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1. Voorwoord  

 

Met trots presenteren wij u ons jaarverslag van 2018. 
 
Vanuit onze nieuwe locatie aan de Industrieweg in Wolvega hebben wij dit jaar weer een prachtig resultaat 
behaald: 35 bestellingen, in totaal 3385 kilo, voor transport gereed gemaakt.  
 
“Voor elkaar en met elkaar?”  
 
Als nieuwe voorzitter kan ik niet anders dan trots zijn op al onze vrijwilligers. Met veel enthousiasme zijn ze 
wekelijks in onze werkplaats te vinden en aan de slag met reparaties van diverse soorten gereedschap. 
Zonder al deze vrijwilligers was dit allemaal niet realiseerbaar.  
 
En natuurlijk hebben ook al onze sponsoren bijgedragen dit alles mogelijk te maken.  
 
Graag nodig ik jullie uit ons jaarverslag te lezen. Met speciaal aandacht voor Ziblim Yakubu, een man met 
een missie in Ghana. Prachtig hoe hij zich inzet voor behoud van jongeren in zijn stad.  
Gered Gereedschap ondersteunt hem bij het verzorgen van vakopleidingen. Hoe mooi is het dat wij vanuit 
Nederland hier een bijdrage aan kunnen leveren.  
 
 
Een warme groet vanuit de werkplaats, 
Anna van Lang 
Voorzitter Stichting Gered Gereedschap Wolvega 
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2. Projecten 

Landelijk 
Het werk van Gered Gereedschap Nederland begint met de concrete aanvragen voor gereedschap van 
scholen en ontwikkelingsorganisaties in Afrika, Azië of Zuid-Amerika.  Via een uitgebreid 
aanvraagformulier wordt aangegeven welk gereedschap nodig is en waarom. 

Aanvragen die aansluiten bij de visie en criteria van Gered Gereedschap en organisatorisch en financieel 
uitvoerbaar zijn, worden door de vrijwilligers van de landelijke organisatie in behandeling genomen en 
uitgezet naar de lokale werkplaatsen. 
De werkplaatsen in Nederland ‘adopteren’ een of meer van de projecten geheel of gedeeltelijk. De 
vrijwilligers van de werkplaats  weten op deze manier precies voor wie zij zich inzetten. 
 
Gered Gereedschap verzamelt het benodigde gereedschap via de diverse inzamelpunten en knapt dit 
op. Vanuit de verschillende werkplaatsen wordt het gerecycelde gereedschap verzameld in 
zeecontainers en verscheept naar de eindbestemming. Met hulp van particuliere donaties, 
bedrijfssponsoring en fondswerving voorziet Gered Gereedschap in de verschepingskosten. De 
aanvragende organisaties nemen, via een centrale ontvangende partij, zelf de verantwoordelijkheid 
voor de douane-invoer en het transport van haven naar eindbestemming. 

Ieder jaar levert Gered Gereedschap Nederland rond de 100.000 stuks opgeknapt gereedschap - zo’n 10 
zeecontainers vol - aan gemiddeld 80 technische scholen en startende ondernemers in Afrika, Latijns-
Amerika en Azië. Voor veel scholen en ondernemers in ontwikkelingslanden is kwalitatief goed 
gereedschap niet aanwezig of onbetaalbaar. Voor het leren of uitoefenen van een vak als 
metaalbewerker, kleermaker, automonteur, loodgieter of elektriciën is goed gereedschap essentieel.  

 

Wolvega 

Gered Gereedschap Wolvega is een van de 30 werkplaatsen in Nederland die gezamenlijk de zendingen 

naar de gehonoreerde projecten verzorgen. 

Gered Gereedschap Wolvega heeft in 2018 35 bestellingen,  in totaal 3385 kilo, voor transport gereed 

gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                

http://geredgereedschap.nl/in-uw-regio/werkplaatsen
http://geredgereedschap.nl/in-uw-regio/inzamelpunten-2
http://geredgereedschap.nl/doe-mee/word-donateur
http://geredgereedschap.nl/doe-mee/word-sponsor
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2.1  Projecten werkplaats Wolvega in 2018 

 

Land Doelgroep Aantal kilo,s 

      

Kameroen Timmerlieden 339 

  Metaalbewerkers 262 

    Totaal 601 kilo 

      

  Hand Naaimachines 10  Stuks 

  El. Naaimachines 5   Stuks 

  Trap Naaimachines 1   Stuks 

      

      

Tanzania Timmerlieden 323 

  Metaalbewerkers 270 

  Metselaars 291 

  Loodgieters 126 

    Totaal 1010 kilo 

      

  Hand Naaimachines 6 stuks 

      

      

Uganda Timmerlieden 399 

  Metaalbewerkers 718 

  Metselaars 378 

  Loodgieters 138 

  Automonteurs 21 

    

