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Stichting Gered Gereedschap. 
 

 

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 dat mensen in ontwikkelingslanden zelf in hun 

levensonderhoud kunnen voorzien. 

 

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/
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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 2015 zijn: 

 

Pieter van Veen (chef werkplaats) 

 

 

Jan Neelen 

Jan Horvers 

Cor Ligtvoet  

Ad Vissere 

Erwin Obbens 

Roel Mulder 

Jan Immerzeel 

Piet Ligtvoet 

Ton Esman 

Ron van Eijk 

Jos Verschure 

 

Marcel Hamers 

Gerard Mutzers 

Hennie Bekers 

Than Le 

Ralph Gilbey 

 

        

  

  

 
 

 

Bestuur. 

 
De samenstelling van het bestuur van Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand     

is als volgt: 

 

Voorzitter 

Penningmeester 

Secretaris 

Bestuurslid/logistiek 

Bestuurslid (Chef WP)  

 

Administratieve 

ondersteuning 

Stephan Ansems            

Piet van der Hert  

Ad Vissere 

Roel Mulder           

Pieter van Veen  

 

 

Jan Geerts 

Tel. 0416-362478    

Tel: 0416-363679   

Tel: 0416-362585  

Tel. 0416-282215 

ansems@home.nl 

pvdhert@hetnet.nl 
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Gereedschap inzamelen. 

 
In 2015 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.  

 

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 weer 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 2015 
  

Functieveranderingen in het bestuur 

 
In 2015 zijn een aantal taken / aandachtsgebieden in het bestuur veranderd 

Stephan Ansems heeft te kennen gegeven dat hij door drukke werkzaamheden begin 2016 zijn 

functie als voorzitter wil neerleggen. Jan Geerts zal hem tot die tijd zoveel mogelijk 

administratieve ondersteuning geven.  

Roel Mulder heeft zijn taakgebied van chef werkplaats overgedragen aan Pieter van Veen. 

Ad Vissere draagt samen met Jan Neelen zorg voor de projectencoördinatie en de afstemming 

hierover met het Diensten Centrum. 

Het secretariaat blijft bij Ad Vissere en Piet van der Hert blijft penningmeester en draagt zorg 

voor fondsenwerving. 

 

PRO3 Loon op Zand steunt Gered Gereedschap 
 

Pro3, de samenwerkingspartij van PvdA, GroenLinks en D66 in de gemeente Loon op Zand, 

heeft in november een inzamelingsactie van gereedschap gehouden. Eind november 2015 

werden wij verrast met een volle aanhangwagen met voor ons zeer bruikbaar gereedschap. 
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Projecten 

 
Dankzij de geweldige inzet van onze vrijwilligers hebben wij in 2015 weer diverse projecten 

kunnen ondersteunen. 

GG Loon op Zand leverde in 2015 weer 5124 stuks gereedschap en naaimachines voor 

projecten in o.a. Uganda, Tanzania en Zambia. 

Zie ook www.geredgereedschap.nl  

 

Enkele projecten uitgelicht. 
 

New Life Giving Ministries, Zambia. 

 
New Life Giving Ministries (NLGF) is in 2010 van start gegaan en heeft inmiddels 200 

kwetsbare vrouwen en jongeren getraind in ondernemerschap en technische vaardigheden 

waarmee zij zelfredzaam kunnen worden. De organisatie heeft meer dan 1.000 gegadigden op 

de wachtlijst staan die ook een training willen volgen bij NLGF. Deze mensen uit omliggende 

dorpen zijn o.a. hard getroffen door extreme armoede, gevolgen van HIV/AIDS, 

mensenhandel en huiselijk geweld. Van de 1.000 potentiele deelnemers zijn er ongeveer 700 

vrouw, veel van hen weduwe. Onder de overige deelnemers zijn veel jongeren die als wees 

opgroeiden. 

