat ons betreft beter. Bij aanvang van een project is de informatie
zeer summier en de terugmelding vanuit de ontvangers uit Afrika komt vaak te laat om nog te worden
opgenomen in het jaarverslag.

PROJECTBESCHRIJVING UITGEVOERDE PROJECTEN
We hadden veel relatief kleine projecten in 2016, dit heeft te maken met de nieuwe werkwijze in
Amsterdam, waar per standaardset wordt gewerkt als onderdeel van een project. Veel van de projecten
gaan naar opleidingsinstituten; een standaardset bevat zoveel gereedschap dat 10 personen er mee
kunnen werken. Een aantal projecten hebben we voor derden gedaan, dit zijn de projecten GGG. Van de
meeste projecten waar wij aan hebben meegewerkt, vindt u hieronder een korte beschrijving.

Aid The Needy, Sondu, Kenia
Aid the Needy is door jongeren opgezet die samen wilden werken om op lokaal niveau armoede te
bestrijden en de economische kracht van de plattelandsgemeenschap te versterken.
De organisatiedoelen zijn o.a.: jongeren opleiden en versterken met beroepsvaardigheden,
afgestudeerden ondersteunen bij inkomens-genererende activiteiten of bij het vinden van werk,
voedselonzekerheid bestrijden door integratie van vakgerichte activiteiten en landbouw, het welzijn
bevorderen van jongeren met een beperking d.m.v. revalidatie en integratie in het bestaande programma.
Plattelandsjongeren tussen de 18 en 35 jaar die als gevolg van armoede niet meer dan een basisscholing
hebben gekregen, vormen de doelgroep. Momenteel doen 136 jongeren een opleiding of productiewerk.
Voor jongeren met een beperking is speciale aandacht, o.a. van speciaal opgeleide docenten.

Day Love Children’s Project, Kikuyu, Kenia
Day Love Children’s Project (DLCP) is opgericht in 1995 met als doel straatkinderen liefde te geven en hulp
te bieden, vandaar de naam. De organisatie helpt kinderen tot 18 jaar die in de sloppenwijken van Nairobi
leven. Ze worden voorzien in primaire levensbehoeften, maar kunnen daarnaast ook onderwijs volgen.
Juist onderwijs is voor hun belangrijk, zodat ze vaardigheden aanleren en de mogelijkheid krijgen om uit
de sloppenwijken te komen.

Kiwangala, Oeganda
In het Lwengo District wonen rond de 770.000 mensen in 175.000 huishoudens. De bevolking van Lwengo
is enorm jong. Ongeveer 50% is onder de 15 jaar. Het is erg belangrijk om de jongeren goed op te leiden,
opdat ze een vak kunnen uitoefenen. Daartoe worden bestaande opleidingen uitgebreid, en nieuwe
opgezet. Gered Gereedschap helpt hier graag aan mee.

SAVIC (Solidarity & Advocacy with Vulnerable Individuals in Crisis), Kukuma, Kenia
SAVIC wil de toegang tot gezondheidszorg en levenslang leren voor ontheemden in Kakuma bevorderen,
faciliteren en bepleiten. De non-profit organisatie werkt in het Kakuma-vluchtelingenkamp, waar 180.000
vluchtelingen uit 14 landen wonen. Het project wil jaarlijks minimaal 240 jonge mensen in het kamp
bereiken. De doelgroep omvat vluchtelingen, wezen, meisjes die gevaar lopen, jongeren met een
beperking en werkloze jongeren. In alle SAVIC-projecten zijn vrouwen en jongeren met een beperking
betrokken. In de toekomst wordt beleid geïnitieerd zodat vaker mensen met een beperking worden
aangenomen.
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TADET, Mpigi, Uganda
Het huidige Target Development and Training Uganda (TADET) is in 1996 opgericht onder de naam
Kawempe Technical Institute. Doel was om de werkeloosheid terug te dringen en het ondernemerschap te
stimuleren. Al snel gaf het instituut ook trainingen op het gebied van metaalproductie en lassen. Na een
paar jaar wilden ze meer bijdragen aan de toekomst van kwetsbare groepen, zoals jongeren, (aids) wezen
en kwetsbare kinderen. De naam werd veranderd in TADET en sinds 2006 zijn er al 800 jongeren opgeleid.

Bethania Vocational Training Centre, Mbeya City, Tanzania
Bethania Vocational Training Centre bestaat sinds 2005 in de Mbeya regio met een nadruk op Mbeya City.
Ze richten zich op het onderwijzen van laaggeschoolde en kansarme jongeren, met korte en langdurige
opleidingen tot kleermaker, timmerman en (auto- en motor)mechanica, maar ook computer- en
communicatievaardigheden. Ook jongeren met een beperking kunnen bij Bethania VTC opleidingen
volgen. Door deze opleidingen leren de jongeren een vak die ze daarna ofwel een baan ofwel
ondernemerschap biedt, waardoor de economische waarde van de hele regio toeneemt.

