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Voorwoord jaarverslag 2011 Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand 
 

Allereerst dank aan onze vrijwilligers, die steeds hun vrije uren besteden in onze werkplaats. 

Voor het opknappen van gereedschap voor derde wereldlanden. 

Daarnaast de personen welke op welke wijzen dan ook beschikbaar zijn voor stichting Gered 

Gereedschap Loon op Zand. Niet in de laatste plaats onze  weldoeners. 

 

Na de herinrichting hebben wij een heropening en opendag gehouden, voor bevriende relaties 

en bevolking uit de omgeving. Hiervoor is veel belangstelling geweest.  Daarom is besloten 

om hier jaarlijks in mei een terug kerende  gebeurtenis van te maken.   

 

Maar financieel   is er nog steeds een probleem. Om onze opdrachten van Gered Gereedschap 

uit te voeren, hebben wij een werkplaats nodig met voorzieningen, zoals water  gas en 

elektriciteit. Dat moet betaald worden. De opbrengst uit kleine activiteiten is niet voldoende 

om hierin te voorzien. Kleine activiteiten zoals braderieën  zullen blijven plaatsvinden. 

 

Wij zijn gestart met het project “ Vrienden van Gered Gereedschap”daarin zoeken wij 

vrijwilligers die ons willen helpen om aan voldoende middelen te komen. 

Vrijwilligers die zich willen inzetten om particulieren en bedrijven, aan te sporen jaarlijks een 

donatie te doen om stichting Gered Gereedschap Loon op Zand draaiende te houden. 

Het feit van een tekort van 2000 euro voor 2011 blijft, en moeten wij interen op onze reserves 

van voorgaande jaren. Hoe lang kunnen wij dit nog voortzetten? Deze mooie manier van 

ontwikkeling hulp vanuit ons Brabantsenland.    

 

Scholen verenigingen en bedrijven steun ons in het zoeken naar gelden voor ons voortbestaan.             

Vraag informatie over onze actie”Vrienden van Gered Gereedschap”Loon op Zand  en bezoek 

onze website www.geredgereedschaploonopzand.nl    

 

      “Wordt Weldoener”    

 

Waarvoor wij dit als doen kunt u lezen in bijgaande verslag. 

 

 

 

Het bestuur Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand .                                                                      
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Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand. 
 

 

 

Oprichting en vestiging. 
Vanaf juni 1986 is Gered Gereedschap werkzaam in de gemeente Loon op Zand. 

De eerste drie jaren als werkgroep en vervolgens als stichting opgericht per 23-11-1989. 

De werkplaats is gevestigd op het adres Koningin Emmastraat 47, 5171GS te Kaatsheuvel. 

De Stichting heeft bij de Rabobank een bankrekening onder nummer  1248.57.000 

waarop donaties en giften kunnen worden gestort. 

 

Doelstelling. 
Doel van de stichting is: het bevorderen van de mogelijkheid tot zelf in hun levensonderhoud 

kunnen voorzien van mensen in de “Derde Wereldlanden”. 

De stichting tracht dit doel te bereiken door: 

-Het inzamelen, herstellen en verzenden van gereedschap naar groepen in de Derde 

Wereldlanden, waardoor dit gespaard wordt voor verspilling. 

-Het geven van voorlichting ten behoeve van de bewustwording inzake 

ontwikkelingssamenwerking. 

-Samenwerking met de Stichting Gered Gereedschap voor zelfstandigheid te Amsterdam. 

 De Stichting Gered Gereedschap te Amsterdam zorgt voor coördinatie van projecten en de 

verzending.. Zie  www.geredgereedschap.nl   Adres: Postbus 3767 1001AN Amsterdam. 

Telefoon: 020-6839609. 

 

 

Bestuur. 
De samenstelling van het bestuur van stichting Gered Gereedschap Loon op Zand     

is als volgt: 

Voorzitter /logistiek           Stephan Ansems            Tel. 0416-362478   s.ansems@home.nl 

Penningmeester                      Piet van der Hert            Tel: 0416-363679   pvdhert@hetnet.nl 

Secretaris   Ad Vissere      Tel: 0416-362585  ad.vissere@hetnet.nl 

Bestuurslid                             Tinus Smit                      Tel. 0416-278629   zusje1@planet.nl                                         

Bestuurslid/chef WP              Roel Mulder                 Tel. 0416-282215  

Bestuurslid   Cor Heesakkers       Per 1 januari 2012 gestopt. 

Toegevoegd deskundige  Henk Dekkers. 

