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Voorwoord jaarverslag 2012 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. 

Ook dank aan de personen welke op welke wijzen dan ook beschikbaar zijn voor stichting 

Gered Gereedschap Loon op Zand,  niet in de laatste plaats dank aan onze  weldoeners. 

 

Maar financieel  hebben wij 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 en 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 blijft dat wij moeten interen op onze kleine reserve van voorgaande jaren.  

Hoe lang kunnen wij  deze mooie manier van ontwikkeling hulp vanuit ons Brabantsenland 

financieel nog voortzetten.   

 

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/chef WP              Roel Mulder                 Tel. 0416-282215  

Toegevoegd deskundige  Henk Dekkers. 

 

Vrijwilligers werkplaats: 
 

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

Frans Damen      Jan Neelen   Ine van Aarst 

Jan Horvers                Cor Ligtvoet    Ad Vissere       

Johan van Nunen        Erwin Obbens   Jan Pullens     

Pieter van Veen Jan Immerzeel   William Zijlmans 

Toon Joosen  Willem Verhulst   

 

 

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

    Jaarverslag 2012 

 
Onze vrijwilligers hebben zich in 2012 weer prima ingezet. 

 

 

 

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 vele particulieren en bedrijven materialen en onderdelen aangeleverd voor 

onze werkplaats. 

De  Firma Jan Koenen heeft ons regelmatig de helpende hand gerekt. 

Firma Fabory uit Tilburg gaf ons weer nodige boren, schuur en slijpmateriaal.  

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

Onze vrijwilligers maken de nodige kisten welke nodig zijn voor verzending van de projecten. 

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

beschikking .     

AH uit Kaatsheuvel heeft in 2012 een prachtige actie voor ons opgezet, zie hiervoor het 

krantenartikel verderop in dit jaarverslag.     

                       

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 2012. 

 

In 2012 hebben wij als GeredgereedschapLoonopZand in totaal 6 projecten afgewerkt. 

Voor deze projecten hebben wij voor GeredGereedschap:  

 73 naaimachines, 1 houtdraaibank en een totaal van 5360 stuks aan gereedschap en 

onderdelen verstuurd.  

Een beschrijving van onze projecten en de door ons opgeknapte en verstuurde 

gereedschappen in 2012 kunt u hieronder vinden. 

 

 

 

African Benedictine of Hanga Abbey VTC. 

Plaats Songea in Tanzania. 

Projectnummer: 09-511. 
 

Ook het African Benedictine of Hanga Abbey VTC maakt 

onderdeel uit van een Rooms-katholieke orde. De Benedictijnen 

zijn sinds 1957 in de regio Ruvuma, in het zuiden van Tanzania, 

aanwezig. Dit opleidingscentrum is in 1979 gestart met slechts 

twee leerling-metselaars, maar inmiddels hebben bijna 

zeshonderd jongeren daar met succes een beroepsopleiding 

doorlopen.  

 

De school probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en 

daarom wordt er ook vee gehouden en worden er gewassen 

verbouwd. Kwalitatief goed gereedschap is in deze regio schaars 

en duur, daarom heeft dit VTC bij Gered Gereedschap een 

aanvraag gedaan. Wij helpen hen graag meer jongeren uitzicht te 

bieden op een waardevolle toekomst. 

 

Voor deze school hebben wij in totaal 973 stuks gereedschap opgeknapt en verzonden. 

 

 

 

Agir Plus Namanegzanga/Burkina. 

Plaats Ouagadougou in Burkina Faso. 

Projectnummer: 10-436. 
 

 

Het in de hoofdstad van Burkina Faso gevestigde Agir 

Plus Namanegbzanga/Burkina (APNB) is in 2004 

opgericht. Zij roert zich op veel verschillende gebieden: 

van steun aan gehandicapten tot de constructie van 

graansilo’s, en van voorlichting over HIV/AIDS tot de 

bouw van een technische middelbare school (zie foto). 

