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1. Voorwoord  

 

Begon Nita vorig jaar met de zin “we hebben een vreemd jaar achter de rug”….. 

Wie had kunnen bedenken dat we ook in 2021 bijna het hele jaar opnieuw waren gesloten.  Zo weinig 

contact met elkaar. Ik kan niet wachten iedereen weer te zien.  

Als ik kijk naar het afgelopen jaar hebben we toch nog een aantal transporten gereedschap en 

naaimachines mogen afleveren voor de verschillende projecten. Projecten in Ghana, Malawi, Tanzania en 

Oeganda.  

Wat fijn dat wij ze hierbij kunnen ondersteunen. 

Dit blijven we doen, ook in 2022! Samen. Ik hoop dat we dit jaar ook meer kansen krijgen elkaar te zien. 

Weer leuke gesprekken met elkaar kunnen voeren. Dat we een weg hebben gevonden met dit virus om 

te kunnen gaan.   

Tot slot: Pas goed op jezelf én op elkaar.  

Lieve groet, 

Anna                                                                                                                                                                                                         

Voorzitter Gered Gereedschap 
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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 gerecyclede 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 elektricien is goed gereedschap essentieel.  
Helaas kon in 2021 vanwege Covid-19 nog steeds 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 2021 in totaal 3877 kilo gereedschap voor transport gereed 
gemaakt. Ook zijn er 63 naaimachines op transport gegaan. Helaas minder dan in een gewoon jaar maar 
hopelijk kunnen we er in 2022 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 2021 

 

        

Uganda Doelgroep aantal personen Kilo’s  gereedschap 

        

  Timmerlieden 35 807 

  Metselaars 20 333 

  Elektriciens 10 131 

  Automonteurs 20 556 

  Metaalbewerkers 15 286 

Uganda       

  Maatwerk (el.)machines o.a. totaal kisten Kilo’s gereedschap 

  schuurmachines     

  cirkelzaagmachines     

  lastrafo     

  afkortzaag     

  etc.. 27 626 

        

Uganda       

  Naaimachines aantal Kilo’s machines 

  Hand 32 539 

  Elektrische 25 342 

  Trap 6 257 

        

        

Tanzania       

    aantal personen Kilo’s gereedschap 

        

  Timmerlieden 35 967 

  Metselaars 10 157 

  Metaalbewerkers 30 632 

        

      totaal transport kilo’s 

      3877 KILO 
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2.2  Een greep uit de projecten die we in 2021 steunden 

 

2.2.1 Uganda 

       Uganda Youth Skills Training Organisation  

Uganda Youth Skills Training Organisation is een van oorsprong community-based organization die 

in de loop der jaren is uitgegroeid tot een erkende NGO in Uganda. De organisatie zet zich in voor 

educatie en vakonderwijs onder jongeren en vrouwen – die als nieuwe generatie Ugandezen een 

cruciale rol vervullen in de economische ontwikkeling van hun land.  

In Uganda is er momenteel een grote vraag naar vaklieden. De afgestudeerde jongeren kunnen zo 

aan de slag op de arbeidsmarkt en het vak ondernemerschap in hun land een boost kunnen geven. 

De organisatie help met  (vak)onderwijs, trainingen en partnerships de jongeren een carrière op te 

bouwen.  

De organisatie richt zich specifiek op jongeren en vrouwen in de stedelijke gebieden van Uganda die hun eigen onderneming willen beginnen maar 

moeite hebben deze van de grond te krijgen. Enerzijds betreffen dit jongeren tussen de 12 en 28 jaar, die ambitieuze toekomstplannen hebben en de 

nieuwe generatie moeten vormen van de Ugandese economie. Anderzijds focust de organisatie zich op vrouwen tussen de 20 en 35 jaar – een groep die 

ondervertegenwoordigd is op de arbeidsmarkt, maar  misschien wel de grootste potentie heeft om bij te dragen aan de landelijke economie.  

DOELEN 

• Jongeren en vrouwen in staat stellen (vak)onderwijs te volgen; en onderleggen in technische en beroepsvaardigheden  

• Met de focus op jongeren en vrouwen, financiële, materiële en morele steun bieden aan kwetsbare groepen in de samenleving 

• Een bijdrage leveren aan het leven en de toekomst van jongeren en vrouwen in Uganda  

• In Uganda en daarbuiten bewustzijn creëren over het belang van onderwijs en de potentie van jongeren en vrouwen voor de (economische) 

ontwikkeling van hun land 

ACTIVITEITEN 

De organisatie werkt met name aan het creëren van bewustzijn, het stimuleren van onderwijs en trainingen en vergroten van de ondernemerskansen op de 

arbeidsmarkt. In Uganda is er nu al een grote groep ambitieuze jongeren en vrouwen die onderlegd zijn in een technisch beroep. Echter ontbreekt het hen vaak 

aan de middelen en financiën om hun kennis, skills en talent om te zetten tot een rendabel verdienmodel – waarmee ze zekerheid en financiële 

onafhankelijkheid voor henzelf kunnen creëren.  

