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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 inzamelpunten voor gereedschap, 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 dit gereedschap tevens 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/
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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 2014 zijn: 

 

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

Piet Ligtvoet      Jan Neelen   Jan Horvers                Cor Ligtvoet   

Ad Vissere     Johan van Nunen                   Erwin Obbens  Jan Pullens  

Pieter van Veen Jan Immerzeel   William Zijlmans       Toon Joosen  

Ton Esman  Ron van Eijk   Jos Verschure   Marcel Hamers

   

 
 

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  

 

Gereedschap inzamelen. 

 
In 2014 hebben we, evenals in de voorgaande jaren, 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 
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Van scholengemeenschap De Overlaat uit Waalwijk kregen we flinke partij houtbewerking- 

en metselgereedschap wat beschikbaar was gekomen wegens reorganisatie van de 

opleidingen. 

 

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. 

 

Jaaroverzicht 2014 
 

Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand bestaat 25 jaar. 

 

In 2014 hebben wij ons zilveren bestaan bereikt. De Duinkoerier en Rond de Toren 

hebben hieraan redactioneel aandacht geschonken hetgeen ons publiciteit opleverde. 

Dit resulteerde in extra giften waardoor we in 2014 onze jaarrekening positief konden 

afsluiten. Vooral een gift van € 1000 van de Boudewijn van Gorp stichting en € 500 van 

een particulier waren een welkom jubileum geschenk! 

 

Onderstaande  mailing naar 80 bedrijven in Kaatsheuvel leverde helaas niets op. 
Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand          
Werkplaats : Koningin Emmastraat 47,  5071 GS  Kaatsheuvel   

www.GeredGereedschapLoonOpZand.nl 

Bankrekening  IBAN NL97 RABO 0124 8570 00 ten name van Gered Gereedschap Loon op Zand. 

___________________________________________________________________________ 

Door Mien Balvers werd 25 jaar geleden Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand 

opgericht. 
Heel veel scholingsprojecten voor jongeren in de derde wereld zijn voorzien van opgeknapt 

gereedschap vanuit de werkplaats in Kaatsheuvel. 

Meer dan 200.000 hamers, beitels, boren, zagen, tangen, schroevendraaiers en naaimachines 

kregen een tweede leven en een nuttige herbestemming. 

Ontwikkelingshulp, hergebruik en zinvol vrijwilligerswerk zijn de drie peilers waar onze 

Stichting zich voor inzet. 

Geld voor vervoer en opslag is voor onze Stichting van groot belang. Hiervoor zijn wij geheel 

afhankelijk van zakelijke en particuliere giften. 

In de afgelopen 25 jaar hebben wij met minimale middelen maximale resultaten gehaald. 

Daarom durven wij u vriendelijk te vragen een jubileumgift te storten op onze bankrekening  

IBAN NL97 RABO 0124 8570 00 ten name van Gered Gereedschap Loon op Zand. 

Wanneer u bij uw storting uw postcode en huisnummer vermeldt of uw mailadres, dan kunnen 

wij u onze nieuwsbrief toesturen. 

Wij zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw gift fiscaal kan worden 

afgetrokken. 

Bezoek voor meer informatie onze website : www.geredgereedschaploonopzand.nl 

Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw gift en wensen u prettige feestdagen en een gezond 

2015 !  

 

 

http://www.geredgereedschaploonopzand.nl/
http://www.geredgereedschaploonopzand.nl/
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Contacten 
 

We hebben een goede samenwerking met Stichting Vraag & Aanbod waar we 

gereedschap mee uitwisselen. Wat bij onze projecten niet gevraagd wordt geven wij aan 

hen en wij zijn blij met hun aanvullingen voor onze projecten.  

 

We hebben 2e Pinksterdag weer met een promotiestand op festival Wereldwijd in Loon 

op Zand gestaan, waar we prettige contacten hebben gehad met het publiek en andere 

organisaties. 

 

Ook zijn wij deelnemer van Wereldgemeente Loon op Zand. 

 

 

 

Landelijk Diensten Centrum Gered Gereedschap 

 
Na de herstart in 2013 heeft het Diensten Centrum Gered Gereedschap het jaar 2014 vooral 

gebruikt om haar organisatie en de contacten met de werkplaatsen weer op orde te krijgen. 