   Totaal 1654  

kilo 

      

  Hand Naaimachines 15  Stuks 

  El. Naaimachines 34  Stuks 

  Trap Naaimachines  1  Stuks 
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Ghana Loodgieters 120  Kilo 

      

  Hand Naaimachines 5  Stuks 

      

  Totaal getransporteerd    

gereedschap 3385 Kilo   

naaimachines     36 Hand Naaimachines   

 

39 El. Naaimachines   

 

2 Trapnaaimachines   

    

 

2.2  Een greep uit de projecten die we in 2018 steunden 

 

2.2.1 Ghana 

Ziblim Yakubu is een man met een missie. Vanuit de stad Tamale coördineert hij de diverse projecten 

van het Wuni Zooya Development Programme (WUDEP), een organisatie die zich sinds 2004 inzet om 

de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van de bevolking in de noordelijke districten van 

Ghana te verbeteren.  Dit deel van Ghana behoort tot de armste regio’s in het land en veel jongeren 

trekken eruit weg om in de steden in het zuiden – vaak tevergeefs – werk te gaan zoeken. WUDEP 

verzorgt vakopleidingen voor jongeren in dit gebied om hun mogelijkheden te vergroten om in de 

eigen regio werk te vinden of een eigen bedrijf te starten.  

Zo wil WUDEP bijdragen aan het afremmen van de uittocht van jongeren naar het zuiden. Dat is Ziblims 

missie en Gered Gereedschap helpt hem daarbij door het leveren van gereedschappen en machines 

voor o.a. houtbewerking, fietsreparaties en kleermakerij. Onlangs arriveerde een grote partij van deze 

gereedschappen en machines in Noord-Ghana.  

 

“Sinds Gered Gereedschap met ons is gaan samenwerken, kunnen wij onze cursisten veel beter 

begeleiden. Met de geleverde gereedschappen kunnen we ze niet alleen beter opleiden, maar ze ook 

gereedschap meegeven om na hun opleiding een eigen zaak mee te beginnen. Met de door Gered 

Gereedschap geleverde naaimachines kunnen we nu ook starten met een kleermakersopleiding in het 

Mion district. Zo kunnen we ook daar een vakopleiding verzorgen die mensen een kans op een baan of 

het openen van een eigen bedrijfje in de eigen regio biedt. We worden van alle kanten aangemoedigd 

om nieuwe opleidingscentra te openen. Door lokale overheden, religieuze leiders, dorpsoudsten, noem 

maar op. Zij zien dat onze opleidingen om het toekomstperspectief van jongeren in deze regio te 

verbeteren effect hebben.  
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De hulp van Gered Gereedschap is daarbij onmisbaar. In 

de afgelopen twee maanden zijn er zeventig cursisten 

afgestudeerd in ons opleidingscentrum in Savelugu en 

we hebben ze allemaal goed gereedschap kunnen 

meegeven om hetzij in loondienst of als zelfstandige 

aan de slag te gaan.’ zo hebben we samen met Gered 

Gereedschap in de afgelopen jaren ruim driehonderd 

jongeren uit deze regio een kans op een betere 

toekomst kunnen bieden. Dit is óns succesverhaal.” 

 

 

 

2.2.2 Kameroen 

Strategic Humanitarian Services (SHUMAS) is een van de organisaties die meerdere keren 

gereedschap en machines van Gered Gereedschap heeft ontvangen. Deze organisatie zet zich al sinds 

1997 in om de levens van Kameroeners te verbeteren. Het doel is om de armste mensen en mensen 

met een beperking in Kameroen een beter leven te geven. 

 

SHUMAS werkt door heel Kameroen en biedt op verschillende manieren hulp. Zwaartepunt ligt daarbij 

op onderwijs. De afgelopen jaren heeft SHUMAS maar liefst 600 klaslokalen gebouwd door heel 

Kameroen en verschillende technische scholen voorzien van gereedschap. Stephen Njodzeka: “Maar 

liefst 90% van de tools komt van Gered Gereedschap. Wanneer dorpen en scholen aangeven dat ze 

gereedschap nodig hebben, schiet SHUMAS ze te hulp. Het gereedschap wordt gebruikt tijdens de 

praktijklessen en draagt bij aan de technische kennis van studenten.” 