 

Ruim 70% van de mensen in Zambia leeft in extreme armoede. Dit plaatst vrouwen en hun 

kinderen in een kwetsbare positie. New Life Giving Ministries werkt samen met de lokale 

organisatie National Freedom Network (NFN) om mensenhandel tegen te gaan en de meest 

kwetsbare groepen een duurzaam betere toekomst te bieden. Zij kunnen dit echter niet alleen. 

Er is een dringende behoefte aan meer en beter gereedschap en naaimachines om de 

deelnemers een reële kans te geven op een betere toekomst.  

 

De organisatie werkt met een directeur, een administrateur, vijf trainers en vijfentwintig 

vrijwilligers. Middels kleine bijdragen van haar studenten heeft de organisatie gezorgd voor 

vijf elektrische naaimachines, twee computers, een projector, entrepreneurship training 

manuals en een gebouw in Lusaka waar de trainingen plaatsvinden. Om de ambitieuze doelen 

voor de komende twee jaar te realiseren zijn meer gereedschappen nodig. Voor het 

praktijkgericht trainen van 1.000 mensen is gereedschap essentieel. Daarnaast wil de 

organisatie de personen die hun training hebben afgerond gereedschap meegeven om direct 

hun eigen onderneming te kunnen starten met de nieuwe vaardigheden die zij hebben geleerd. 

Het gaat hierbij om zowel technische vaardigheden als die van ondernemerschap.  

Samen stellen die de deelnemers in staat om zelfstandig hun geld te verdienen. 
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De studenten worden in drie stappen getraind: Principles of Entrepreneurship (EI), Practices 

of Entrepreneurship (EII) en Planning a Business (EIII). Elk onderdeel duurt vijf dagen 

waarna deelnemers in kleinere groepen aan de slag met het volgen van de praktijkopleiding. 

Tijdens deze praktijkopleing geeft men les in houtbewerking, automechanica, loodgieten, 

electrowetenschappen, kleer- en schoenmaken. Voor het geven van deze trainingen zijn 

gereedschappen nodig. Maar er is vooral behoefte aan naaimachines waarop de vrouwen het 

vak van kleermaker kunnen leren.  

 

Gered Gereedschap wil deze organisatie steunen in haar werk om de armste mensen van 

Zambia een duurzaam betere toekomst te bieden. Dit willen we doen door meerdere 

elektrische-, hand en trapnaaimachies te doneren. Verder wordt de organisatie ondersteunt 

met sets timmer-, loodgieters-, electriciens- en automonteursgereedschap.  
 

 
Najo Vocational Training Center, Uganda. 

Het Najo Vocational Training Center is opgericht in 1980 door Child Uganda. Het is een 

organisatie die onafhankelijk is van de overheid. Wel wordt er samengewerkt met kerkelijke 

en maatschappelijke organisaties. 

Het trainingscentrum biedt jongeren de mogelijkheid om zich te ontwikkelen door middel van 

het volgen van beroepsonderwijs en/of bedrijfsopleidingen. Er zijn 24 docenten en 10 

stafleden bij het trainingscentrum werkzaam. Na een theoretische opleiding gebaseerd op 

christelijke principes gaan de jongeren aan de slag met een praktijkopleiding in de vakken 

metselen, kleermaken, monteur, elektricien, lassen en metaalconstructie, administratief 

medewerker, loodgieter, kapper en cateraar. Op deze wijze hebben jongeren meer kans om 

werk te krijgen en om financieel onafhankelijk te zijn. 

Na hun opleiding vormt Najo groepen van afgestudeerde leerlingen. Deze groepen worden 

ondersteund met het opzetten van vakgroepen en marktgericht werken. Dit draagt bij aan het 

vergroten van de kans van jongeren op een eigen inkomen. 

Het Najo Vocational Training Center heeft reeds schitterend werk geleverd en laat zien hoe 

hard deze trainingen nodig zijn. Vanaf het moment van oprichting tot nu toe zijn 1344 mensen 

financieel onafhankelijk dankzij de training(en) die zij gevolgd hebben bij Najo. 