De organisatie zet zich daartoe in de drempel tot de arbeidsmarkt lager te maken, en barrières die deze kwetsbare groep young professionals 

belemmeren weg te nemen. Door een werkplaats in te richten waar verschillende doelgroepen hun beroep kunnen uitoefenen en beschikking hebben 

tot de benodigde materialen en tools, hoopt de organisatie de kosten te drukken en de zichtbaarheid van de vaklui te vergroten naar de omgeving toe. 

Zo zullen ze samen een broedplaats vormen vol talent en technische skills, waar grote bedrijven een gemixt pakket van kennis kunnen opdoen. Dit 

maakt een gedeelde werkplaats interessant voor bedrijven, en vergroot de kans op zakelijke partnerships.  

Naast onderwijs en beroepstrainingen, probeert de organisatie het zakelijke netwerk van young professionals zo te vergroten. Hierbij staan ze nog aan 

het voorstadium van het inrichten van de werkplaats. Wij hopen dat we als Gered Gereedschap de organisatie een steuntje in de rug kunnen geven - 

door als toeleverancier van gereedschappen en machines op te treden.  

RESULTATEN TOT NU TOE 

• In de afgelopen 3 jaar zijn er meer dan 50 jongeren en vrouwen in dienst genomen als vakman dan wel vakvrouw, van de 114 deelnemers die 

trainingen hebben gevolgd;    

• Het huishoudinkomen is gemiddeld met 45% gestegen sinds de start van het project (in een periode van 1 jaar);  

• 20 Ugandese ondernemers zijn bereikt om deel te nemen aan de gedeelde werkplaats;  

• Dankzij het aantrekken van financiële instituties kunnen de deelnemers makkelijker lonen krijgen en (meer) investeren in hun bedrijf;  

• De organisatie heeft in tal van gemeenschappen bewustzijn weten te creëren over het belang van (beroeps)onderwijs onder jeugd en vrouwen 

in de samenleving en kunnen laten zien dat carrière maken en ondernemen ook voor hen is weggelegd;  

• Daarbij heeft de organisatie dezelfde gemeenschappen kunnen informeren over de negatieve invloed die klimaatverandering heeft op de 

samenleving, en de rol die zowel de jeugd en vrouwen als andere doelgroepen (kunnen) spelen om milieubehoud te stimuleren.     

 

 

2.2.2 Uganda  

MUNKUNYU TAILORING COOPERATIVE  

‘’Making the world a better place through enterprising’’ – MTC  

Munkunyu Tailoring Cooperative (MTC) is een plattelandscoöperatie in Kamala, in het zuiden van 

Oeganda. Armoede, jeugdwerkloosheid en een gebrek aan onderwijs zijn langslepende uitdagingen in 

deze regio, en bewoners zijn vaak afhankelijk van hun land voor hun inkomen en levensonderhoud. 

MTC probeert hier verandering in te brengen, door ondernemerschap te stimuleren in deze regio’s en 

bewoners in staat te stellen een opleiding te volgen en banen te creëren in hun gemeenschappen.  
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De organisatie heeft daartoe een business plan opgesteld, dat bewoners en in het speciaal jongeren (met HIV/AIDS, en jongeren met een beschadigd 

verleden) en jonge moeders/vaders in staat moet stellen om zelfvoorzienend te worden, economisch onafhankelijk en van waarde voor hun families en 

gemeenschappen. De organisatie wilt hiervoor onder andere een trainingscentrum oprichten waarin de bewoners een beroepsopleiding kunnen 

volgen, en de skills kunnen leren waarmee ze zogeheten ‘job creators’ kunnen worden in én voor hun gemeenschap. Onderwijs kan zo 

jeugdwerkloosheid en armoede onder de gemeenschap verkleinen, en een sleutel vormen voor sociaaleconomische ontwikkeling in de regio’s.  

DOELEN 

● Ondernemerschap stimuleren onder de arme gemeenschappen in en rondom Kampala;  

● Een trainingscentrum realiseren zodat bewoners een beroepsopleiding kunnen volgen, waarmee ze zelfvoorzienend en inkomensonafhankelijk 

kunnen worden;  

● Gemeenschappen confronteren met de onrechtvaardige, slechte behandeling van vrouwen en bewust maken van het belang van (gelijke) 

vrouwenrechten;  

● De fondsenwerving versterken om van grotere (economische) waarde te kunnen zijn in de gemeenschappen.  

 

ACTIVITEITEN 

- Ondersteunen van landbouw-gerelateerde activiteiten: bewoners in de gemeenschappen ondersteunen in het onderhoud van hun land, hun vee 

en de verkoop/handel van hun producten 

- Verdiepen in wat er speelt in de gemeenschap, inzicht krijgen in wat de meest drukkende uitdagingen/problemen zijn die bewoners ervaren, 

en in beeld krijgen wat zij nodig zouden hebben om (economische) stappen te zetten in hun leven.  

- Beroepsopleidingen in handwerk, naaiwerk en schoenmakerij aanbieden aan vrouwen, die hun producten kunnen verkopen op lokale en 

internationale markten.  