Upendo Women Evangelistic Revival Mission, Kigoma, Tanzania
Upendo is gevestigd in Kigoma aan de rand van het Tanganyika meer in het Oosten van Tanzania. De
Kigoma regio is de op één na armste regio van Tanzania. Dit komt onder anderen doordat het gebied
geisoleerd is vanwege de weinige en slechte kwaliteit van de verbindingswegen. Upendo is opgericht in
2002. De organisatie is voortgekomen uit het The Grace Church of Tanzania. Een aantal
vertegenwoordigers van deze kerk zagen dat veel vrouwen en kinderen in moeilijke omstandigheden
leefde. Tegelijkertijd zagen ze dat de hulp die ze boden niet altijd aansloot bij de behoeften van deze
vrouwen omdat het voornamenlijk op mannen was gericht. Om toch goede hulp te bieden aan de
vrouwen is Upendo opgericht. De organisatie werkt nu met een beperkt aantal gereedschappen van
slechte kwaliteit. Upendo heeft daarom een beroep gedaan op Gered Gereedschap met de vraag om hen
te voorzien van goed gereedschap. Gered Gereedschap honoreert deze vraag graag zodat nog meer
mensen deel kunnen nemen aan het onderwijs en de kwaliteit er van verder verbeterd.

Universal Ministry of Africa Trust (UMOA), Dar-es Salaam, Tanzania
UMOA-TRUST is in eerste instantie opgericht vanuit kerkelijke ambities, maar is zich later meer gaan
richten op het onderwijzen van kansarme jongeren in Tanzania. Dit doen ze door verschillende
opleidingen en cursussen aan te bieden, waarmee jongeren zich vaardigheden kunnen aanleren en zo
uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het jongeren trainingscentrum heeft de
afgelopen jaren 224 jongeren, inclusief 56 meisjes, geholpen aan beroepsvaardigheden als metselen,
naaien, (auto)mechanica en computervaardigheden. Er werken vijf geschoolde leerkrachten die jaarlijks
getoetst worden op hun vaardigheden, en er zijn 3 vrijwilligers die daarbij helpen. Doordat de jongeren
leren op hun eigen benen te staan, komen ze op eigen kracht uit de armoede. Ongeveer 85% van de
jongeren vindt na de opleiding een baan. Daarmee dragen ze bij aan economische groei in Tanzania.

Kakunyu parents support association (Kakunyu), Masaka, Uganda
De organisatie is in 2000 opgericht omdat er te weinig hulp was voor kinderen met een beperking. In 2006
werd Kakunyu officieel geregistreerd bij het Masaka-district in centraal Oeganda. Kakunyu heeft
verschillende doelen zoals het ondersteunen van kinderen met fysieke beperkingen door fysiotherapie en
het bieden van hulpmiddelen; vakopleidingen, opleiding in de landbouw en leren opkomen voor rechten
voor kinderen en ouders, kinderen bereiken die geen geld voor school hebben; bewustzijn vergroten over
de rechten en behoeften van kinderen met een beperking; eigenwaarde vergroten; oefenruimte bieden
voor beweging. Gereedschappen zijn nodig voor de vakopleiding, kleermaken en breien van truien,
leerbewerking, houtbewerking en computerkunde.
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Villa Maria Hospital Home care, Masaka, Oeganda
De organisatie op gemeenschapsbasis is in 1989 opgericht en valt onder het Villa Maria-ziekenhuis van de
Katholieke bisdom in Masaka. Villa Maria werkt in de districten Kalungu en Bulomansimbi. De doelen zijn
o.a. voorkomen van hiv-Aids d.m.v. gedragsverandering. Beperking van hiv door medische zorg en
psychosociale steun aan o.a. wezen en kwetsbare kinderen. Villa Maria wil dit bereiken d.m.v. lager
onderwijs voor wezen, vakopleidingen..
Qua opleiding richt Villa Maria zich m.n. op: houtbewerking, automechanica, loodgieten, elektrische
installatie, kleermaken, kapper, schoenmaken, lassen en metaalbewerking. In het programma van 20052009 hebben zo'n 800 kwetsbare kinderen en jongeren een stagetraining gekregen en kan 99% zich
inmiddels zelf redden.

