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Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand. 
 

 

 

Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand is één van de ruim dertig zelfstandige afdelingen 

van de landelijk werkende vrijwilligers organisatie “Gered Gereedschap”. 

De stichting zamelt gereedschap in, knapt dit op en verstuurt het op aanvraag naar 

geselecteerde kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 

 

Het landelijk netwerk van ruim dertig zelfstandig opererende “Gered Gereedschap 

werkplaatsen” met ieder een groot aantal gereedschap-verzamelpunten, werkt nauw samen 

met de stichting “Dienstencentrum Gered Gereedschap” die zorgdraagt voor de coördinatie 

van projecten en de verzending. 

Zie  ook www.geredgereedschap.nl   

 

Gered Gereedschap gelooft door opgeknapt gereedschap aan te bieden aan vakscholen en 

vakmensen in ontwikkelingslanden bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de 

economie van  die landen en het algemene welzijn van de mensen aldaar.  

 

 

 

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, 5171 GS te Kaatsheuvel. 

De stichting heeft bij de Rabobank een bankrekening onder nummer 

NL97RABO1248.57.000, waarop donaties en giften kunnen worden gestort. 

 

 

 

Doelstelling. 
Doel van de stichting Gered Gereedschap Loon op Zand is:  

Het bevorderen van de mogelijkheid tot zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien van 

mensen in ontwikkelingslanden. 

 

Wij trachten dit doel te bereiken door: 

 Het inzamelen, herstellen van gereedschap en dit verzenden naar projecten in 
ontwikkelingslanden, waardoor tevens dit gereedschap gespaard wordt voor 
verspilling.  

 Het geven van voorlichting ten behoeve van de bewustwording inzake 
ontwikkelingssamenwerking. 

 Samenwerking met Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap in 
Amsterdam. 

 

http://www.geredgereedschap.nl/


3 

 

Vrijwilligers werkplaats: 

 
Op de eerste plaats willen wij onze trouwe vrijwilligers van de werkplaats die iedere week 

weer uren besteden aan de belangrijkste taak van onze stichting, namelijk het opknappen van 

gereedschap en het verzendklaar maken, hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme. 

 

Onze vrijwilligers in 2013 zijn: 

 

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   

 

 

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   

Bestuurslid/chef WP              Roel Mulder                 Tel. 0416-282215  

Toegevoegd deskundige  Henk Dekkers. 

 

Gereedschap inzamelen. 

 
In 2013 hebben we van de volgende PRAXIS-inzamelpunten gebruik kunnen maken: 

PRAXIS  Tilburg (Reeshof / Zuid / Kanaal) , Breda, Oosterhout, Raamsdonkveer en 

Oisterwijk. 

Daarnaast is er door particulieren en bedrijven ook een aanzienlijke hoeveelheid gereedschap 

aangeleverd bij onze werkplaats.  

 

Hartelijke dank hiervoor. 

 

Op verzoek werd er ook veel gereedschap door ons opgehaald bij particulieren en bedrijven. 

De inzamelpunten werden regelmatig geleegd door Piet van der Hert en Roel Mulder  met hun 

eigen auto op eigen kosten. Ook konden we regelmatig een beroep doen op het gebruik van de 

bestelauto van Ryan en Tommy Post Fietsen, hetgeen door ons bijzonder op prijs gesteld 

wordt. 
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Jaaroverzicht 
Het jaar 2013 was voor Gered Gereedschap Loon op Zand een turbulent jaar. 

 

 

 

Overlijden Mien Balvers. 
 

 

In verzorgingshuis De Eekhof in haar woonplaats Kaatsheuvel overleed Mien Balvers op 

zondag 24 februari 2013 op 77-jarige leeftijd. 

Mien was de oprichtster van de Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand en was meer 

dan 20 jaar de drijvende kracht achter deze stichting. Door haar gedrevenheid en vooral 

tomeloze energie is Mien voor onze stichting een onvergetelijk voorbeeld. 

In de krant verscheen onderstaand artikel.  

(via "nieuws" op onze website is vergroting van het artikel beter te lezen!) 
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Landelijke stichting Gered Gereedschap in Amsterdam. 

