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1. Voorwoord  

 

We hebben een vreemd jaar achter de rug. We zijn veel gesloten geweest in 2020. Ook de jaarlijkse 

bijeenkomst in december ging niet door. In plaats daarvan hebben we iedereen thuis verrast met een mand 

met inhoud om te laten weten dat we onze vrijwilligers niet vergeten! In juni hadden we al koffie met 

koekjes rondgebracht; als het niet samen kan in de werkplaats dan maar thuis en denken aan betere tijden.  

Gelukkig hebben we onder onze vrijwilligers geen zware corona patiënten gehad. Helaas is wel een van onze 

vrijwilligers, Joop de Winter vorig jaar overleden. We zullen hem missen.  

 

Zo nu en dan konden een paar vrijwilligers aan de gang in de werkplaats en samen met de coördinatoren 

verzorgden zij de meest noodzakelijke aanvragen. Ook  dankzij de voorraad konden de zendingen naar Afrika 

voor een gedeelte toch doorgaan.  Het is in deze tijd van groot belang de projecten daar draaiende te 

houden want elke hulp om de economie een beetje draaiende te houden kan reddend zijn .  

Het is inmiddels juni 2021 en gelukkig is de werkplaats weer open. De meeste vrijwilligers zijn gevaccineerd 

en komen weer op hun wekelijkse ochtenden hun werk doen. Hopelijk blijft dit zo!!  

 

Onze slogan ‘voor elkaar en met elkaar’ is in deze tijd erg actueel. 

We zetten ons weer volledig in en hopen dat het zo blijft.  

 

Met vriendelijke groet, 

Nita de Boed, 

Secretaris 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 zamelt het benodigde gereedschap in via de diverse inzamelpunten en daarnaast 
brengen de mensen het zelf naar de werkplaats. Ook halen we het op afspraak op bij de mensen thuis. 
Indien nodig wordt dit gerepareerd – ontroest – geslepen – gestraald – gelakt – gesmeerd zodat het  
weer geschikt is voor gebruik . 

Vanuit de verschillende werkplaatsen wordt het gerecycelde gereedschap verzameld bij de Baanderij in 
Gouda waar het in zeecontainers wordt geladen 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.  
Helaas kon in 2020 vanwege Covid-19 niet het aantal geleverd worden zoals gewoonlijk maar er is toch 
nog een aantal containers verscheept. 
 

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 2020 in totaal 3006 kilo gereedschap voor transport gereed 
gemaakt. Ook zijn er 92 naaimachines op transport gegaan. Helaas minder dan in een gewoon jaar maar 
hopelijk kunnen we er in 2021 weer als vanouds tegenaan.  

 

  

 

 

 

 

 

                                 

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 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Land geleverd gewicht in kilo,s 

Ghana     

  1 Trapnaaimachine 39 

  30 hand naaimachines 468 

  metaalbewerkers gereedschap 278 

      

Malawi     

  2 Trapnaaimachines 72 

  10 hand naaimachines 152 

  Metselaars gereedschap 163 

  Loodgieters gereedschap 113 

  metaalbewerkers gereedschap 152 

  Maatwerk machines 62 

      

Tanzania     

  20 hand naaimachines 335 

  20 Elektrische naaimachines 352 

  Timmerman gereedschap 384 

  metaalbewerkers gereedschap 644 

  Metselaars gereedschap 196 

  Maatwerk machines 224 

      

Oeganda     

  10 Elektrische naaimachines 141 

  Metselaars gereedschap 154 

  Timmerman gereedschap 316 

  Elektriciens gereedschap 147 

  Loodgieters gereedschap 156 

  Maatwerk machines 17 

      

  totaal aan kilo,s gereedschap 3006 

  totaal aan kilo,s naaimachines 1559 
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2.2  Een greep uit de projecten die we in 2020 steunden 

 

2.2.1 Oeganda 

Ik doe mijn best om de beste kledingontwerper van heel Kampala te worden!’ 

Brenda is een pittige jongedame van 16. Zij brak haar 

schoolloopbaan al vroeg af en is drop-out van de Primary 

Seven. Ze is nooit begonnen aan de middelbare school. Nu 

is ze student aan de Mode en Design afdeling van het St. 

Padre Pio Integrated Skills Training Center in Kampala, 

Oeganda. Brenda zegt: ‘Ik ben hier gekomen om veel te 

leren over het maken van kleding. Ik wil weten hoe je 

kleding ontwerpt en hoe je van je ontwerp een echt kledingstuk maakt.’ Hoewel ze niet veel formeel 

onderwijs heeft gevolgd kan ze de lessen hier prima volgen. Praktische uitleg, veel oefenen en goede 

begeleiding zorgen ervoor dat Brenda en haar klasgenoten het vak kunnen leren. Met een glimlach gaat 

Brenda verder: ‘Heel snel al kon ik zelf wat kleding maken. Mijn tante kocht een naaimachine voor me 

die ik gebruik om wat werk voor mensen te doen en er geld mee te verdienen. Je snapt dat ik erg blij en 

dankbaar ben voor alle vaardigheden die ik hier heb geleerd. Hier worden we opgeleid om zowel 

handmatige als elektrische naaimachines te gebruiken. Die handmatige zijn gemakkelijker te bedienen 

wanneer je net begint, met de elektrische kan je moeilijker en betere ontwerpen maken. We hebben 

genoeg naaimachines om op te oefenen. Daar ben ik blij mee, want daarom kwam ik naar deze 

opleiding. Ik doe mijn best om de beste kledingontwerper van heel Kampala te worden!’ 