 

Vrijwilligers werkplaats: 
 

Roel Mulder  ( chef werkplaats / tel. 0416-282215 ) 

Frans Damen      Jan Neelen   Ine van Aarst 

Jan Horvers                Cor Ligtvoet    Rens Bunnig 

Bram Schilt                Ad Vissere      Cor Heesakkers                                              

Joop Wilke  Cor Ligtvoet   Johan van Nunen 

Erwin Obbens  Jan Pullens   Pieter van Veen 

Jan Immerzeel     

 

 

http://www.geredgereedschap.nl/
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     Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand 

    Jaarverslag 2011 

 
Onze vrijwilligers hebben zich in 2011 weer prima ingezet. 

Na de metamorfose hebben wij vrijdag 19 mei onze werkplaats heropend, onder 

belangstelling van GG medewerkers uit Brabant en belangstellenden.                                                                                          

Directeur Marleen Duijnhoven van Gered Gereedschap uit Amsterdam en Wim Aussems, 

wethouder van de Gemeente Loon op Zand hebben het startsein hiervoor gegeven. Beiden 

gaven  aan dat vele handen goed werk maken. 

Zaterdag 20 mei en zondag 21 mei 2011 opendagen  voor belangstellenden hiervan is druk 

gebruik gemaakt, gedurende de  openingstijden vele  personen aanwezig voor een rondleiding 

en een praatje. 

 

De weg naar onze werkplaats is in de verre omtrek bekend en dat moeten we zo blijven 

houden, en Gered Gereedschap Loon op Zand steeds in de weekbladen blijven promoten. 

Wederom hebben waar nodig particulieren en bedrijven materialen en onderdelen aangeleverd 

voor onze werkplaats. Weegschaal stuk Firma Jan Koenen bracht een vervanger die wel de 

juiste gewicht aangeeft. Firma Fabory uit Tilburg gaf ons weer nodige boren, schuur en 

slijpmateriaal. Hout voor de verzendkisten komt van de Firma Saan uit Tilburg.                         

De vrijwilligers maken de nodige kisten welke nodig zijn voor verzending van de opdrachten. 

Rijwiel bedrijf Post uit Kaatsheuvel stelt transportbus en opslag ruimte voor naaimachines ter 

beschikking .     

                           

Alle weldoeners dank voor uw inbreng. 

Door deze steun in de rug worden de vrijwilligers steeds weer gemotiveerd dit werk 

belangeloos te doen. 

 

Maar we moeten realistisch zijn, de kachel moet blijven branden de huur moet betaald 

worden. Er moeten scharen en naalden voor bij de naaimachines gekocht worden. Voor het 

opknappen van de gekregen gereedschappen dienen we schoonmaakmaterialen, verf, 

kruipolie en dergelijke aan te schaffen en ook andere kleine onderdelen zoals zaagjes etc. te 

kopen. Desondanks wordt onze reserve ook minder en moeten wij ook aan de toekomst 

denken. Voor de toekomst is er een kleine wensenlijst. 

Via medewerking van Amsterdam zijn wij gestart met een pilote plan van het Oranjefonds, 

om sponsorwerving van de grond te krijgen, zodat voldoende middelen binnenkomen. Ook 

blijven de bezoeken aan o.a. Festival Wereldwijd of Dag van Loon bestaan. 

Om de jaarlijkse tekorten op te lossen blijven wij een beroep doen op onze begunstigers die 

een bijdrage willen doen op onze bankrekening 1248.57.000. ook nieuwe begunstigers zijn 

van harte welkom.  
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Onze projecten in 2011. 

 

In 2011 hebben wij als GeredgereedschapLoonopZand in totaal 14 projecten afgewerkt. 

Voor deze projecten hebben wij voor GeredGereedschap:  

 59 naaimachines, 5 schoenmakermachines, 1 houtdraaibank en een totaal van 6124 

stuks aan gereedschap en onderdelen verstuurd.  

Daarnaast hebben wij aan de Stichting “Heart for Gambia” in Bergeijk 22 naaimachines 

geleverd. 

Een beschrijving van onze projecten in 2011 en de gevraagde gereedschappen kunt u 

hieronder vinden. 

 
 

St. Charles Lwanga Technical Institute : Uganda. 

Projectnr.: 10-187. 
 

Het St. Charles Lwanga Technical Institute is gevestigd in Masaka, een vrij grote plaats in 

het zuiden van Oeganda. Sinds 1953 is in Masaka een bisdom gevestigd, terwijl moslims ook 

een groot deel van de bevolking uitmaken. In dit district worden niet alleen verschillende 

gewassen verbouwd (groenten en fruit, en daarnaast koffie en katoen), en worden 

verschillende soorten vee gehouden. Masaka grenst aan het grote Victoriameer, dus is ook de 

visserij een belangrijke bron van inkomsten.  

 

Ook deze school is aangesloten bij UGAPRIVI (Uganda Association of Private Vocational 

Institutions). Dit is een overkoepelende organisatie die is opgezet om de kwaliteit en het 

imago van kleinere opleidingsinstituten te verbeteren. Gered Gereedschap heeft inmiddels 

veel goede ervaringen opgedaan met deze organisatie. Daarom sturen wij graag deze goederen 

naar Butende. 