HUPGEN, Wakiso District, Oeganda
Al tien jaar lang geeft HUPGEN verschillende cursussen om de bewoners van dit gebied een betere positie
op de arbeidsmarkt te geven en zodoende in hun levensonderhoud te kunnen voorzien Er zijn onder
andere cursussen op de volgende gebieden: kleermaken, timmeren, haarverzorging en computeren. In
2016 wil de organisatie de volgende vier cursussen aanbieden: metaal bewerking, automonteur,
elektrische installaties en loodgieten. Helaas heeft HUPGEN niet genoeg materialen om alle cursisten goed
en efficiënt te kunnen opleiden. Gered Gereedschap wil de organisatie graag helpen met het leveren van
materialen zodat er nog meer leden van de gemeenschap een baan vinden of een eigen bedrijf kunnen
oprichten.

Safeplan Uganda: Budongo Women Bee Enterprise (Buwobe), Masindi, Oeganda
De non-profitorganisatie Safeplan Uganda richt zich sinds 2011 op jongeren en vrouwen (13-25 jaar) in
plattelands-gebieden. Onder de jongeren zorgt zij voor bewustwording over gezondheid, ICT-technologie,
klimaatverandering en duurzaam grondgebruik. Het doel is dat deze doelgroep zelfstandig een inkomen
kan realiseren. Safeplan Uganda is nauw betrokken bij Budongo Women Bee Enterprise (Buwobe) en
traint daarvoor jongeren tussen de 17-30 jaar in de buurt van het Budongo National Park over duurzaam
bijenhouden, bijenwaskaarsen maken en energiebesparende technieken, zoals ovens zonder houtgebruik.
Buwobe streeft naar de grootste honingproductie in Oost-Afrika en won in 2014 de Seed Award. Door het
succes van dit project groeit in de regio de behoefte aan bijenkorven, aan mensen die deze kunnen maken
en aan gereedschap.

IP (Young in Prison), Malawi
De stichting Young in Prisson (YiP) wil in Malawi een productiewerkplaats beginnen waar lampen van
metaal worden gemaakt. In de werkplaats komen ex-gedetineerden te werken die op deze manier werken
aan hun re-integratie in de maatschappij. De gemaakte lampen worden in Nederland verkocht.

8

GGG Jaarverslag 2016

Mwena Polytechnic School, Mwena, Kenia
In 2005 kreeg de Delta in Nederland het verzoek vanuit Kenia om de kinderen uit het dorp Mwena aan
een betere toekomst te helpen. Mwena ligt in het Kwale district in het zuidoosten van Kenia. Tijdens het
eerste bezoek bleek Mwena een zeer arm dorp in een zeer droog gebied. Er was geen fatsoenlijke school
en de kinderen kregen les onder de bomen. Er was geen veilig drinkwater en er was ook onvoldoende
voedsel beschikbaar. De Delta scholengemeenschap heeft hier diverse projecten opgezet met als einddoel
om de bevolking zelfredzaam te maken.
In Mwena zal en polytechnische school opgezet worden met de volgende opleidingen, die worden
gegeven door bevoegde vakleerkrachten: bouwkunde, timmeren, naaien, landbouw, ict voor leerkrachten
en leerlingen. De opleidingen gaan 2 jaar duren. Er wordt gestreefd naar certificering voor alle
opleidingen. Het is de bedoeling om ouders van de leerlingen actief te betrekken bij alle activiteiten.

Isanya Youth Polytechnic, Kilgoris, Kenia (14-366)
Kilgoris ligt op het plateland in het Gucha district en is een arme gemeenschap. Er werden dit jaarl 205
jongeren uit de directe omgeving opgeleid (89 vrouwen en 116 mannen) van 18 tot 25 jaar. Deze jongeren
hebben vaak lager en soms middelbaar onderwijs gehad en zijn afkomstig uit arme gezinnen en kunnen
daardoor geen verdere opleiding betalen. Onder de doelgroep vallen ook gehandicapte jongeren (48 in
2015), wezen, straatkinderen en school-dropouts. Isanya Youth Polytechnic is het enige opleidingscentrum
waar wezen, straatkinderen en jonge moeders terecht kunnen voor beroepsonderwijs.

Gered Gereedschap voor IPRC Rwanda.
Via een Nederlandse vrijwilligster Hester van de Kuilen, die docenten traint en opleidingstrajecten vorm
geeft in het beroepsonderwijs in Rwanda, heeft GG Westvoorne een aan
vraag gekregen voor gereedschap van IPRC South (Integrated Polytechnic Regional Center) in het zuiden
Rwanda. Dit is een organisatie bestaande uit onder meer 80 technische scholen, waar beroepsopleidingen
verzorgd worden. Opleidingen zoals timmerman, metselaar, elektricien, metaalbewerker, lasser,
loodgieter, kleermaker, enz. Rwanda kent een uitdagende bevolkingssamenstelling; een hele grote groep
is jonger dan 25 jaar. En dat is dan ook de reden, dat het beroepsonderwijs & ondernemerschap hier veel
aandacht krijgt.