De leerlingen voor deze school heeft de APNB overigens 

al onder haar hoede. Door het gebrek aan onderdak 

worden zij echter vooralsnog bij andere, kleinere 

werkplaatsen ondergebracht.  
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De APNB biedt vier verschillende technische opleidingen aan: kleermaken, elektrotechniek, 

lassen en bouwkunde. Naast de technische vakken worden alle leerlingen ook onderwezen in 

Franse taal en Letterkunde, Wetkennis, Hygiëne, en Ethiek. Het schoolgebouw is dus reeds in 

maak. Voor de inrichting ervan heeft de APNB hulp aan Gered Gereedschap gevraagd. 

Zonder degelijk gereedschap is het natuurlijk onmogelijk degelijk onderwijs aan te bieden. 

Wij staan deze organisatie daarom graag bij in haar doel de jeugd de kans te bieden zich te 

ontwikkelen. 

 

Voor deze school hebben wij in totaal 500 stuks gereedschap opgeknapt en verzonden. 

 

 

 

Kenya Slum Youths Development Organization. 

Plaats Nairobi in Kenya. 

Projectnummer: 11-165. 
 

Kinderarbeid, kinderhandel, kidnapping, verkrachting en ander 

misbruik zijn gemeengoed in één van de grootste sloppenwijken 

van Nairobi, Mukuru. De Kenya Slum Youths Development 

Organization (KESYDO) is, zoals de naam al zegt, een 

organisatie die zich inzet voor de jongeren uit deze wijk. Deze 

werkt samen met andere jongerenorganisaties en het ministerie 

van jeugdzaken en heeft zich ten doel gesteld om jongeren uit de 

sloppenwijken hun potentie verwezenlijken. Dit doet de 

KESYDO door middel van het geven van basisonderwijs, 

onderwijs in ondernemersvaardigheden, het geven van 

HIV/AIDS voorlichting, het bieden van onderdak en kleding en 

ook door speciaal onderwijs aan gehandicapten aan te bieden. 

Met het Keniaanse 8-4-4 systeem - acht jaar basisschool, vier jaar middelbaar onderwijs en 

vier jaar hoger onderwijs - wordt er gestreefd naar een samenleving waar burgers zelfredzaam 

zijn. Echter, wegens de hoge kosten, de armoede en het gebrek aan faciliteiten is er een hoge 

uitval onder scholieren. Het gaat vooral om jongeren die in de sloppenwijken wonen. Vandaar 

dat KESYDO strategieën heeft ontwikkeld om hen op school te krijgen én te houden. Eén van 

die oplossingen is ervoor te zorgen dat de gereedschappen om op school mee te oefenen, alle 

inspanningen ook waard zijn. Daarom is Gered Gereedschap trots deze geweldige organisatie 

bij te staan met een donatie opgeknapt gereedschap. 

 

 

Voor deze school hebben wij in totaal 1430 stuks gereedschap opgeknapt en verzonden. 
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Muloza Catholic Parish. 

Plaats Muloza in Malawi. 

Projectnummer: 11-072. 

 
Muloza ligt op slechts enkele kilometers van de grens 

met Mozambique, in het Mulanje District in het zuiden 

van Malawi. Het is een regio waar zich veel 

theeplantages bevinden en waar ook aardig wat maïs 

verbouwd wordt. Echter, dit gebied is erg onderhevig 

aan extreme weersomstandigheden; regelmatig worden 

de oogsten door grote droogte of juist overdadige 

regenval verwoest. Hulpverlening door de overheid is 

zeer summier, als daar überhaupt al sprake van is. 

Vandaar dat de bevolking van rurale gebieden als deze aangewezen is op de zorg door 

kerkelijke organisaties. Zo ook in Muloza. 

 

De plaatselijke parochie zet zich al sinds 1965 in om de levensstandaard van de allerarmsten 

te verbeteren. Bijvoorbeeld door weeskinderen op te vangen en taallessen te verzorgen, maar 

sinds 1986 ook door technisch onderwijs te bieden. De leraren geven op vrijwillige basis les 

in houtbewerking, kleermaken en metaalbewerking. Ondanks de enorme inzet van de 

medewerkers, staan deze opleidingen op losse schroeven vanwege een groot gebrek aan 

fondsen en aan gereedschappen. De donatie aan deze organisatie die Gered Gereedschap voor 

ogen heeft, is dan ook op meerdere manieren van levensbelang. 