SHUMAS heeft speciaal voor jongeren met een lichamelijke 

of verstandelijke beperking een revalidatiecentrum waar 

vakonderwijs gegeven wordt. In dit centrum kunnen 

mensen opgeleid worden tot bijvoorbeeld kleermaker of 

schoenmaker. Een van hen is Johnson 

Nsungnying. “Woorden kunnen niet omschrijven hoe 

dankbaar ik ben voor wie ik ben geworden dankzij SHUMAS 

en de schoenen die ik heb leren maken met het 

gereedschap van Gered  Hij meldde zich als student aan het 

SHUMAS revalidatiecentrum en begon zijn training als schoenmaker. Johnson zal volgend jaar dankzij de 

training die hij heeft gekregen afstuderen. Klaar voor een zekere toekomst als schoenmaker! 
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3. Bestuur  

Sinds januari 2009 is de Stichting Gered Gereedschap Wolvega een zelfstandige stichting. 

Het bestuur bestaat per 31-12-2018 uit: 

Anna van Lang     voorzitter 

Nita de Boed     secretaris 

Werner Brouwer    penningmeester 

Johan Ferwerda    bestuurslid en coördinator algemeen 

Jan Eisen     bestuurslid en coördinator werkplaats maandag en dinsdag 

Kees de Groot     bestuurslid en coördinator werkplaats donderdag 

    

 

4. Medewerkers 

De basis van Gered Gereedschap Wolvega wordt gevormd door zo’n 35 vrijwilligers, die gezamenlijk de 

inzameling, het reviseren en reparen en verzenden van het gereedschap verzorgen.  

In goede samenwerking hebben zij per week gemiddeld 150 uur gewerkt, totaal ruim 6500 uur in 2018. 

De vrijwilligersgroep kent weinig verloop en de sfeer is heel goed. Er wordt op 3 vaste dagdelen aan de 

zendingen gewerkt: maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. 

 

Het jaar werd afgesloten met een gezellige avond met alle vrijwilligers (bestuur een werkplaats), dit jaar 

met een quiz over GG en veiligheid. Tijdens deze avond werd er afscheid genomen van secretaris Wiko 

Bonthond. Het secretariaat wordt overgenomen door Nita de Boed. Eerder het jaar  was er een nieuwe 

voorzitter aangetreden namelijk Anna van Lang. Werner Brouwer is weer terug op zijn oude plek als 

penningmeester. 

 

 

 5.  Inzamelpunten  

Zonder de inzamelpunten en het spontaan afgegeven gereedschap zou ons werk onmogelijk zijn, wij 

danken alle bedrijven, scholen en particulieren voor de bijdragen die zij ook in 2018 hebben geleverd.  

Graag noemen wij expliciet de bedrijven die ons steunen met een inzamelpunt: 

- De wereldwinkels in Oosterwolde 

- De Gamma in Drachten  (De Hemmen) 

- De Praxisvestigingen in Drachten, Heerenveen, Meppel, Kampen, Zwolle, Hoogeveen, Coevorden,   

  Emmeloord, Wolvega, Urk, Oosterwolde, IJsselmuiden, Sneek 

- Kringloopwinkel Emmaus Koudum  

- Bouwmarkt Chris Mayer Wolvega  

- Fysiosport Wolvega 
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6. Financieel verslag 

 

 

Toelichting 

Resultatenrekening 2018 

 
Subsidie   De ontvangen subsidie van de gemeente Weststellingwerf. 
Giften In 2016 is toezegging voor een gift gedurende 5 jaren ontvangen van € 8.200/jaar ter 

dekking van de huisvestingslasten.  
Verkoop Dit betreft de verkoop van tuingereedschap en oud ijzer.  
Vrienden In 2017 heeft beëindiging plaatsgevonden van de Stichting Vrienden van Gered 

Gereedschap. Het saldo is overgedragen aan Gered Gereedschap Wolvega. 
Opleiding BHV opleiding 3 personen 

Resultaten		 	GGW			 2014	
	

	 	 2015	 2016	
	

2017	
	

2018	
Begroting	

2019	

baten	 		 		 	 	 	 	 	

		 subsidie	
	

5.500	 5.500	 5.500	 5.500	 5.500	 5.500	

		 giften	
	

1.466	 1.515	 11.755	 11.757	 11.807	 10.000	

		

verkoop	gereedschappen	en	

schroot	 4.395	

	

3.350	

	

3.787	

	

4.037	

	

4.246	

	