 

Het St. Charles Lwanga Technical Institute is eigendom van en wordt beheerd door de 

Masaka Katholieke diocees. In 1979, na de burgeroorlog, zijn ze begonnen met behulp van 

het sponsorschap van de KAB Degendorff (een lokale afdeling van de katholieke vakbond) in 

Duitsland. De school onderwijst kansarme jongeren op twee niveaus, waarbij na afsluiting op 

het hoogste niveau aansluiting mogelijk is op hogescholen en universiteiten op het gebied van 

bouw, architectuur, techniek en onderwijs. De school geeft les in de volgende richtingen: 

tegelzetten, bouw, kleermaken, motorvoertuigtechniek, elektrotechniek, computertraining en 

Engels. Gered Gereedschap helpt het St. Charles Lwanga Technical Institute graag een handje 

om deze jongeren uitzicht op een betere en zelfstandige toekomst te geven.  

 

Gevraagd worden: 2 sets autogereedschap 

2 sets bouwgereedschap 

2 sets timmergereedschap. 

2 kuub naaimachines 

2 sets metaal/loodgietergereedschap 

2 sets elektragereedschap 
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Nhtaka Integreted Project : Zambia. 

Projectnr.: 09-058. 
 

In Zambia leeft 60% van de bevolking onder de armoede grens. Vooral de kwaliteit van het 

onderwijs is ver onder de maat. Hoewel de overheid haar best doet om hier verandering in te 

brengen lukt dit niet altijd. Een permanent gebrek aan leraren, boeken en andere middelen 

zorgt ervoor dat de situatie weinig verandert. 

Het Nhtaka Integreted Project, een relatief nieuw initiatief in het Kalonga Kawa Undi 

Kingdom, helpt ook mee in de verbetering van het onderwijs. Deze NGO, opgericht in 

oktober 2007, is gericht op educatie van weeskinderen en kwetsbare jongeren. Het Nhtaka 

project is zo opgezet dat deze jongeren, die normaal geen opleiding genieten, een aantal 

basale vaardigheden en levenslessen geleerd krijgen. Hiermede hoopt de organisatie de 

zelfredzaamheid van deze kwetsbare groep te verhogen. Via het programma leren de 

scholieren verbouwen, timmeren, metselen, metaalbewerken en kleren maken. In het 

lespakket van Nthaka zitten tevens vakken over ondernemerschap en ecologie. Zo hoopt de 

NGO de jongeren kennis bij te brengen die ze kunnen gebruiken om beter voor zichzelf, hun 

familie, hun gemeenschap maar ook voor de natuur te zorgen. Want naast lesgeven richt het 

Nthaka programma zich ook op de herbossing in de omgeving. Dit moet helpen de balans van 

het ecosysteem in de regio te herstellen en de leerlingen bewust te maken van het belang van 

het milieu. Het Nthaka project is breed opgezet en hoewel het nog niet lang bestaat, draagt het 

op meerdere fronten aan bij de ontwikkeling in het Kalolonga Kawa Undi Kingdom. 

Gered Gereedschap ondersteunt dit initiatief daarom Graag. 

 

Gevraagd worden: 1 cementmolen 

2 sets metselgereedschap 

2 sets houtbewerkinggereedschap. 

2 kuub naaimachines 

2 sets metaalbewerkinggereedschap 

2 lasmachines 

3 trapnaaimachines. 

 

Chawana Youth Project : Zambia. 

Projectnr.: 09-587. 
 

Chawana is een buurtschap van een paar duizend mensen, waarvan het overgrote deel jonger 

is dan 25 jaar. Het leven van een jongere in Zambia ziet er totaal anders uit dan dat van 

Nederlandse jongeren. Zambiaanse jongeren moeten voor hun ouders, broers en zussen 

zorgen. Als de ouders niet meer kunnen werken nemen zij de taak tot het verdienen van geld 

over. Door de slechte economie in Zambia is het echter lastig om werk te vinden en de meeste 

jongeren zijn dan ook werkloos en arm. 

 

De regering heeft de middelen niet om hun leefsituatie te veranderen en daarom zijn de 

jongeren aangewezen op zichzelf of op ontwikkelingsorganisaties zoals het Chawana Youth 

Project(CYP). Wij realiseerden ons dat er een grote werkeloosheid onder de jongeren in 

Chawana was. Hierdoor kwamen velen van hen terecht in de prostitutie of belanden in het 

criminele circuit. Wij besloten daarom een centrum op te richten waarin jongeren 

(levens)waardigheden worden bijgebracht. Dit zou moeten helpen bij het vinden van werk of 

om zelfstandig te gaan ondernemen, aldus Rodgers Mulenda, projectcoordinator voor CYP. 
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Vanaf de start van het trainingsprogramma in 2001 zijn er meer dan 300 jongeren opgeleid op 

verschillende vakgebieden, waaronder houtbewerking, kleding maken, lassen, 

metaalbewerking of automechanica. Een training duurt zes tot twaalf maanden en elke les 

wordt afgerond met een examen. Het Chavana Youth Project heeft bij Gered Gereedschap een 

aanvraag ingediend voor werkmateriaal, zodat in de toekomst meer jongeren de training 

succesvol kunnen afronden. 