 

Er zijn vier teams gevormd, elk met hun specifiek aandachtsgebied. 

 

Team projecten en fondsenwerving. 

Dit team is verantwoordelijk voor het behandelen van aanvragen voor gereedschap uit 

ontwikkelingslanden, alsmede voor fondsenwerving om de projecten te bekostigen. 

Zij doen ook de evaluatie en verslaglegging van de resultaten. 

 

Team marketing, communicatie en bedrijfsponsering. 

 

Team operationeel. 

Dit team draagt zorg voor het logistieke proces. Vanuit dit team krijgen de 

werkplaatsen de opdrachten. Tevens zorgt dit team voor de kwaliteitscontrole van de 

leveringen en de verscheping. 

 

Team financieel. 

Dit team zorgt voor de financiële en project administratie. 

 

 

 

Enkele bestuursleden van onze stichting bezochten de landelijke vergadering in Utrecht 

waarin de nieuwe opzet  werd besproken. 

Er is landelijk een standaard vastgesteld voor het formaat van de kisten waarin het 

gereedschap naar de projecten wordt verstuurd. Dit maakt het laden van de containers 

makkelijker. Ook het maximale gewicht is van belang in verband met de Arbo-eisen. 
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Projecten 2014 

 
Dankzij de geweldige inzet van onze vrijwilligers hebben wij in 2014 weer diverse projecten 

kunnen ondersteunen. 

GG Loon op Zand leverde in 2014 ruim 3940 stuks gereedschap en naaimachines voor 

projecten in o.a. Zambia, Ghana, Kameroen, Congo, Kenia en Uganda. 

 

Ook leverden wij een aantal koffers vol gereedschap aan het Timmerproject van Suzan 

Eleveld in Guatemala.  Haar stichting vierde het 10-jarig bestaan . Persoonlijk is zij het 

gereedschap komen uitzoeken in onze werkplaats. Zij zorgde zelf voor het vervoer en was  

heel blij met het gereedschap waarmee zij de jeugd in Guatemala een vak kan leren.  
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Enkele projecten uitgelicht. 

 
Youth Development Research Centre (YDRC), Ghana 

 

Het Youth Development Research Centre (YDRC) werd in 2006 opgericht en in 2011 

officieel erkend en geregistreerd. De organisatie is gevestigd in Tamale, de grootste stad in 

het noorden van Ghana. De organisatie richt zich met name op jongeren en hoopt op deze 

manier bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de regio.    

Het YDRC is gestart door een aantal leiders van de gemeenschap om iets te kunnen betekenen 

voor straatkinderen. Het aantal straatkinderen groeit snel. Veel jongeren komen vanuit het 

platteland naar de stad, omdat ze ontevreden zijn met de levensstandaard op het platteland. 

Deze groep komt vaak op straat terecht en heeft te maken met gezondheidsproblemen en 

(sexueel) geweld. Educatie is een belangrijke sleutel om het aantal straatkinderen in Tamale 

weer te doen dalen en het YDRC wil om deze reden onderwijs aan deze groep aanbieden.   

De organisatie heeft al een heel aantal succesvolle projecten op haar naam staan.  Zo hebben 

40 door hen getrainde jongeren, voormalig straatkinderen, nu een eigen bedrijf waar zij op 

hun beurt trainingen geven. De jongeren leren allerlei producten te maken, zoals handtassen, 

kleding, deurmatten en portemonnees en hen worden vaardigheden bijgebracht om 

daadwerkelijk een eigen bedrijf te starten. De producten worden vervolgens verkocht om 

fondsen te genereren voor YDRC. Om deze producten te kunnen maken is gereedschap en 

apparatuur nodig, dit is waar Gered Gereedschap graag inspringt. 

 

De Cameroon Association for the Protection and Education of the Child (CAPEC),  

 

CAPEC beheert een school en een opleidingscentrum. Deze organisatie zet zich in voor de 

rechten van het kind. Daarbij richt men zich op kansarme jongeren als schoolverlaters, wezen, 

kinderen in gevangenissen, etc. CAPEC biedt o.a. aan oudere kinderen opleidingen in ICT, 

schoenmaken, houtbewerking, kleermaken en de bouw. Als organisatie die onafhankelijk van 

de overheid opereert is CAPEC grotendeels afhankelijk van donaties. 