4.000	

		 vrienden	van	Gered	Gereedschap	 0	 450	 110	 65	 0	 	

		 rentebaten		
	

157	 94	 32	 0	 0	 	

	 Vrijval	voorziening	 	 	 8.318	 0	 0	 	

		 		 		 	11.518	 10.908	 29.502	 21.359	 21.554	 19.500	

lasten	 		 		
	 	 	 	 	

		 Vrijwilligers	 952	 1.569	 1.917	 1.262	 865	 1.000	

		 keuringen	opleidingen	 351	 0	 195	 0	 867	 250	

		 reiskosten	
	

857	 683	 679	 1.360	 1.437	 1.300	

		 Huisvesting	
	

3.377	 3.286	 7.653	 9.972	 9.822	 10.000	

		 Verzekering/bank	 177	 304	 300	 325	 324	 350	

		 Werkplaatskosten	 2.639	 2.459	 1.277	 2.458	 3.263	 3.000	

		 transportkosten	 457	 137	 220	 560	 636	 500	

		 PR	
	

407	 114	 114	 173	 109	 600	

		 Algemeen	/diversen	 136	 178	 594	 331	 442	 500	

		 Afschrijving	 265	 265	 323	 217	 1.332	 1.500	

		 dotatie	voorziening	verhuizing	 	1.900	 1.913	 0	 0	 0	 0	

	 verbouw	 	 	 22.287	 0	 0	 0	

		 		 		 	11.518	 10.908	 35.559	 16.662	 18.886	 19.500	

Resultaat	 		 	0	 0	 -6.058	 4.697	 2.452	 0	

	

	
	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	

Balans	 		 2014	 2015	 2016	
	

2017	
	

2018	
	

Activa	 		 		
	

	 	 	 	

		
vaste	
activa	

	

399	 134	
	

760	
	

810	
	

5.747	
	

		 lopende	rekening		 408	 741	 10.958	 2.201	 588	 	

		 spaarrekening	 19.701	 20.108	 1.702	 1.734	 0	 	

		 kas	

	

301	 317	 766	 1.259	 1.151	 	

		

	 	 	 	

	 	 	 	

		 vooruit	betaalde	kosten	 844	 0	 0	 0	 811	 	

		 vorderingen	 157	 2424	 32	 8.200	 8.200	 	

		 		 		 	21.810	 23.723	 14.218	 14.204	 16.497	 	

Passiva	
	 	 	

	 	 	 	

		 algemene	reserve	 15.405	 15.405	 9.347	 14.045	 16.497	 	

		 voorziening	huisvesting	 6.405	 8.318	 0	 0	 	 	

		 Crediteuren	 0	 0	
	

4.869	
	

159	
	
0	

	

		 		 		 	21.810	 23.723	 14.218	 14.204	 16.497	 	
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Reiskosten Kilometervergoeding voor het ophalen van gereedschap ad € 0,28/km. Met de 
toename van de activiteiten na betrekken van de nieuwe werkplaats zijn deze kosten 
sterk toegenomen (zie ook transportkosten) 

Verzekering/bank Met name de bankkosten zijn sterk gestegen als gevolg van de tariefstelling van de 
Rabobank. 

Werkplaatskosten Na de daling van de kosten in 2016 als gevolg van verbouw van de nieuwe werkplaats 
in het tweede halfjaar is sprake van een sterke stijging.  Ca. 50% (€ 1.513) van de 
kosten betreft inkoop van klein materiaal welke wordt meegezonden met gereedschap 
(zaagjes, naalden, meetlinten etc.) 

Rentebaten Op de spaarrekening wordt geen rente meer vergoed. 
Huisvesting De huisvestingslasten in 2018 betroffen de huur, energielasten en OZB. 
Transportkosten Kosten van transportkisten welke sinds 2014 voor rekening van de werkplaatsen 

komen. 
PR Publicatie van gegevens is verplicht voor ANBI instellingen. Dit betreft de hositing van 

de website en het drukken van leaflets/folders. 
Algemeen Kantoorkosten en onderhoud brandblussers 
Afschrijving   Op basis van aanschafwaarde minus restwaarde. 
 

 

Balans 

 

Vaste activa 

 

 

 

 

 

Vorderingen Betreft de nog te ontvangen gift inzake de huisvesting. Deze is in Januari 2019 

binnengekomen.  

Algemene reserve Vermogenspositie. Toename als gevolg van het resultaat over 2018. 

Voorziening vervallen 

 

Begroting 2019 

 

Baten Gelijkblijvende verwachting 

Lasten In verband met het opstellen van een nieuwe website ivm het CMS systeem, stijgende 

kosten voor PR.  

Afschrijvingen Licht toenemende afschrijvingen als gevolg van de kosten voor het in gebruik nemen 

van extra werkruimte in 2019 

 

 

	

Staat	van	activa	 		 		 		 		 		 		 		

actief	 jaar	 aanschaf	 afschr.	 restwaarde	
afschr.	/	
2018	

cum.	
t/m	2018	

Boekwaarde	
31-12-2018	

aanhangwagen	 2013	 396	 33%	 0	 0	 396	 0	

Acer	notebook	 2014	 400	 33%	 0	 0	 400	 0	

Grandis	compressor	 2016	 950	 20%	 0	 202	 582	 368	

Borenslijper	 2017	 267	 20%	 0	 53	 80	 187	

Stellingkasten	 2018	 6.272	 20%	 0	 1.077	 1.077	 5.194	

	TOTAAL	 		 		 		 		 1.332	 		 5.747	