Het trainingscentrum is zelfs in 2003 gestart met een apart traject om ook de meest arme en 

kwetsbare meisjes een kans te bieden om zich te ontwikkelen. Ook dit project wierp zijn 

vruchten af en verschillende meisjes hebben de trainingen kunnen volgen met een positief 

resultaat,. 

Wij verdienen allemaal een kans op een mooie toekomst en daarom wil Gered Gereedschap 

dit project graag steunen. 

 

 

Werk voor derden. 

 
Regelmatig krijgen wij van instellingen, die niet tot de Gered Gereedschap organisatie 

behoren, ook verzoeken om gereedschappen voor derde wereld landen op te knappen. De 

aanvragers regelen dan zelf het vervoer en de financiering daarvan. 

 

In januari hebben wij aan Gerard Derksen, Witte Pater in een voorstad van Dar Es Salaam, 

Tanzania 1 trapnaaimachine + 5 elektrische naaimachines geleverd voor scholen van zijn 

parochie. 
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In maart en augustus hebben wij aan Stichting Heart for Gambia in 

Hapert diverse trapnaaimachines, elektrische- en  handnaaimachines geleverd.    

Deze Stichting werkt vooral vanuit de dorpen die tot de Acht Zaligheden behoren. 

 

Stichting Hulpactie Doboj in Bosnië ( www.doboj.nl ) 
 

Familie de Rijk vroeg ons om gereedschap voor een school in Doboj. 

Het gereedschap werd door bovengenoemde stichting zelf naar Bosnië gebracht en wij 

ontvingen onderstaand verslag: 

Nou, dat was een feestje!!!! De leraar techniek was er zenuwachtig van: "zoveel" zei hij, "dat 

had ik niet verwacht! Super, geweldig!!!". Ja, en dat is nog niet alles. We konden niet meer in 

de auto krijgen, dus de volgende keer de rest! Snel werden er een paar jongens geroepen om 

te helpen uitladen. Een week later kregen we een foto, waarop te zien is hoe hij het meeste al 

netjes heeft gesorteerd en opgehangen. Wat was hij blij! 

Dus voor jullie allemaal: HEEL ERG BEDANKT VOOR ALLES!!!! Voorlopig heeft hij 

geen vragen naar meer of andere dingen. We hebben gezegd, dat als hem wat te binnen schiet 

dat hij het dan moet doorgeven en dat zal hij doen. Hij maakt setjes van 4, zodat de leerlingen 

in groepjes er mee kunnen werken. Hij was echt verlegen van zoveel en zo goed materiaal. 

Voor ons echt een feestje om mensen zo blij te kunnen maken! 

 

 
 

 

 

 

http://www.doboj.nl/
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Gereedschap mee met RRRoadrunners naar Dakar 
 

Robert Blietz, Ron van Vugt en Ron Hamers hebben in hun oude opgeknapte Volvo 

deelgenomen aan de rally van Amsterdam naar Dakar. 

Van onze stichting hadden ze een goed gevulde gereedschapskist meegekregen, die bij pech 

onderweg gebruikt kon worden en aan het eind van de reis bezorgd zou worden bij een 

doelgroep van Gered Gereedschap. Helaas heeft het team de eindstreep niet gehaald, maar het 

gereedschap is wel op de juiste plaats afgeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting NIMBA ( www.NIMBA.nl; ) 

 
Stichting Nimba deed een beroep op ons voor een zending naar Guinee in West-Afrika. 

Naast de diverse gereedschappen die wij meegaven, zorgde een van onze vrijwilligers voor 

het maken van een aantal kisten die na het vervoer van de hulpgoederen gebruikt kunnen 

worden voor opslag van kippenvoer. 

 

Wereldgemeente Loon op Zand 

 
Op 12 december waren wij aanwezig in  Het Klavier, het nieuwe gemeentehuis van Loon op 

Zand, als deelnemer aan het Wereldcafé. Er werden nuttige contacten gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nimba.nl/
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Financiën 
 
Het financieren van de activiteiten van onze stichting blijft een probleem. We hebben helaas 

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

van incidentele giften om onze vaste kosten te kunnen betalen. 