In 2009 heeft Gered Gereedschap deze organisatie al van gereedschap voorzien voor de 

opleidingen houtbewerking, schoenmaken, metselen en kleermaken. De organisatie wil haar 

lessen graag uitbreiden met metaalbewerking en heeft daarvoor weer een beroep gedaan op 

Gered Gereedschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder  wat toepasselijk nieuws uit de nieuwsbrieven in 2014 van  het 

landelijke  Diensten Centrum Gered Gereedschap: 
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MOOI RESULTAAT: 9 CONTAINERS OP 

TRANSPORT 

Gered Gereedschap is weer helemaal terug op de rit! Afgelopen jaar zijn er 

negen containers verscheept naar hun bestemmingen in Afrika. Dankzij ons 

opgeknapte gereedschap gaan duizenden jongeren en startende 

ondernemers een betere toekomst tegemoet. Een resultaat om trots op te 

zijn. We willen graag iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen: 

werkplaatsen, vrijwilligers, donateurs en partners. 
 

 

‘ONDERNEMEND LEREN’ IN BENIN 

Gered Gereedschap is al 12 jaar actief in Benin. Onlangs konden wij 

wederom een container naar dit West-Afrikaanse land laten vertrekken, met 

daarin ruim 260 kisten gereedschap voor timmerlieden, automonteurs en 

elektriciens, en natuurlijk naaimachines voor de vrouwen die kleding maken. 

De jongeren kunnen met het gereedschap via praktijkgerichte opleidingen en 

‘training on the job’ een ambacht leren, zodat ze zich, eventueel via 

zelfstandig ondernemerschap, een plekje op de arbeidsmarkt kunnen 

verwerven.  
 

        

GEREEDSCHAP VOOR GHANA 

Eind februari ging de container met bestemming Ghana op transport. Aan 

boord een grote hoeveelheid opgeknapt gereedschap voor een tiental 

projecten gericht op het vergroten van de kansen van jongeren, 

gehandicapten en kansarmen. Dat is hard nodig, want ongeveer 50 procent 

van de Ghanezen leeft onder de armoedegrens van 2 dollar per dag. 

 

Omdat goed gereedschap in Ghana nauwelijks beschikbaar of onbetaalbaar 

is, is het lang geen zekerheid dat men met alleen het diploma ook echt aan 

het werk kan. Van een werknemer wordt namelijk verwacht zijn eigen 

gereedschappen mee te nemen. Vandaar dat Gered Gereedschap ditmaal 

enkele tientallen individuele sets opstuurt, zodat de afgestudeerden een nog 

grotere kans maken zichzelf en hun gezin van een inkomen te voorzien.  

 

 

KAIBOI INSTITUUT KENIA: WACHTEN OP 

JE BEURT VERLEDEN TIJD 

Het Kaiboi Technical Training Institute in Eldoret (Kenia) kan dankzij de recente levering van praktijkmateriaal 
door Gered Gereedschap praktijklessen bieden aan 150 leerlingen tegelijk. Door een eerdere zending van Gered 
Gereedschap konden 30 leerlingen al constant over oefenmateriaal beschikken. Maar met zo’n 150 leerlingen die 
een technische opleiding volgen op het instituut, is dat natuurlijk bij lange na niet genoeg. Gevolg was dat steeds 
vier van de vijf leerlingen op hun beurt stonden te wachten. Met de komst van een nieuwe zending opgeknapt 
gereedschap, is dit nu verleden tijd. Deze efficiëntieslag heeft er zelfs toe geleid dat de school het lesgeld heeft 
kunnen verlagen 
 

 

 

https://go.madmimi.com/redirects/1417198473-74e2962dbb43e2c8d06ff65420550528-c92c957?pa=26584006239
https://go.madmimi.com/redirects/1417198473-74e2962dbb43e2c8d06ff65420550528-c92c957?pa=26584006239
https://go.madmimi.com/redirects/1401455475-d2acdf3c947c2e9c5e6eca77e4922d07-1ed6137?pa=22949514806
https://go.madmimi.com/redirects/1404122221-32911ab8b742eaf5143a441970dc2fb0-5796837?pa=23595980725
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PRACHTIGE RESULTATEN 

DANKZIJ U! 