 

In de komende jaren wil de organisatie meer gaan inzetten op haar trainingscentrum. De studenten zullen in 3 maanden getraind worden door 

professionele docenten, tot kleermaker of schoenmaker. Daarnaast zullen de studenten ook les krijgen in geldmanagement, zodat ze na de training 

succesvol een eigen werkplaats kunnen opzetten en runnen. De organisatie draagt op deze manier bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van 

jongeren, in gemeenschappen waar onderwijs en ondernemerschap nog meer een privilege dan een standaard is. 

 

3. Bestuur  

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

Werner Brouwer heeft na vele jaren in het bestuur gezeten te hebben in diverse functies, het 

penningmeesterschap overgedragen aan Henk Lugtenberg. We zullen zodra het mogelijk is kwa corona 

maatregelen feestelijk afscheid van hem nemen. Het bestuur bestaat per 31-12-2021 uit: 

Anna van Lang     voorzitter 

Nita de Boed     secretaris 

Henk Lugtenberg    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 werkplaats 

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 2021 zijn we steeds open geweest voor de vrijwilligers maar grotendeels gesloten voor inbreng van 

gereedschap i.v.m. de corona maatregelen. De bezetting van vrijwilligers werd beperkt door de 

coronaregels dus varieerde van 3 personen per ochtend tot 10.  

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.  

Onze oudste vrijwilliger Will Leurs (87) is gestopt. Van hem is afscheid genomen met het overhandigen 
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van een kunstwerk gemaakt van oud gereedschap.  

 

Ook 2021 konden we het jaar niet afsluiten met een gezellige avond met alle vrijwilligers. Wel is er net 

als vorig jaar een mooi gevuld kerstpakket naar alle vrijwilligers gebracht. 

 

 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 2021 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  

- Fysiosport Wolvega 

- Brattinga ijzerwaren in Joure 

       

 

Hieronder de logo’s van onze sponsoren: 
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Financieel verslag 

 

Baten:   2018  2019  2020  2021  Begroting       

                                                                                                                          2022 

Subsidie  5500  5582  5752  5752  5752 

Giften   11807  10308  11775  8700  9000 

Verkoop  4246  3774  2350  3871  4000 

   21554  19674  19877  18323  18572 

 

Lasten:  2018  2019  2020  2021  2022 

Vrijwilligers  865  1144  1009  697  900 

Keuring/opleiding  0  0  0  0  250 

Reiskosten  1437  1179  370  742  1000 

Huisvestingen  9822  9877  10026  10129  10250 

Werkplaatskosten 3263  3774  993  1374  2200 

Verzekering/bank 324  331  344  371  380 

Transportkosten 636  350  57  82  500 

PR   109  715  465  478  500 

Algemeen/diversen 442  245  321  1119  400 

Afschrijvingen  1332  1528  1545  1475  1500 

   18886  19143  14954  16467  17880 

Resultaat  2452  521  4902  1856 

 

 

Balans   2018  `2019  2020  2021 

Activa  Vaste  5747  4090  3425  2950 

               Betaal  rek.   588  4453  8327  12428 

               Kas  1151  1142  1971  1230 

               Vorderingen      9011 8200  8200  8200 

   16497  17018  21920  24808 

 

Passiva Alg. reserve 16497  17018  21920  24808 

               Voorzieningen 0  0  0  0 

               Crediteuren 0  0  0  0 

   16497  17018  21920  24808 

Toelichting op de cijfers:  

Subsidie      Ontvangen van de gemeente Weststellingwerf 

Giften        Gift van € 8200 is weer voor de komende jaren toegezegd 

Verkoop       Gereedschap en oude metalen  

Reiskosten      Kilometer vergoeding voor ophalen van gereedschap € 0,28 per kilometer 

Bank/verzekering  Er moet gekeken worden of de verzekeringswaarde van de inventaris nog voldoende is. 

Werkplaatskosten  Kosten van de werkplaats zelf en inkoop  klein materiaal meegezonden met goederen                              

Huisvesting       Huur en energielasten 
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Transportkosten  Vast materiaal voor vastzetten goederen bij transport 

PR     Diverse kosten t.bv. pr  bijvoorbeeld publicatie ANBI instellingen 

Algemeen    Kantoor kosten 

Afschrijving    Afschrijving inventaris  

 

 

 

Balans       Staat van activa 

 Actief   jaar invest.  afschr.  Restw. Afschr cum.  Boekwaarde 

        2021 t/m 2021 31-12-2021 

 Aanhangwagen  2013 396 33% nihil  396  0 

 Acer notebook  2014 400   33% nihil  400  0 

 Grandis compressor 2016 950    20% nihil  950  0 

 Borenslijper  2017 267   20% nihil 53 244  23  

 Stellingkast  2018 6272   20% nihil 1272 4894  1378 

 Compressor  2020 750  20% nihil 150 201  549 

 Totaal       1475   2950 

   

Vorderingen:   Elk jaar is er gift van € 8200 inzake huisvesting. Deze komt in januari 2022 binnen. 

 

 