 

Gevraagd worden: 1 set elektragereedschap 

   6 trapnaaimachines 

2 sets houtbewerkinggereedschap. 

Halve kuub naaimachines 

2 sets autogereedschap 

. 

 

 

Child Help Sierra Leone.: Sierra Leone. 

Projectnr.: 09-306. 
 

 

Na de burgeroorlog die ruim tien jaar heeft geduurd, is het van het grootste belang voor de 

bevolking van Sierra Leone hun toekomst weer met hoop en vertrouwen tegemoet te zien. Dat 

dit een enorme opgave is, moge duidelijk zijn. Immers zijn bijvoorbeeld enige 

honderdduizenden kinderen wees geworden, en vele van hen zijn tijdens de oorlog 

gedwongen mee te vechten, als pakezel en als seksslaaf te dienen. Daarnaast zijn wegen en 

bruggen verwoest en is er een groot gebrek aan goederen als machinerie en gereedschap. De 

psychische wonden zullen nog lange tijd moeten helen, maar aan het oppakken van het 

dagelijks leven wordt hard gewerkt. 

 

 

Child Help Sierra Leone (CHSL) is een NGO geregistreerd in 1994 met als initieel doel 

diverse regio’s in Sierra Leone te voorzien van schoon drinkwater door het plaatsen en 

repareren van handpompen. Inmiddels is de organisatie actief in zowel Freetown en Makeni 

en wordt een breed scala aan projecten uitgevoerd ten behoeve van gehandicapten, 

weeskinderen en voortijdige schoolverlaters uit arme gezinnen. Daarnaast zet CHSL zich in 

als steun voor kinderen die rechtshulp nodig hebben, of slachtoffer zijn van overtredingen van 

de Verklaring voor de Rechten van de Mens. 

De organisatie heeft al ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van praktijktrainingen en 

wil nu 1-jarige opleidingen opzetten in kleermakerij, elektrotechniek, bouw, metaal en 

houtbewerking. Doel is jaarlijks 80 leerlingen van een praktijkopleiding te voorzien. Gered 

Gereedschap draagt haar steentje bij door de verzending van het werktuig. 

 

Gevraagd worden: 12 elektrische/handnaaimachines 

1 set metselgereedschap 

2 sets houtbewerkinggereedschap. 

2 sets metaalbewerkinggereedschap 

2 sets elektragereedschap. 
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Foundation Amanecer. : Bolivia. 

Projectnr.;10-0433. 

 
Bolivia is een van de armste landen van Zuid-Amerika. Het merendeel van de 8,7 miljoen 

Bolivianen ( ruim 5 miljoen) leeft in armoede. Deze mensen hebben niet genoeg voedsel, 

geen onderdak of toegang tot de gezondheidszorg. Hoewel het onderwijs in principe voor 

iedereen gratis is, hebben veel families geen geld om schooluniformen te kopen. Daarbij is het 

lesmateriaal dat op de scholen gebruikt wordt verouderd, wat niet ten goede komt aan de 

kwaliteit van de lessen. 

 

Fundation Amancer in Cochabamba is een initiatief van de zusters van San Vicente de Paul. 

Het betreft een christelijk instituut dat ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren, 

alleenstaande moeders en straatjongeren in de vorm van preventie, (rechts)bescherming, 

onderwijs en rehabilitatie. De Fundation werd opgericht in 1981 met ambachtelijk onderwijs. 

In eerste instantie ging het daarbij alleen om kleermakerij. Later in 1989, werden ook andere 

vakken toegevoegd. Inmiddels volgen jaarlijks 140 leerlingen een opleiding in 

metaalbewerking, catering, houtbewerking, landbouw en bouw/constructie. Voor de 

herinrichting van praktijklokalen voor metaal- en houtbewerking is gereedschap nodig 

waarvoor de zusters nu een bescheiden aanvraag indienen bij Gered Gereedschap. 

 

Gevraagd worden:  

2 sets bouwgereedschap 

3 sets houtbewerkinggereedschap. 

3 sets metaalbewerkinggereedschap 

 

 

Unidad Educativa Venjanmin; Bolivia. 

Projectnr.: 09-548. 

