Inhoudelijk en financieel verslag activiteiten 2015
Gered Gereedschap Den Haag
In 2015 hebben zich zo’n 40 vrijwilligers ingezet voor het inzamelen, opknappen en verschepen van
gebruikte gereedschappen naar ontwikkelingslanden. De werkplaats was dagelijks geopend tussen
10.00 en 15.00 uur.
In deze periode besteedden de vrijwilligers gemiddeld drie dagen per week aan de vrijwilligers
activiteiten. Daarmee is Gered Gereedschap Den Haag een gezonde vrijwilligers organisatie, die –
ondanks de vergrijsde vrijwilligersgroep – nog jaren door kan. Door o.a. samen te werken met het
Esloo College (praktijkonderwijs) en de stichting PatchworkZ en hopen we uiteindelijk ook meer
jongeren te interesseren voor de werkzaamheden van Gered Gereedschap.
In 2015 leverde Gered Gereedschap Den Haag aan 24 verschillende projecten. Deze projecten zijn
deels binnengekomen via het Dienstencentrum Gered Gereedschap. Dit is de landelijke organisatie
die ten behoeve van de werkplaatsen in Nederland projecten voorbereid en ook het transport daarvoor
regelt.
Andere projecten zijn direct vanuit organisaties, vnl. vanuit de regio Haaglanden, opgezet. Deze
organisaties zijn in dat geval verantwoordelijk voor het transport en de aflevering. Gered Gereedschap
Den Haag verifieert tevoren zo goed mogelijk of deze organisaties bewezen hebben daartoe in staat
te zijn.
Bijzonder is de steun aan stichting PatchworkZ in Den Haag. Deze stichting steunt zieke kinderen en
kinderen met een zieke ouder, broer of zus door het organiseren en uitvoeren van pretZjops: Zie:
http://www.patchworkz.nl/. Gered Gereedschap heeft gereedschap geleverd t.b.v. deze activiteiten.
In de bijlage meer detailinformatie over de gesteunde projecten in 2015.
Toelichting op het financieel verslag 2015
Ook financieel had Gered Gereedschap Den Haag in 2015 een goed jaar. Dankzij de vele donaties
zowel van circa 100 particuliere donateurs als van verschillende fondsen en instanties heeft Gered
Gereedschap het jaar met een bescheiden positief saldo ( € 237) kunnen afsluiten. Dit ondanks extra
e
kosten voor de noodzakelijke aanschaf van en nieuwe 2 hands bedrijfsauto ( € 5.445).
Particuliere donateurs doneerden € 5.541 en fondsen en instellingen in totaal € 5.950. Daarmee zijn
de inkomsten uit donaties in 2015 circa € 3.000 lager dan in 2014.
Even als in 2014 houden we in 2015 rekening met een naheffing voor energiekosten van € 3.000.
Ondanks diverse pogingen van het bestuur om duidelijkheid te krijgen van Bewaakt & Bewoond over
de te betalen energiekosten, is die nog steeds niet geregeld. Over 2014 en 2015 gezamenlijk is een
geschatte naheffing van € 6.600 gereserveerd op de balans.
Per 31-12-2015 is het eigenvermogen van Gered Gereedschap Den Haag vastgesteld op € 3.154.
Daarbij bij is rekening gehouden met noodzakelijke uitgaven in 2016, voor onder andere onderhoud
aan het pand en vervanging van machines in de werkplaats. Vanwege de nieuwe ‘anti-kraak’
constructie met Bewaakt & Bewoond is GG DH zelf verantwoordelijk voor dit kleine onderhoud. Het
betreft vooral houtrot in raamkozijnen.
Voor meer financiële informatie verwijzen we graag naar de jaarrekening 2015.
Voor meer informatie over de activiteiten in 2015 verwijzen wij u naar de website van Gered
Gereedschap Den Haag ( www.geredgereedschap-denhaag.nl )
Den Haag, 3 maart 2016
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Bijlage: Gesteunde projecten in 2015
Januari
1.

Togo nr. 11-169, Ong Agerto, BP 633, Kpalimé, 6 hand- en 9 elektrische naaimachines, hout- en metaal gereedschap, in
12 kisten in totaal 1619 stuks gereedschap

Februari
2.
3.
4.
5.

Benin nr. 12-027, Apretectra, BP 18 Comé-Momo, elektra- en brommergereedschap en 1 tafelboormachine, 8 kisten,
1307 stuks gereedschap
Burkina Faso nr. 11-300, Beoog-Neere, 15 hand- en 3 trapnaaimachines
Den Haag (DH), Stichting Mens en Tuin (DH) 133 stuks tuingereedschap
Albanië (DH), Seeds of Hope, fietsenwerkplaats voor 4 mensen, 546 stuks gereedschap

Maart
6.
7.
8.

Tanzania nr. 15-004 (DH), Doopsgezind Wereldwerk in Mara district, timmeren, metaalbewerking en elektrotechniek,
2000 stuks gereedschap in 33 kisten
Kenia nr. 14-295, Kakamenga, Shitoli Youth Polytecnic, 3 trapnaaimachines
Kameroen nr. 13-604, Bamenda, Strategic Humanitarian Services (Shumas), 2 trapnaaimachines

Mei
9.

Zambia nr. 14-283, Ndola, Provincie Copperbelt, Prison Fellowship Zambia, 10 hand- en 15 elektrische naaimachines

Juni
10. Tanzania nr. 12-068, Njombe, Sustaineble Economic and Environmental Conservation Organization (SECO) 5
trapnaaimachines
11. Tanzania nr. 12-068, idem, 10 sets klein timmergereedschap voor afstuderen en meegeven, 623 stuks totaal
12. Zambia nr. 13-630, Lusaka, NGO, New Live Giving, automechanica en timmeren 24 kisten 2558 stuks
Augustus
13.
14.
15.
16.

Ghana (DH), Kofi Annanschool, divers gereedschap, totaal 688 stuks in 6 kisten
Tanzania nr. 11-203, St. Maria Magdalena Ifakara Women Group, 5 stuks pijpenbewerkingsgereedschap
Patchwork (DH), project voor zieke kinderen, divers klein gereedschap, 144 stuks
Tanzania nr. 14-317, Brac, 5 strijkijzers

Oktober
17. Zambia nr. 14-283, Ndola, Prison Fellowship Zambia, 10 handnaaimachines
18. Uganda nr. 15-023, Agape of Hope, timmerproject 10 personen, 12 kisten, 1129 stuks gereedschap
19. Irak (DH) bootproject vluchteling, 184 stuks
November
20. Ghana (DH), Nkoranza, Clear Mind atelier, timmer- en elektragereedschap, 239 stuks
December
21.
22.
23.
24.

Zambia (ASD), 5 kleine sets klein timmergereedschap voor afstuderen en meegeven, 260 stuks
Uganda nr. 14-257, Riverside Modelschool, 10 elektrische naaimachines
Tanzania nr. 14-317, Brac, 4 trapnaaimachines
Twee reeds vooruitgewerkte projecten staan al klaar voor maart 2016:
Kenia nr. 14-162, timmeren 10 personen, (10 kisten 1289 stuks) en
Uganda nr. nnb, metaalbewerken 10 personen, (7 kisten 745 stuks)
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