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1. Voorwoord

GIRLPOWER
Alweer een jaar actief bezig vanuit onze nieuw werkplaats in Wolvega.
En wederom trots ons jaarverslag 2019 aan u te mogen presenteren.
Wat zijn er weer prachtige projecten ondersteund! Niet alleen door ons maar door alle werkplaatsen in heel
Nederland. Vanuit Wolvega totaal 4653 kilo voor transport gereed gemaakt. Een mooi resultaat! Alle lof voor
onze vrijwilligers die zich weer voor de volle 100% hebben ingezet het afgelopen jaar.
Dit alles mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van onze sponsoren, waarvoor dank.
Ik wens u allen veel leesplezier. Met name project Oeganda waarbij wij vanuit Gered Gereedschap jonge
Afrikaanse vrouwen ondersteunen. We leren ze een vak. En dit naast de zorg voor hun gezin. Niet eenvoudig
maar het lukt. Hoe mooi is het te zien dat ze als vrouw groeien: meer zelfvertrouwen en eigen waarde. Naast
het aanleren van een vak, leren we ze meer over sociale- en emotionele vaardigheden. Zelfs hoe ze moeten
omgaan met hun financiën. Dat is nog eens Girlpower!
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, LatijnsAmerika 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 25 werkplaatsen in Nederland die gezamenlijk de zendingen
naar de gehonoreerde projecten verzorgen.
Gered Gereedschap Wolvega heeft in 2019 29 bestellingen, in totaal 4653 kilo, voor transport gereed
gemaakt.
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2.1 Projecten werkplaats Wolvega in 2019

LAND

DOELGROEP

AANTAL KILO,s

CAMEROEN

METAALBEWERKERS

316

AUTOMONTEURS

59

TIMMERLIEDEN

40

8 ELEKTRISCHE NAAIMACHINES

129

3 TRAPNAAIMACHINES

118

1 TYPEMACHINE

7

METSELAARS

478

METAALBEWERKERS

749

ELEKTRICIENS

188

TIMMERLIEDEN

274

LOODGIETERS

158

13 HAND NAAIMACHINES

376

2 ELEKTRISCHE NAAIMACHINES

35

2 TRAPNAAIMACHINES

124

2 LOCK NAAIMACHINES

44

1 ELEKTRISCHE TYPEMACHINE

3

METAALBERWERKERS

198

10 HAND NAAIMACHINES

159

1 TRAPNAAIMACHINE

42

4 LOCK NAAIMACHINES

60

1 LASTRAFO ( ELEKTRODE )

34

METSELAARS

157

METAALBEWERKERS

70

AUTOMONTEURS

267

TIMMERLIEDEN

82

2 LEER NAAIMACHINES

163

10 ELEKTRISCHE NAAIMACHINES

166

5 HAND NAAIMACHINES

80

2 TRAPNAAIMACHINES

77

GEREED GEMAAKT EN GETRANSPORTEERD

4653

UGANDA

MALAWI

TANZANIA

TOTAAL

Stichting Gered Gereedschap Wolvega – jaarverslag 2019

2.2 Een greep uit de projecten die we in 2019 steunden
2.2.1 Oeganda
GIRLPOWER VOOR JONGE AFRIKAANSE VROUWEN
Vrouwen zijn veelal de drijvende kracht achter sociale verandering in
ontwikkelingslanden. Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen meer investeren in
het welzijn van hun gezin en voorrang geven aan zaken als gezondheidszorg,
voedsel en onderwijs. Veel van de projecten die Gered Gereedschap ondersteunt
zijn er dan ook op gericht om het leven van meisjes en jonge vrouwen te verbeteren
door hen sociaal en financieel onafhankelijk te maken.