 
De Unidad Educativa Venjanmin in Cochabamba is opgericht in 1983. Men is begonnen als 

basisschool en met zeer beperkte middelen. Inmiddels heft de school een totaal van bijna 900 

leerlingen verdeeld over een kleuter, lager en middelbaar onderwijs. De school wordt 

gefinancierd uit lesgelden en bijdragen van het Ministerie van Onderwijs. Daarnaast is men 

gedeeltelijk afhankelijk van giften in geld of goederen. 

 

De UA Venjanmin wil technische vakken opnemen in het curriculum, zodat leerlingen later 

meer kans krijgen op de arbeidsmarkt. Deze vakken zijn bedoeld voor hen die een te lag 

niveau hebben en/of geen financiele mogelijkheden om verder te studeren. Het gereedschap 

van Gered Gereedschap gaat naar de basisopleidingen in hout- en metaalbewerking en 

autotechniek. 

 

Gevraagd worden: 1 houtdraaibank 

2 sets houtbewerkinggereedschap. 

2 sets metaalbewerkinggereedschap 

2 lasapparaten 

1 compressor. 

1 kolomboormachine 

1 zaagtafel. 
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Mboga Youth Polytechnic-Ligodho.: Kenya. 

Projectnr.: 11-035-2. 
 

Children’s Perfect Home Foundation, opgericht door de in Nederland woonachtige Julius 

Pundo, is bindende factor achter de volgende aanvraag voor de kleinschalige village 

polytechnic in Zuid- Nyanza. De Nederlandse stichting bemiddelt in de informatievoorziening 

tussen het centrum en Gered Gereedschap en zal ook assisteren en adviseren bij de 

voorbereiding van de ontvangst van de gereedschappen na aankomst van de container. 

Deze Youth Polytechnic in Nwhiwa opgericht in 2007 met het doel om schoolverlaters uit 

arme gezinnen een praktische beroepsopleiding te geven. Het schooltje is opgezet met hulp 

van de lokale gemeenschap, overheidsondersteuning en fondswerving. Mboga telt op dit 

moment een kleine 60 leerlingen verdeelt over vier 2-jarige trainingen in houtbewerking, 

metaalbewerking, landbouw en computerles. De school wil deze opleidingen graag uitbreiden 

met twee extra vakken en doet hiervoor een beroep op Gered Gereedschap.  

 

Gevraagd worden: 1 set bouwgereedschap 

1 set houtbewerkinggereedschap. 

1 set metaalbewerkinggereedschap 

1 set electriciengereedschap 

 

 

Integrated Community Resource Group.: Kenya. 

Projectnr.: 10-534. 
 

Sinds de oprichting in 2003 heeft de Integreted Community Resource Group (ICRG) reeds 

zo’n 600 mensen opgeleid. Daarbij richt men zich op kansarme jongeren zoals wezen en 

vrouwen die slachtoffer zijn van de HIV/AIDS-pandemie. De begeleiding van de studenten 

stopt echter niet na het behalen van het diploma. 

De ICRG helpt hen actief bij het vinden van een baan of het opzetten van een eigen bedrijfje. 

Een commissie van huidige en oud-studenten zorgt voor de continuïteit, en daarnaast is een 

aantal van de daar opgeleiden aangebleven als docent. 

De opleidingen die aangeboden worden zijn kleermaker, secretaresse/ICT, autotechniek en 

hout bewerking. Om zich draaiende te houden worden producten en diensten verkocht; 

meubels, schooluniformen en internetdiensten bijvoorbeeld zorgen voor een belangrijk deel 

van de inkomsten. Toch zijn deze inkomsten bij lange na niet genoeg om machines te kunnen 

vervangen of nieuw aan te schaffen. Om het groeiende aantal aanmeldingen voor de 

secretaresse- en kleermakeropleiding aan te kunnen, heeft de ICRG bij Gered Gereedschap 

een aanvraag ingediend. Wij helpen hen graag deze kwetsbare groep uitzicht op een waardige 

toekomst te geven. 

Gevraagd worden: 22 naaimachines (hand, elektrisch,trap) 

   1 industriële naaimachine 

   2 locknaaimachines 

   15 typemachines 

   2 breimachines. 

 

In totaal stuurde GeredgereedschapLoonopZand  22 naaimachines , 5 pakken 

textielrollen en 180 stuks onderdelen en gereedschap naar dit project  
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Cameroon Association for the Protection and Education of the Child 

(CAPEC); Kameroen 

Projectnr.: 09-514. 
 

De Cameroon Association for the Protection and Education for the Child  gevestigd in de 

hoofdstad Yaounde, is een NGO die een school en een opleidingscentrum beheert. Zoals de 

naam al doet vermoeden, zet dexe organisatie zich actief in voor de Rechten van het Kind. 