 

 

Voor deze school hebben wij in totaal 1195 stuks gereedschap opgeknapt en verzonden. 

 

 

 

Daughters of Nimba. 

Plaats Sanniquellie in Liberia. 

Projectnummer: 11-162. 

 
Daughters of Nimba is een locale organisatie die door 7 vrouwen van verschillende 

professionele achtergronden in juli 2010 is opgericht. Het doel van de organisatie is meisjes , 

vrouwen en jongeren zelfvertrouwen en kracht te geven door hen onderwijs aan te bieden, 

zoals vak- en vaardigheidstrainingen. 

Tot nu toe hebben de  Daughters of Nimba 150 studenten  onder hun dak gehad. 

Daarbij hebben ze 50 lokale boeren in staat gesteld 25 are land te bewerken voor groente- en 

palmolieproductie. 

 

 

Voor deze organisatie hebben wij opgeknapt en verzonden 23 naaimachines en 185 stuks 

gereedschap/onderdelen. 
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Kalina Foundation. 

Plaats Accra in Ghana. 

Projectnummer: 11-166. 

 

 
 

Toen de Kalina Skills Training Centre van de 

gelijknamige stichting in juni 2008 haar deuren opende, 

konden de jongeren daar terecht voor opleidingen tot 

kapper en tot kleermaker. In februari 2009 is daar de 

opleiding autotechniek bijgekomen en momenteel 

wordt ook een ICT-opleiding opgezet. Hierbij richt 

men zich vooral op jongeren die vanwege hun arme 

achtergrond niet in staat zijn het lesgeld van de grotere, 

officiële instellingen te betalen. Na het met succes 

doorlopen van de opleidingen krijgen de studenten een 

certificaat, zodat zij ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. Het behalen van dit certificaat is 

echter niet het einde van de hulp die Kalina aanbiedt; zij steunt en adviseert de jongeren dan 

nog die een eigen bedrijfje willen opzetten. 

 

Op het moment, nu vlak na de start van het centrum, heeft het nog niet erg veel studenten. De 

opleidingen waarbij Gered Gereedschap kan helpen, kleermaken en autotechniek, moeten het 

doen met weinig oefeninstrumenten. De veertig kleermakers in spe hebben in totaal vijftien 

machines om hun kennis op te doen; de tien toekomstige monteurs hebben welgeteld één 

gereedschapskist tot hun beschikking. De vraag naar deze opleidingen is echter groot. Kalina 

ambieert dan ook uitbreiding van de huidige activiteiten. Om dit mede mogelijk te kunnen 

maken, stuurt Gered Gereedschap graag onderstaand opgeknapt gereedschap toe. 

 

 

Voor deze school hebben wij in totaal 16 naaimachines en 685 stuks gereedschap 

opgeknapt en verzonden. 

 

 

Buiten bovengenoemde projecten hebben wij nog meer machines( zie hieronder)  en 390 

stuks gereedschappen voor andere projecten/organisaties geleverd en opgeknapt. 

 

De Innovate organisation in Zambia kreeg: 1 houtdraaibank en 8 beitels en een 

overlockmachine. 

Wij schonken Stichting Nimba uit Loon op Zand voor hun project in Afrika, 

schoenmakersgereedschap, 11 naaimachines en een rolstoel.  

Aan de stichting Heart for Gambia te Bergeijk hebben wij in 2012 drieëntwintig 

naaimachines geleverd. 

 

 

In 2012 heeft GeredgereedschapLoonopZand in totaal 5360 stuks 

gereedschap en 73 naaimachines 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 

 

2012  in totaal 6 projecten in de volgende landen: Tanzania, Burkina Faso,  5433 

Kenya, Malawi, Liberia, Ghana, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


