
Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand 

Gered Gereedschap wenst u prettige feestdagen en 

een voorspoedig 2013. 

 

Opendag werkplaats  
medio april 2013 

Wereldwijd Loon op Zand 
20 mei 2013 

Pleinfestival Kaatsheuvel 
 26 mei 2013 

Zand,  

Dag van Loon in Loon op 
Zand,  

15 september 2013 

Gezocht 

Borstboormachines, bank-
schroeven, lasappara-

tuur,handslijpmachines. 

Indien nodig kunnen we 
deze spullen bij u thuis 

ophalen. 

 

AGENDA  2013 

Nieuwsbrief december2012 

Het bestuur en vrijwilligers van Gered Gereedschap Loon op Zand  

danken u voor uw bijdrage in het afgelopen jaar en hopen ook in 

het nieuwe jaar weer op uw steun te mogen rekenen. 

Onze activiteiten in 2012. 

Onze vrijwilligers waren actief in de werkplaats en maakten 145 machines en 3125 

stuks gereedschap klaar voor verzending. Alle projecten waren deze keer bestemd voor 

Afrika waar het gereedschap geschonken wordt aan scholen waardoor jongeren een vak 

kunnen leren. Naast timmer,metsel,metaal en autogereedschap sturen wij ook veel naai-

machines, waarmee meisjes les krijgen. Oude naaimachines zijn daarom nog steeds 

welkom bij onze stichting. 

Projecten waar wij onze steun aan leverden: 

Agir Plus Namanebzanga in de plaats Ouagadougou in Burkina Faso.                    

Voor de inrichting van een technische school leverden wij: 18 naaimachines, 2 sets 

elektragereedschap voor 20 leerlingen en 1 set metaalgereedschap voor 10 leerlingen.                                                                                                           

Kenya Slum Youth Development Organization in de plaats Nairobi in Kenia.        

Deze organisatie zet zich in voor de jongeren in een van de grootste sloppenwijken in 

Nairobi, door het geven van basisonderwijs, ondernemersvaardigheden, HIV/AIDS 

voorlichting en het bieden van onderdak en kleding ook aan gehandicapten. Wij stuur-

den: 15 naaimachines en timmer-metaal-auto- en metselgereedschap voor 70 leerlingen.                                                                        

Muloza Catholic Parish in de plaats Muloza in Malawi.                                              

De plaatselijk parochie zet zich in om de levensstandaard van de allerarmsten te verbe-

teren. Leraren geven op vrijwillige basis les in houtbewerking, kleermaken en metaalbe-

werking. Er is een groot gebrek aan materiaal daarom stuurden wij: 15 handnaaimachi-

nes, 3 trapnaaimachines, 2 breimachines en tevens timmer– en metaalgereedschap voor 

20 leerlingen.                                                                                                           

Daughters of Nimba in de plaats Sanniquellie in Liberia.                                            

Het doel van deze organisatie is meisjes, vrouwen en jongeren zelfvertrouwen en kracht 

te geven door onderwijs en vaktrainingen aan te bieden. Wij schonken: 12 elektrische-6 

hand-en 6 trapnaaimachines.                                                                                          

Kalina Foundation in de plaats Accra in Ghana kreeg: 15 naaimachines 

+autogereedschap voor 10 leerlingen.                                                                           

Innovate Organisation in Zambia kreeg: 1 houtdraaibank en 8 beitels en een overlock-

machine.                                                                                                                     

Stichting Nimba uit Loon op Zand.                                                                                                                                                            

Wij schonken deze stichting voor hun project in Afrika, schoenmakersgereedschap, 

naaimachine en een rolstoel.                                                                                                                          

Onze manier van ontwikkelingshulp! 

In RABO-contact het le-

denblad van Rabobank de 

Langstraat van juni 2012 

staat een groot artikel over 

onze stichting. Lous Han-

nema, een lid van de le-

denraad heeft onze werk-

plaats bezocht en met de 

aanwezigen vrijwilligers 

uitvoerig gesproken. Lous 

was zichtbaar onder de 

indruk van de stichting en 

de bedrijvigheid in de 

werkplaats. Hij doet een 

oproep aan de leden om 

vriend van Gered Gereed-

schap te worden. 