Mambwe Vocation Training Centre
Mambwe Vocation Training Centre bestaat sinds 2001 en richt zich op jongeren die een vervolgopleiding
willen volgen waarin ze een vak leren, en zo zelfstandig of via een baan aan de slag kunnen als vakman.
Naast computervaardigheden leiden ze ook jongeren op als timmerman, metselaar en smid. De jongeren
zijn tussen de 17 en 22 jaar oud, en de groep van ongeveer honderd jongeren bestaat uit evenveel
jongens als meisjes. Ook jongeren met een beperking kunnen bij Mambwe VTC opleidingen volgen.
PROJECTEN VAN DE GRONINGER WERKPLAATS:

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 ronslingerend plastic,
dit wordt verzameld, schoongemaakt en vervolgens worden er schooltassen, hoeden, regenjassen etc van
gemaakt . Het mes snijdt aan twee kanten, Ghana wordt wat schoner, en aan de geproduceerde
producten is veel behoefte.
GGG heeft 26 naaimachines ter beschikking gesteld.
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Jokko Samenhang
Issaga Diallo, opgegroeid in Senegal, werkt in Nederland in de
gehandicaptenzorg, en is zeer begaan met het lot van de
gehandicapte medemens, ook in Senegal, waar de
voorzieningen voor
deze groep minder zijn dan in Nederland. Om de mensen daar
te helpen heeft hij een stichting in het leven geroepen, JOKKO
Samenhang. In het verleden hebben wij al eens een project
voor hem gedaan, zie het jaarverslag 2014, nu konden wij
hem helpen met een aantal naaimachines en een set
timmergereedschap.

FINANCIEEL VERSLAG
Na het inhoudelijke verslag willen we het financiële verhaal niet achterwege laten. Zonder inkomsten
kunnen we geen uitgaven doen en we zijn dan ook erg dankbaar dat we zo trouw worden gesteund.
inkomsten
donateurs
giften
verkoop antiek
subsidie
vergoed. gem. kostn
verkoop metalen
rente
opbrengst optieplank
onvoorzien

totaal

begroot

gerealiseerd

2.700,00
2.000,00
2.500,00
1.000,00
1.500,00
750,00
160,00
50,00
0,00

2.499,48
3.960,59
2.973,46
1.000,00
2.250,00
437,45
151,34
118,00
0,00

10.660,00

13.390,32

uitgaven
medewerkers
huur
kantoorkosten
werkplaatskosten
additioneel mtriaal
reiskosten
transport
verzekeringen
voorlichting
emballage
externe opslag
abonnementen
kasverschil
onvoorzien
totaal

begroot gerealiseerd
1.400,00
2.760,00
800,00
1.000,00
2.470,00
200,00
200,00
180,00
500,00
1.000,00
100,00
25,00
0,00
0,00
10.635,00

1.321,68
3.188,17
694,75
1.055,31
1.087,03
23,00
250,17
176,14
126,39
914,50
0,00
35,00
1,69
1.644,40
10.518,23
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Korte verklaring
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
Van de wereldwinkel in Haren kwam er dit jaar een grote gift binnen. 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.
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 opbrengst uit donaties is constant, maar wel kwetsbaar. De drie grootste donateurs zijn samen goed
voor 44%.
Van de gemeente Groningen ontvingen we €1000,00 subsidie. In verband met de gestegen nieuwe
huisvestinglasten hebben we gevraagd om extra ondersteuning. De kans dat dat wordt gehonoreerd is
reel.
De Vergoeding gemaakte kosten wordt voor een groot deel geleverd door Mamamini (€ 1350.00) Het
overige komt binnen door geleverde naaimachines, type machines aan “Vraag en Aanbod”
De “Verkoop oude metalen” heeft wat minder opgeleverd dan begroot. Voor een deel ligt dat aan de
koperprijs.
Additioneel materiaal is veel minder dan begroot. Deze uitgaven worden gedaan om onderdelen mee te
sturen met het opgeknapte gereedschap. Bijvoorbeeld zaagbladen, naaimachine olie, schuifmaten
enzovoort. In 2015 is er veel geïnvesteerd zodat er in 2016 veel minder is uitgegeven.
De post “Onvoorzien” is voornamelijk de bijdrage voor een container aan Gered Gereedschap centraal.
En tenslotte het kasverschil van €1,69. Daar kunnen we wel mee leven.

Bedankt
Tenslotte willen wij onze trouwe donateurs bedanken. Naast geldelijke steun 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 in onze werkplaats het gereedschap begruiksklaar maken voor
verzending
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