Daarbij richt men zich op kansarme jongeren als schoolverlaters, wezen, kinderen in 

gevangenissen etc. Naast kleuter-en lager onderwijs, biedt CAPC oudere kinderen 

opleidingen in ICT, schoenmaken, houtbewerking, kleermaken en de bouw. Om ook de 

sociale ontwikkeling te bevorderen worden sportevenementen en kunstworkshops 

georganiseerd. Daarnaast wordt het milieubewustzijn gestimuleerd door middle van 

voorlichting, workshops en excursies. Kortom, CAPEC is een organisatie met een bijzonder 

groot bereik. Als organisatie die onafhankelijk van de overhead opereert, is CAPEC 

grotendeels afhankelijk van donaties. Gered Gereedschap is blij dat zij haar steentje kan 

bijdragen in de vorm van ongeveer 1000 kilogram aan machines en gereedschap. 

 

Gevraagd worden: 15 elektrische naaimachines, 

   3 schoenmakersmachines, 

   1 set houtbewerkinggereedschap voor 10 leerlingen, 

   1 set bouwgereedschap voor 10 leerlingen, 

   1 set elektragereedschap voor 10 leerlingen. 

 

 

 

Reach Out Cameroon.: Kameroen 

Projectnr.: 11-134. 
 

Reach Out Cameroon (REO) is in 1996 in het zuidwesten van Kameroen opgezet door 

vertegenwoordigers van verschillende vakgebieden, waaronder artsen, maatschappelijk 

werkers en landbouwdeskundigen. Dit geeft aan dat REO een zeer brede basis heft en dusk an 

putten uit een grote verscheidenheid aan kennis en ervaring. Men richt zich op de 

zelfverwezelijking van achtergestelde en gemarginaliseerde groepen zpals alleenstaande 

moeders, wezen, schoolverlaters, HIV/AIDS geinfecteerden en gevangenen, zowel in de stad 

als op afgelegen plekken. In de praktijk betekent dit dat REO lezingen, workshops, cursussen 

en projecten over uiteenlopende onderwerpen organiseert of ondersteunt. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan discussieavonden en workshops over HIV/AIDS, het verstrekken van 

microkrediet aan vrouwen, of een cursus Business Management. 

REO doe teen beroep op Gered Gereedschap voor twee van hun projecten. Ten eerste is daar 

een cursus kleermaken die zij aanbieden aan achtergestelde vrouwen en meisjes en 

schoolverlaters. Ten tweede wil men gevangenen in de centrale gevangenis van Buea de 

mogelijkheid bieden een schoenmakerscursus te volgen. 

 

Gevraagd worden: 15 naaimachines ( elektrisch en hand) 

   3 trap naaimachines 

   3 schoenmakersmachines. 

 

In totaal stuurde GeredgereedschapLoonopZand 10 naaimachines,  

2 schoenmakersmachines en  114 stuks onderdelen/gereedschap naar dit project  
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Chemagel Women Group.: Kenya. 

Projectnr.: 10-539. 

 
De Chemagel Single Women Group (CSWG) ligt in het 

dunbevolkte westen van Kenia. Deze groep is in 2004 

opgericht met het doel de werkloosheid en dus ook de 

armoede onder jongeren en alleenstaande vrouwen te 

verlichten. Het is juist in gebieden waar zo weinig 

werkgelegenheid is, bijzonder moeilijk betaald werk te 

vinden voor vrouwen en achtergestelde jongeren zoals 

wezen. Daarom probeert men zelf aan de slag te gaan 

door zich te bekwamen in een praktisch vak als 

schoenmaker of kleermaker. 

 

Het is echter voor organisaties als de CSWG vanwege de grote armoede erg lastig aan 

gedegen gereedschap en materiaal te komen om de studenten goed te kunnen onderwijzen. 

Om een voorbeeld te geven: op het moment heeft de afdeling kleermaken bij deze groep 48 

leerlingen. Zij hebben in totaal welgeteld twee naaimachines, één schaar en vijf meetlinten tot 

hun beschikking om zich in hun beoogde vak te kunnen bekwamen. Ondanks de uitdagingen 

die de beperkte middelen met zich meebrengen, hebben sinds de oprichting ruim 600 

leerlingen een opleiding bij de CSWG afgerond.  

Gered Gereedschap hoopt met de donatie van onderstaand materiaal deze zelfhulpgroep te 

kunnen bijstaan in hun strijd om hun doelen te bereiken. 

 

Gevraagd worden: 15 elektrische naaimachines, 

   2 leerbewerkingmachines, 

   15 typemachines 

   1 industriële naaimachine 

 

 

 

Foundation for Relaesed Prisoners.: Kameroen. 

Projectnr.: 10-505. 