 
Begin 2013 kampte GG Amsterdam met financiële problemen, waardoor de landelijke 

organisatie niet aan een faillissement kon ontkomen. Gelukkig zijn de vrijwilligers, donateurs, 

fondsen en bedrijven Gered Gereedschap blijven steunen waardoor er een doorstart is 

gerealiseerd. De landelijke stichting kan het coördineren en versturen van projecten blijven 

doen en GG Amsterdam is een zelfstandige werkplaats geworden. 

 

Door de landelijke problemen heeft onze werkplaats in 2013 minder gereedschap aan de 

projecten in de derde wereldlanden kunnen versturen. De aanvoer van gereedschap en het 

opknappen ervan bleef echter gewoon doorgaan waardoor de voorraad groter werd. 

 

Projecten 

 
Dankzij de geweldige inzet van onze vrijwilligers hebben wij in 2013 diverse projecten 

kunnen ondersteunen. 

GG Loon op Zand leverde in 2013 ruim 3800 stuks gereedschap en naaimachines voor 

projecten in Benin, Kenia, Ghana, Malawi, Zambia, Oeganda en Burkina Faso. 

 

Enkele projecten uitgelicht. 

 

Ramseyer Vocational/Technical Institute in Kumasa, Ghana. 
Dit instituut is in oktober 1976 van start gegaan met 30 studenten die aan de agrarische 

opleiding begonnen. Inmiddels zijn er ook andere opleidingen gestart zoals meubel maken, 

metselen en elektronica. Nu heeft het instituut totaal bijna 400 leerlingen verdeeld over zes 

studierichtingen. Het doel van dit instituut is om de jeugd de vereiste vaardigheden bij te 

brengen om een goede kans op de arbeidsmarkt te maken en op deze wijze werkloosheid 

tegen te gaan. Gered Gereedschap is het hier volmondig mee eens en heeft een bijdrage 

kunnen leveren door het aanbieden van een aantal opgeknapte naaimachines, een set 

autogereedschap (te gebruiken door 10 leerlingen) en twee sets metselgereedschap bestemd 

voor 20 leerlingen. 

 

Kalina Foundation in Accra, Ghana 
Vanaf 2008 is deze stichting actief bezig om jongeren, die vanwege hun arme achtergrond 

niet in staat zijn het lesgeld van de grotere officiële instellingen te betalen, toch een kans te 

geven om certificaten te halen voor bepaalde opleidingen, zodat ze ook daadwerkelijk aan de 

slag kunnen als gediplomeerd vakman/vakvrouw. 

Ook hier heeft Gered Gereedschap Loon op Zand een bijdrage kunnen leveren door het 

opknappen en aanbieden van een tiental naaimachines (zowel elektrische als 

handnaaimachines) en een set autogereedschap (bestemd voor 10 leerlingen). 
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Uit landelijke nieuwsbrief  Gered Gereedschap: 

Mijlpaal bereikt: eerste container op weg naar Oeganda! 

 

 

  

 
De eerste van de negen gestrande containers na het faillissement van het landelijk bureau Gered 

Gereedschap is 1 augustus op transport gegaan naar de organisatie Ugaprivi in Oeganda. Ugaprivi is 

een overkoepelende organisatie van particuliere technische scholen. In de container zitten 103 

elektrische, hand- en trapnaaimachines en ruim 4.000 kilo gereedschap. Het materiaal in de container is 

bestemd voor twaalf scholen. Met dit gereedschap krijgen honderden jongeren de kans om een 

gedegen opleiding tot vakman te volgen. 

 

De 103 naaimachines in de container zijn opgeknapt door vrijwilligers in de Gered Gereedschap-

werkplaatsen in Best, Heusden, Voorst, Loon op Zand, Amsterdam, Den Haag en Franeker. Dankzij de 

inzet van oud-medewerkers en vrijwilligers is het gelukt om het transport van de eerste container naar 

Ugaprivi in Oeganda voor elkaar te krijgen. 

Ook kwam het verheugende bericht dat via Tools to Work dat de containerzending met deelzendingen 

voor Congo, Tanzania en Burundi op de bestemmingen is aangekomen.  