‘Dat begint met goed onderwijs’ zegt Hope Nabirye van Bugembe Womens Group in Oeganda. ‘We
houden de kosten voor deelname aan onze cursussen daarom bewust zo laag mogelijk. Soms leiden we
cursisten zelfs gratis op. ’ Omdat de (jonge) vrouwen vaak ook de zorg voor hun gezin hebben is het
volgen van een opleiding niet altijd eenvoudig. Het vraagt dan extra inzet en motivatie om toch door te
gaan. Met het aanleren van een vak wordt het zelfvertrouwen vergroot, wat bijdraagt aan een positief
gevoel van eigenwaarde bij de jonge vrouwen. Hope Nabirye: Veel cursisten denken dat ze weinig
kunnen veranderen aan hun situatie. Wij laten ze ervaren dat dat niet zo is.’
Naast het aanleren van het vak worden de jonge vrouwen door onze projectpartners ook vaak getraind
in het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden en krijgen ze onderricht in financiën. Ze
worden hierdoor zelfstandiger waardoor vroegtijdige huwelijken en zwangerschappen worden
voorkomen. Dit leidt tot een stabielere toekomst voor de volgende generatie.
2.2.2 Tanzania
MEER EX-GEVANGENEN AAN DE SLAG ALS VAKMAN OF VROUW, DAT IS ONS DOEL!
Iedereen verdient een tweede kans in het leven. Onder dat motto zet Music
Crossroads zich in voor een betere toekomst voor ex-gedetineerden in Malawi.
Gladson Msendera is hoofd opleidingen: ‘Samen met Gered Gereedschap en Young
in Prison zijn we in 2017 een metaalopleiding gestart in Lilongwe. Jonge
gevangenen krijgen hier na hun vrijlating een opleiding tot metaalbewerker en
daarmee een reëel uitzicht op een stabiele toekomst als ambachtsman of vrouw.’

De opleiding is een groot succes. Gladson: ‘Sinds de start van de opleiding hebben al meer dan 360
jongeren bij ons een opleiding gevolgd. Een fantastisch resultaat, waar we bijzonder trots op zijn. Vooral
omdat er bij de start nogal wat weerstand was tegen ons project en in het bijzonder tegen onze
leerlingen. Inmiddels staat de opleiding goed bekend en zijn er meer en meer ouders die willen dat hun
kinderen juist hier een opleiding krijgen.
Er hadden nog meer leerlingen opgeleid kunnen zijn, ware het niet dat de opleidingswerkplaats maar
een beperkt aantal leerlingen toelaat. Gladson: ‘Naast de ex-gevangen melden zich steeds meer
‘gewone’ jongeren die ook een opleiding willen volgen. Daarnaast zien we een toenemende vraag naar
opleidingen in andere vakgebieden zoals kleermaken en schoenmaken.
Music Crossroads en Gered Gereedschap willen gezamenlijk twee volledig ingerichte
opleidingswerkplaatsen opzetten: een metaalwerkplaats en een gecombineerde kleer- en
schoenmakersatelier. Gladson: ‘Net zoals onze huidige werkplaats zullen deze beide werkplaatsen ook
gebouwd worden op basis van zeecontainers.’ De containers worden door Gered Gereedschap compleet
geleverd inclusief gereedschappen en machines. Vrijwilligers zullen helpen bij de opbouw en hun kennis
overdragen aan de mensen aldaar.
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3. Bestuur
Sinds januari 2009 is de Stichting Gered Gereedschap Wolvega een zelfstandige stichting.
Het bestuur bestaat per 31-12-2019 uit:
Anna van Lang
Nita de Boed
Werner Brouwer
Johan Ferwerda
Jan Eisen
Kees de Groot

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid en coördinator algemeen
bestuurslid en coördinator werkplaats maandag en dinsdag
bestuurslid en coördinator werkplaats donderdag

4. Medewerkers
De basis van Gered Gereedschap Wolvega wordt gevormd door zo’n 26 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 2019.
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 oud Hollandse spelen en een quiz over spreekwoorden en gezegden. Ook krijgt iedere medewerker
een kerstpakket.