 



Wat is Gered Gereedschap? 
 

Gered Gereedschap is een landelijke vrijwilli-

gersorganisatie die gebruikt gereedschap inza-

melt, opknapt en verstuurt naar projecten in de 

Derde Wereld , zoals technische scholen en star-

tende ondernemers in Afrika, Azië en Latijns-

Amerika.  

Het netwerk van Gered Gereedschap in Neder-

land bestaat uit 30 werkplaatsen en 300 inzamel-

punten waar in totaal 500 vrijwilligers actief zijn. 

 

Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand is 

een zelfstandige stichting die regionaal opereert  

voor het landelijke netwerk. Het bestuur is ver-

antwoordelijk voor de lokale organisatie. Samen 

met de 18 vrijwilligers wordt gezorgd voor het 

inzamelen, opknappen en verzendklaar maken 

van het gereedschap in onze werkplaats aan de 

Kon. Emmastraat 47 in Kaatsheuvel.  

 Stichting  

 Gered Gereedschap  

 Loon op Zand  

 Bankrekening  1248.57.000 

 Werkplaats:  

 Kon. Emmastraat 47 

 5171 GS Kaatsheuvel 

 Open op dinsdag, woensdag, donderdag 

 Middags tussen 13.30 en 16.30 uur 

 

 www.GeredGereedschapLoonopZand.nl 

 Informatie : telefoon     06-43043633 

                                      0416-363679 

                                      0416-282215 

www.GeredGereedschapLoonopZand.nl 

            Albert Heijn Actie. 

AH uit Kaatsheuvel sponsorde ons werk op een unieke wijze. Namelijk door middel van statiegeld. Indien 

u uw statiegeldflessen inleverde kon u kiezen uit een statiegeldbon of donatie van het statiegeld aan Gered 

Gereedschap Loon op Zand. Deze actie liep tot juni 2012. Deze statiegeldactie is zeer doeltreffend voor ons 

geweest, na afloop van deze actie overhandigde de heer Erik den Hartog, zoon van de eigenaar Piet den 

Hartog van AH Kaatsheuvel aan een delegatie van ons bestuur een cheque ter waarde van   € 1630,00.    

Met dit aanzienlijke bedrag kan GeredGereedschap vol goede moed verder met hun werk. 

Vacatures 

Om de toekomst van Gered Gereedschap Loon op Zand LoZ veilig te stellen willen wij een ‘Vrienden van’ 

netwerk opgzetten. Met dit netwerk worden mensen en bedrijven, die op enigerlei wijze een bijdrage willen 

leveren aan Gered Gereedschap, met elkaar en de organisatie verbonden. Om dit netwerk te realiseren zijn 

wij nog steeds op zoek naar vrienden makers,  die het PR beleid van de stichting willen ontwikkelen en 

uitvoeren.  Informatie hierover kunt verkrijgen bij Piet van der Hert via tel. 0416-363679. 

 

Ook voor onze werkplaats kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken voor het opknappen van gereedschap. 

Loop  eens vrijblijvend binnen tijdens onze openingsuren. 

Voor meer informatie bezoek onze website:  www.GeredGereedschapLoonopZand.nl.      

               Steun. 

Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand is volledig afhankelijk van giften, daarom zijn wij altijd op zoek 

naar mensen zoals u, die ons werk waarderen en ons willen ondersteunen. Ieder bedrag hoe klein ook is wel-

kom op onze bankrekening 1248.57000.                                                                                                          

Wij zijn een ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.  

Geef onze vrijwilligers een steuntje in de rug zodat zij dit zeer nuttige werk kunnen blijven doen. Wij letten 

op de kleintjes maar het opknappen, compleet maken en versturen van gereedschap kost toch veel geld.               

 