Door onvoldoende capaciteit in het bestuur zijn we er in 2015 niet in geslaagd om hiervoor 

gerichte acties te kunnen houden. 

 

 

 

 

Subsidies. 

 
In 2014 hebben wij een brief van de gemeenteraad van Loon op Zand ontvangen waarin ons 

werd medegedeeld dat inzake het afbouwen van subsidies aan ons in 2015 nog € 380,- zou 

worden gegeven, in 2016 nog € 190,- en vanaf 2017 € 0,-. Eind 2015 ontvingen wij van het 

College van Burgemeester en wethouders van Loon op Zand het heuglijke bericht dat de 

afbouw van subsidie vooralsnog is opgeschort. 

 

Steun van bedrijven 

 
Wij ontvingen financiële steun van o.a. Albeweging en Triothane. Van Shell kregen wij 

overtollige materialen en Albert Heijn Kaatsheuvel zorgde ervoor dat wij al onze vrijwilligers 

met Kerst een fles wijn konden aanbieden. 

Een goed staaltje van maatschappelijk betrokken ondernemen. 

 

Aanvraag subsidie voor aanschaf compressor. 

 

De compressor die wij nodig hebben voor ons straalapparaat, waarmee wij roestig 

gereedschap opknappen, is hard aan vervanging toe. 

Daarom hebben wij eind oktober 2015 bij Books 4 Life een subsidie aanvraag ingediend. 

Stichting BOOKS 4 LIFE zamelt boeken in en verkoopt die voor een redelijke prijs. 

De opbrengst hiervan gaat naar goede doelen. Gered Gereedschap hoopt het gelukkige goede 

doel te zijn dat een donatie  krijgt.  

Wat Gered Gereedschap is voor gereedschap is BOOKS 4 LIFE voor boeken. 

Wilt u boeken doneren of kopen, dan kunt u terecht bij de BOOKS 4 LIFE winkel bij de 

Universiteit van Tilburg.  Ga voor informatie  naar  www.books4lifetilburg.nl    

 
 

 

 

http://www.books4lifetilburg.nl/
http://books4lifetilburg.nl/
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FINANCIEËL VERSLAG   2015 

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

Hieronder kunt u zien wat onze kosten zijn. 

 
JAARREKENING   2015 

 
INKOMSTEN                             €           

 

 UITGAVEN                         € 

 
Subsidie gemeente LoZ       

Teruggave BTW                                     

Giften/donaties  

Opbrengsten restanten 

 

 

 

 

 

380 

232 

3342 

375 

 

 

 Huur 

Energiekosten 

OZB/rioolheffing  

Kosten Rabobank                                                                                         

Website hosting  

Kosten adm./vrijwilligers/ 

kantine/etc.                          

Werkplaatsmaterialen 

Aankoop hulpgoederen                           

4026 

325 

275 

151 

57 

 

361 

400 

234 

TOTAAL INKOMSTEN              4329  TOTAAL  UITGAVEN 

 

5829 

 

Negatief resultaat 2015:      1500 

 
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. 

 

Onze stichting is een ANBI waardoor fiscale aftrek mogelijk is !  
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Overzicht projecten vanaf  2000  t/m 2014 
    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 
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    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 
 

 

Overzicht projecten in 2015 
 

Land  project    aant. kisten gewicht stuks gereedschap 

 

Uganda Najo VTC, automechanica  15 443 kg   679 

Uganda Pefo,  timmer    13 360 kg   640 

Tanzania Yes, timmeren    8 321 kg   506 

Tanzania Yes, metaalbewerking  10 337 kg   546 

Zambia New Live Giving, timmer  10 195 kg   570 

Uganda Mubale Umoja Womens Trust 

   Timmergereedschap  12 381 kg   600 

Uganda Kivi, metselen     7 287 kg   308 

Tanzania Chipola VTC, metaal,automonteur 27 783 kg            1275  

 

Totaal in 2015 verstuurd:    102 3107 kg          5124 stuks 
 