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 2019 hebben geleverd.
Graag noemen wij expliciet de bedrijven die ons steunen met een inzamelpunt:
- De wereldwinkel in Oosterwolde
- De Praxisvestigingen in Drachten, Heerenveen, Meppel, Kampen, Zwolle, Hoogeveen, Coevorden,
Emmeloord, Wolvega, Urk, Oosterwolde, IJsselmuiden, Sneek en Dedemsvaart
- Kringloopwinkel Emmaus Koudum
- Bouwmarkt Chris Mayer Wolvega
- Fysiosport Wolvega
- Brattinga ijzerwaren in Joure
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Hieronder de logo’s van onze sponsoren:
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6. Financieel verslag

Resultaten
baten

GGW
subsidie
giften
verkoop gereedschappen en
schroot

2017

2018

2019

Begroting
2020

5.500
11.757

5.500
11.807

5.582
10.308

5.600
10.000

4.037
21.359

4.246
21.554

3.774
19.674

3.500
19.100

1.262
0
1.360
9.972
325
2.458
560
173
331
217
16.662
4.697

865
867
1.437
9.822
324
3.263
636
109
442
1.332
18.886
2.452

1.144
0
1.179
9.877
331
3.774
350
715
245
1.528
19.143
521

1.250
250
1.200
10.000
350
3.500
500
300
250
1.500
19.100
0

lasten
Vrijwilligers
keuringen opleidingen
reiskosten
Huisvesting
Verzekering/bank
Werkplaatskosten
transportkosten
PR
Algemeen /diversen
Afschrijving
Resultaat

Balans
Activa

2017

2018

2019

810
2.201
1.734
1.259

5.747
588
0
1.151

4.090
4.453
0
1.142

vooruit betaalde kosten
vorderingen

0
8.200
14.204

811
8.200
16.497

0
8.200
17.018

algemene reserve
voorziening huisvesting

14.045
0

16.497
0

17.018
0

Crediteuren

159
14.204

0
16.497

0
17.018

vaste
activa
lopende rekening
spaarrekening
kas

Passiva

Toelichting
Resultatenrekening 2019
Subsidie
Giften
Verkoop
Opleiding
Reiskosten
Verzekering/bank
Werkplaatskosten

De ontvangen subsidie van de gemeente Weststellingwerf.
In 2016 is toezegging voor een gift gedurende 5 jaren ontvangen van € 8.200/jaar ter
dekking van de huisvestingslasten.
Dit betreft de verkoop van tuingereedschap en oud ijzer.
In 2018 BHV opleiding 3 personen
Kilometervergoeding voor het ophalen van gereedschap ad € 0,28/km.
geen bijzonderheden
In 2019 is een nieuw deel van de werkplaats in gebruik genomen na aanpassing.
Tevens zit in dit bedrag de inkoop inkoop van kleinmateriaal welke wordt meegzonden
met gereedschap (zaagjes, naalden, meetlinten etc. ad € 874,- in 2019)
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Rentebaten
Huisvesting
Transportkosten
PR
Algemeen
Afschrijving

Op bankrekeningen wordt geen rente meer vergoed.
De huisvestingslasten in 2019 betroffen de huur, energielasten en OZB.
Kosten van transportkisten (m.n. hout en schroeven) welke sinds 2014 voor rekening
van de werkplaatsen komen.
Publicatie van gegevens is verplicht voor ANBI instellingen. Dit betreft de hositing van
de website en het drukken van leaflets/folders.In 2019 is een nieuwe website gemaakt.
Kantoorkosten
Op basis van aanschafwaarde minus restwaarde.

Balans
Vaste activa
Staat van activa
actief

aanschaf

afschr.

afschr. /
2019

restwaarde

cum.
t/m 2019

Boekwaarde
31-12-2019

aanhangwagen

2013

396

33%

0

0

396

0

Acer notebook

2014

400

33%

0

0

400

0

Grandis compressor

2016

950

20%

0

202

784

166

Borenslijper

2017

267

20%

0

53

133

134

Stellingkasten

2018

6.272

20%

0

1.272

2.349

3.923

TOTAAL

Vorderingen
Algemene reserve
Voorziening huisvesting

jaar

1.528

4.090

Betreft de nog te ontvangen gift inzake de huisvesting. Deze is in Januari 2020 binnengekomen.
Vermogenspositie. Toename als gevolg van het resultaat over 2019.
vervallen

Stichting Gered Gereedschap Wolvega – jaarverslag 2019