Twaalf projecten in Zambia, elf in Kameroen en 

tien projecten In Ghana hebben dit jaar kisten vol 

gereedschap ontvangen. Gereedschap dat met 

zorg en aandacht is voorgeselecteerd, opgeknapt 

en in kisten verpakt door de 500 vrijwilligers van 

de 30 werkplaatsen van Gered Gereedschap. 

 

In Santa Town Central, 

Kameroen zijn door medewerkers 

van Child Aid Development 

Foundation International de 

klaslokaalsets voor timmeren, bouw 

en metaalbewerking samen met 21 

naaimachines en 2 lasapparaten 

met open armen ontvangen. In 2010 

startte deze organisatie 

vakopleidingen, speciaal bestemd 

voor weesjongeren, schoolverlaters 

en alleenstaande moeders. Per jaar 

volgen inmiddels, dankzij het 

structurele aanbod van goed 

gereedschap uit Nederland, al 30 

jongeren en alleenstaande moeders 

succesvol vaklessen in timmeren en 

kleermaken. 

Ook in Chililabombwe, een 

stadje op de grens van Zambia 

en Congo zijn de kisten van GG 

gearriveerd. 18 naaimachines en schoenmakersgereedschap voor een groep van 10 leerlingen zijn 

inmiddels intensief in gebruik. 120 vrouwen, vooral 

weduwen en alleenstaande moeders, worden door de 

professionals van Malonje Women Business Skills (MWBS) 

getraind in ondernemerschap. Vrouwen hebben in dit 

gebied zeer beperkte mogelijkheden het hoofd boven water 

te houden en zoeken vaak hun toevlucht in de prostitutie. 

MWBS biedt hun met de training een uitweg uit dit 

miserabele bestaan. Met een kleine lening zetten de 

vrouwen na de training een eigen bedrijfje op.  

 
TEVREDEN TERUGBLIK OP 2014 

Nu dit jaar bijna ten einde is, kunnen we met tevredenheid terugkijken en vaststellen dat in 2014 

ongeveer 2000 jongeren en kansarmen met zo goed als nieuw gereedschap een vakopleiding 

hebben gevolgd of vervolgd, en daarmee een stap zetten naar een goede toekomst als kleermaker, 

elektricien, metselaar, bouwvakker, timmerman of schoenmaker. 
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Financiën 

 
Het financieren van de activiteiten van onze stichting blijft een punt van zorg. We hebben 

helaas nog steeds heel weinig vaste donateurs die ons jaarlijks steunen. Derhalve zijn we te 

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. 

Dit jaar is het gelukt om iets over te houden op onze jaarrekening. 

 

 

FINANCIEËL  VERSLAG    
 

JAARREKENING   2014 

 
INKOMSTEN 

 

€ UITGAVEN € 

Subsidie gemeente LoZ       

 teruggave BTW                                     

giften en incidentele inkomsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL INKOMSTEN              

     570 

324 

4427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

5321          

huur/gas/water/licht 

OZB/rioolbelasting  

 kosten rabobank                                                                                          

website hosting  

postzegels mailing                             

kraamhuur wereldwijd  

vrijwilligerskosten/kantine 

werkplaatsmaterialen 

aankoop hulpgoederen                               

 

TOTAAL  UITGAVEN 

   

Positief resultaat 2014                                                                                   

4000          

264 

129 

50 

54 

15 

93 

322 

36 

_____ 

4963 

 

358 

_____ 

5321 

 
                    
                                                                                                                                 

                                                                                     

 

 

 

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  2004      stuks gereedschap 
Jaar                Land                            Project                                               Totaal 

 

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 

 

      

2014  Zambia  Nhtaka Intergrated Project, metaalbewerking  600 

2014  Tussenproject     hout en meubelmakers  625 

2014  Ghana  Ydrc 5 naaimachines, 1 lockmachine     50 

2014  Cameroun Vengo   electra-gereedschap  510 

2014  Congo  Ipro Kinshasa electra-timmer-metsel   765 

2014  Kenya  St Theresa Musoli –Youth- Polytechniek 

       Automechanica   710 

2014  Uganda  Najo VTC  automechanica   680 
 

 