 

2.2.2 Malawi of Ghana 

NOG EENS DRIEHONDERD JONGEREN UIT DEZE REGIO EEN KANS OP EEN BETERE TOEKOMST KUNNEN 

BIEDEN. DAT IS MIJN GROTE WENS!’ Ziblim Yakubu, WUDEP, 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 behoort tot de 

armste regio’s in het land en veel jongeren trekken weg om in 

de steden in het zuiden – vaak tevergeefs – werk te gaan 

zoeken. WUDEP verzorgt vakopleidingen voor jongeren 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 door het leveren van gereedschappen en machines voor o.a. 

houtbewerking, fietsreparaties en kleermakerij. Met de geleverde gereedschappen kunnen we ze niet 

alleen beter opleiden, maar ook gereedschap meegeven om na hun opleiding een eigen zaak te 

beginnen. Zo hebben we ruim 300 jongeren een kans op een betere toekomst kunnen bieden. We willen 

gaan uitbreiden,’ zegt Ziblim, ‘We worden van alle kanten aangemoedigd, o.a. door lokale overheden, 

religieuze leiders, dorpsoudsten. Zij zien dat onze opleidingen om het toekomstperspectief in deze regio 

te verbeteren effect hebben. De hulp van Gered Gereedschap bij het opzetten van de nieuwe 

opleidingen met gereedschappen, machines, kennis en kunde is daarbij onmisbaar.  
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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     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 26  vrijwilligers, die gezamenlijk de 

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

In 2020 zijn we van maart tot eind juli dicht gegaan i.v.m. de corona maatregelen. Daarna zijn we met 

beperkte bezetting open gegaan. Eind november zijn we weer op slot gegaan Gemiddeld 4 personen 

waren tot eind november op de maandag- dinsdag en donderdagochtend aanwezig.  

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. Helaas is dit jaar een van onze 

vrijwilligers, Joop de Winter zeer plotseling overleden. 

 

Het jaar werd voor deze keer niet afgesloten met een gezellige avond met alle vrijwilligers maar met het 

rondbrengen van het kerstpakket bij de vrijwilligers thuis.  

In juli hebben alle vrijwilligers een koffie/koek pakketje thuis gekregen om toch nog een beetje 

verbinding te houden na al die weken thuis.   

 

 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 2020 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: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                         Stichting Gered Gereedschap Wolvega – jaarverslag 2020 

6. Financieel verslag 

 

Resultaten   GGW   
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
Begroting 

2021 
baten        
  subsidie  5.500 5.500 5.582 5.752 5.752 
  giften  11.757 11.807 10.308 11.775 10.000 

  
verkoop gereedschappen en 
schroot 

 
4.037 

 
4.246 

 
3.774 

 
2.350 

 
3.500 

      21.359 21.554 19.674 19.877 19.252 

lasten   
     

  Vrijwilligers 1.262 865 1.144 1.009 1.250 
  keuringen opleidingen 0 867 0 0 250 
  reiskosten  1.360 1.437 1.179 370 1.200 
  Huisvesting  9.972 9.822 9.877 10.026 10.000 
  Verzekering/bank 325 324 331 344 500 
  Werkplaatskosten 2.458 3.263 3.774 993 3.500 
  transportkosten 560 636 350 57 500 
  PR  173 109 715 465 300 
  Algemeen /diversen 331 442 245 321 250 
  Afschrijving 217 1.332 1.528 1.545 1.500 
      16.662 18.886 19.143 14.954 19.250 
Resultaat   4.697 2.452 521 4.902 2 

 
 
    

    

       

Balans   
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 
 

Activa        

  
vaste 
activa  

 
810 

 
5.747 

 
4.090 

 
3.425 

 
 

  lopende rekening  2.201 588 4.453 8.327  
  spaarrekening 1.734 0 0 0  
  kas  1.259 1.151 1.142 1.971  

    

 
 
 
 

   
 
 

 

  vooruit betaalde kosten 0 811 0 0  
  vorderingen 8.200 8.200 8.200 8.200  
      14.204 16.497 17.018 21.920  

Passiva       

  algemene reserve 14.045 16.497 17.018 21.920  
  voorziening huisvesting 0 0 0 0  

  Crediteuren 
 

159 
 

0 
 

0 
 
 

 
 

      14.204 16.497 17.018 21.920  

 
    

    

 
Toelichting 
 
Resultatenrekening 2020 
 
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.  
Opleiding In 2018 BHV opleiding 3 personen 
Reiskosten Kilometervergoeding voor het ophalen van gereedschap ad € 0,28/km.  
Verzekering/bank geen bijzonderheden 
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Werkplaatskosten In 2020 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 € 299,- in 2020) 

Rentebaten                  Op bankrekeningen wordt geen rente meer vergoed. 
Huisvesting De huisvestingslasten in 2020 betroffen de huur, energielasten en OZB. 
Transportkosten Kosten van transportkisten (m.n. hout en schroeven) welke sinds 2014 voor rekening 

van de werkplaatsen komen. In 2020 als gevolg van corona sterk gedaald. 
PR Publicatie van gegevens is verplicht voor ANBI instellingen. Dit betreft de hositing van 

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

 

 
Balans 
 
Vaste activa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vorderingen         Betreft de nog te ontvangen gift inzake de huisvesting. Deze is in Januari     
        2020 binnengekomen.  

Algemene reserve         Vermogenspositie. Toename als gevolg van het resultaat over 2019. 
Voorziening huisvesting     Vervallen 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Staat van activa               

actief jaar aanschaf afschr. restwaarde 
afschr. / 
2020 

cum. 
t/m 2020 

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% 0 169 950 0 

Borenslijper 2017 267 20% 0 53 191 76 

Stellingkasten 2018 6.272 20% 0 1.272 3.622 2.650 

Compressor 2020 750 20% 0 51 51 699 

 TOTAAL         1.545   3.425 