Na het faillissement heeft Tools to Work de kosten voor verzending van deze container in zijn geheel op 

zich genomen. Tweehonderd naaimachines die in onze GG werkplaatsen werden opgeknapt vonden 

een weg naar de volgende projecten:  

08-031 Une Femme qui Souleve une autre , Bujumbura Burundi  

08-055 Federation des Femmes pour la Paix et Developpement , Bujumbura Burundi  

08-058 Fondation Chirezi, Uvira Congo  

09-135 Association de Secours aux Jumeaux et leurs Parents en Détresse, Quartier Mulongwe, Congo  

09-242 Active Woman for Peace and Social Integration, Kigoma Tanzania  

Vele vrouwen krijgen nu de kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen dankzij deze naaimachines. 
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Diverse activiteiten van onze stichting 
 

Plaatselijk ondersteunden we een kunstproject van een lagere school door het uitlenen van 

gereedschap, waardoor de kinderen van De Vlinderboom met vijlen en beitels stenen konden 

bewerken. In Rond de Toren stond hierover een artikel. 

 

In De Duinkoerier kregen we diverse keren aandacht voor het vrijwilligerswerk van onze 

stichting. 

 

Met een promotiekraam stonden wij op Festival Wereldwijd en de Dag van Loon in Loon op 

Zand.  Op 23 maart waren wij vertegenwoordigd op een "Loslaatdag" in Tilburg. 

 

Bert Jansen hielp ons met het opstellen van een brief voor sponsoring. 

 

Een verzoek tot sponsoring voor het renoveren van de werkplaats door de RABO bank werd 

helaas afgewezen. 

 

Op 11 maart was er een bespreking bij de gemeente Loon op Zand over het subsidiebeleid in 

de toekomst. 

 

Wij ondersteunen ook het initiatief "WereldGemeente Loon op Zand" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiën 

 
Het financieren van onze stichting blijft een probleem. We hebben heel weinig vaste 

donateurs die ons jaarlijks steunen. Derhalve zijn we afhankelijk van incidentele giften om 

onze vaste kosten te kunnen betalen. 

Onze kosten bestaan grotendeels uit huur  en energiekosten van de werkplaats. 

Hieronder kunt u zien wat onze kosten zijn. 
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FINANCIEËL  VERSLAG   2013 

 
 

Jaarrekening 

 
Inkomsten 
 

diverse donaties van particulieren en bedrijven                            €   4137 

bijdragen  gemeente Loon op Zand                                                     760 
opbrengst restanten                                                                                         605 

 

tekort  over 2013                                       500 

 

 

 

uitgaven 
 

huur en energiekosten                                                                                            €   4658 

bankkosten                                                                                                                     120 

WOZ en rioolheffing gemeente Loon op Zand                                                             246 

website en telefoonkosten                                                                                               90 

kantinekosten                                                                                                                 303 

aankoop hulpgoederen voor projecten                                                                           312 

materiaal nodig voor in werkplaats                                                                                273 

 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                         €  6002            €  6002 

 

 

 
Het tekort is aangevuld uit het reservepotje dat we bij het vertrek van Mien Balvers hebben 

meegekregen. 

 

 

 

Wij danken onze donateurs voor hun steun aan onze stichting. Zonder hun bijdragen wordt het 

voortbestaan van onze stichting een probleem. Wij hopen dat wij ook in de toekomst op uw 

steun  mogen blijven rekenen. 
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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, 

   

2013  Ghana  Ramseyer  VTI  metselproject   520 

2013  Benin  Apretectica  metselproject   910 

2013  Zambia  Innovate Organisation  

    1 houtdraaibank+beitels, 1 lockmachine      10 

2013  Ghana  Kalina Foundation automechanica    680 

    15 naaimachines + toebehoren     110 

2013  Gambia  Hearts For Gambia 

    70 naaimachines + toebehoren/reserveonderdelen    70 

    timmerproject                 1120 

    metselproject     310 

2013  Ghana/ Uganda 3 ateliernaaimachines + reserveonderdelen   100 

    1 schoenmakers/kopmachine 

    4 trapnaaimachines 

      

 