 
Kameroen wordt gezien als het meest corrupte en criminele land ter wereld. Belangrijk is het 

daarom het lot van (ex-)gevangenen in dit land te verbeteren. Het bijbrengen van 

vaardigheden, zodat ze niet terug hoeven te vallen in het criminele circuit, is een belangrijke 

stap. De Foundation for Released Prisoners (FRP) is een NGO die het opleiden van (ex-) 

gevangenen op het niveau van beroepsonderwijs tot een van de voornaamste doelen heeft. 

Daarnaast biedt zij hulp aan bij het vinden van werk en moedigt zij gevangenen aan in de 

gemeenschap te re-integreren. 

In 2006 vond de eerste training plaats waarbij zes ex-gevangenen betrokken waren. De 

vervaardigde meubels werden verkocht en de opbrengst kwam ten goede aan de ex-

gevangenen. De FRP heeft in 2008 een eerste zending van Gered Gereedschap ontvangen en 

schrijft verheugd over dit gereedschap: Helpen jullie ons om nog meer leerlingen te trainen? 

In 2009 zijn ze 2 nieuwe opleidingen begonnen: metaalbewerking en kleermaken. Genoeg 

reden dus voor Gered Gereedschap hiermee aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat de 

werkplaats weer optimaal gebruikt kan worden. 
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Gevraagd worden: 1 set houtbewerkinggereedschap 

   1 set metaalbewerkinggereedschap 

   15 naaimachines 

   Diverse machines. 

 

In totaal stuurde GeredgereedschapLoonopZand 1402 stuks gereedschap naar dit 

project. 

 

 

 

   Young Farmers Initiative Organisation.: Sierra Leone. 

Projectnr.: 10-004. 
 

De plaats Mattru Jong waar de Young Farmers Initiative Organisation (YFIO) is gevestigd, 

ligt in het Bonthe district. Hier is eind jaren zeventig een van de grootste voorraden titanium 

ter wereld gevonden. De lokale bevolking heeft van deze minerale schat niet geprofiteerd, 

sterker nog, door de ontginning ervan heeft zich in dit gebied een grote ecologische tramp 

voltrokken. Daarnaast zijn de drinkwater- en elektriciteitsvoorzieningen zeer onbetrouwbaar 

en de wegen slecht. Toch probeert ook hier de bevolking met de beschikbare middelen vooruit 

te komen, zolas de YFIO aantoont. 

 

In 2007 opgericht biedt deze organisatie plaats aan 200 jongeren, veelal kinderen die vanwege 

de burgeroorlog hun ouders zijn kwijtgeraakt. Het doel van de YFIO is deze jongeren door 

middel van opleidingen in staat te stellen zichzelf te redden en daarmee hun gemeenschap ook 

verder te helpen. In het door de oorlog zwaar getroffen Sierra Leone is een groot gebrek aan 

mensen die in praktische vakken als kleermaken, landbouwkunde, metselen, lassen, 

houtbewerking, metaalbewerking etcetera geschoold zijn. Gered Gereedschap staat daarom te 

popelen de YFIO te steunen in haar streven jongeren hoop pop een goede toekomst te geven 

en het land weer op te bouwen. 

 

Gevraagd worden: 15 elektrische naaimachines 

   1 set smidsgereedschap 

   1 set houtbewerkinggereedschap 

   1 set bouwgereedschap 

 

 

 

 

Crusaders Club Ministry Sierra Leone. 

Projectnr.: 10-300. 

 
De Crusaders Club Ministry (CCMSL) is dus een trainingscentrum, maar men houdt zich niet 

slechts bezig met opleiden. Zo worden al sinds de oprichting in 1996 vluchtelingen gesteund 

met voedsel en andere basisartikelen om te kunnen overleven. Later is de CCMSL met de 

aanleg van een aantal moestuinen begonnen, niet alleen om aan een deel van de vraag naar 

voedsel te kunnen voldoen, maar ook om mensen in deze eenvoudige vorm van landbouw op 

te leiden. Daarnaast is een HIV/AIDS-preventie programma gestart, gecombineerd met 
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palliatieve zorg voor terminale patiënten, steun aan wees-en/of straatkinderen, verstrekking 

van microkrediet: deze organisatie is zeer actief op verschillende gebieden. 

De CCMSL biedt ook opleidingen in kleermaken en houtbewerking aan. Dat het behelpen is 

blijkt wel: de 20 leerling-kleermakers hebben bijvoorbeeld maar 5 naaimachines tot hun 

beschikking. Hier wil Gered Gereedschap heel graag bij helpen, zodat er ook aan uitbreiding 

van deze cursussen kan worden gedacht. 

 

Gevraagd worden:  6 handnaaimachines 

    3 elektrische naaimachines 

    3 overlockmachines 

    3 trapnaaimachines 

    1 set voor 10 leerlingen 

    10 individuele sets. 

 

In totaal stuurde GeredgereedschapLoonopZand 12 naaimachines en 113 stuks 

gereedschap/onderdelen  naar dit project. 

 

 

 

In 2011 heeft GeredgereedschapLoonopZand in totaal 6124 stuks 

gereedschap naar de bovenvermelde projecten gezonden. 
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Overzicht projecten vanaf  2000      stuks gereedschap 
Jaar                Land                            Project                                               Totaal 

2000  jaartotaal       73 

2001  jaartotaal       8047 

2002  Uganda    Kagadi     1973 

2002  Uganda   kampala     3397 

2002  Sierra Leone  Freetown    2267 

2003  Tanzania  Kigoma     3500 

2003              Kameroen  Bamenda    3338 

2003  Guinee   Nimba       102 

2003  Uganda   Soroti     2075 

2004  Zuid Afrika  Woodstock    1843 

2004  Zuid Afrika  Soweto     1843 

2004  Zuid Afrika       Johannesburg    1844 

2005  Sierra Leone  Manbolo    5803 

2006  Benin   Cotonou     8364 

2007  Sierra Leone  Makeni     3219 

2008  Uganda   Kagma     1724 

2008  Benin   Artisans de D      934 

2008  Benin   Cefop     1535 

2008  Tanzania  Boerenproject      240 

2008  Ruanda   Karibu     3144 

2009  Uganda   Torore Inset Nursery     109 

2009  Ghana   Ejisu     1232 

2009  Ghana   Community       590 

2009  Suriname  UTS     1271 

2009  Letland                30 

2009  Kenia   Asembo        263 

2010  Tanzania       1248 

2010  Zanbia           764 

2010  Uganda           991 

2010  Ghana  

2011  in totaal 14 projecten in de volgende landen, Oeganda, Zambia,  

Sierra Leone, Bolivia, Kenia, Kameroen,     6124 
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Vrienden van Gered Gereedschap Loon op Zand. 
 

 

Loon op Zand maakt Vrienden  

René Rutte, de nieuwe coördinator van het project ‘Vrienden van Gered Gereedschap’ trekt momenteel het land in om 
werkplaatsen van de stichting te ondersteunen bij de uitbreiding van lokaal netwerk en draagvlak. Werkplaatsen 
Heiloo, Loon op Zand, Nijkerk en Geldrop zijn de eerste werkplaatsen die participeren in dit project. Doel is dat op 
termijn elke werkplaats een uitgebreide vriendenkring opbouwt die de vrijwilligers kunnen ondersteunen met donaties 
in de vorm van kennis, kunde, contacten en als het even kan ook financiële middelen. Voorzitter Stephan Ansems, van 
GG Loon op Zand, is enthousiast: ‘Het werven van ondersteuning van de werkplaats vind ik het moeilijkste dat er is. 
Het is goed om daarbij wat hulp te krijgen en nodig ook want ook hier moet de huur betaald worden.’ Het project 
Vrienden van GG wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Oranjefonds. 

 

 

Nieuws uit Ghana. 
 

Op bezoek in Ghana tijdens zijn vakantie in 2011. 

Voor de tweede keer heeft Cor Ligtvoet, vrijwilliger van Gered Gereedschap Loon op Zand, van zijn vakantietijd in 
Afrika gebruik gemaakt om zijn kennis als naaimachinespecialist in te zetten bij lokale trainingscentra. Twee jaar terug 
ging Cor naar Gambia en deed hij de revisie bij een school die naaimachines ontving uit Nederland. Ditmaal ging de 
reis naar Ghana alwaar Cor aan de slag ging bij de Physicallly Challenged Action Foundation (PCAF) in Offinso en de 
Elisabeth School in Accra, die beide machines ontvingen van GG. De reparatie van naaimachines op locatie in Ghana 
levert voor zowel GG als de lokale partner een schat aan informatie op. Naaimachines zijn nu eenmaal geen 
eenvoudige machines die ook nog eens regelmatig onderhoud en een goede afstelling vergen.  
Voor Cor zelf is het gesneden koek en leuk om naast vakantietijd ook nog wat vrijwilligerswerk te doen. ‘Het valt me op 
hoe zuiver de scholen zijn en dat iedereen met hart en ziel werkt’, aldus Cor. 
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Heropening in mei 2011. 

 

Onze verbouwde en vernieuwde werkplaats aan de Koningin Emmastraat 47 te Kaatsheuvel is 

na maanden werken en met behulp van onze verhuurder heropend in het weekend van 20 en 

21 mei 2011. 

Wethouder Aussems van de gemeente Loon op Zand was aanwezig om de heropening luister 

bij te zetten. 

Dat GeredGereedschap LoonopZand/Kaatsheuvel leeft in de regio mag blijken uit het groot 

aantal belangstellenden in dit heropeningweekend. 
 


