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Geef jongeren een kans op een 

zelfstandig bestaan 
In de eerste maanden van 2013 heeft Gered 

Gereedschap Den Haag aan zes projecten gewerkt. 

Het betreft projecten in Ghana, Benin, Mali en 

Kameroen. Deze projecten zijn een vervolg op de 

meer dan 100.000 stuks gereedschap en honderden 

naaimachines die we hebben opgeknapt en ver-

scheept naar Afrika. Vele mensen in ontwikkelings-

landen kregen zo de mogelijkheid tot het volgen 

van technisch onderwijs en daardoor een kans op 

een zelfstandig bestaan. 
Zie ook www.geredgereedschap-denhaag.nl/Projecten2013.htm 

 
Voor € 250,– kan Gered Gereedschap een kist met circa 50 stuks 

handgereedschap voor timmerlieden of automonteurs versturen. 

 

Scholieren helpen Gered Gereedschap 

een handje 
Vrijdag 15 maart 2013 kwamen 7 leerlingen van de 

Praktijkschool Esloo College klussen in de werk-

plaats aan de Junostraat 12a. Zij deden mee aan de 

landelijke vrijwilligersactie NL Doet. De leerlingen 

schuurden zagen en borstelden bahco’s en vijlen. 

Na afloop ontvingen zij een oorkonde. Deze telt 

mee voor hun schoolresultaten. 

 
Zie ook www.geredgereedschap-denhaag.nl/Esloo-scholieren.htm 

Bedankje uit Burkina Faso 
In 2012 werkte Gered Gereedschap Den Haag mee 

aan een project voor Beoog-neeré, een leer-werk-

plaats voor meisjes in Ouagadougu, Burkina Faso. 

Hier ontving Gered Gereedschap onlangs een 

bedankje voor. 

 
In vertaling luidt het bedankje aldus: 

“Goedendag beste partners, 

Op dit moment kom ik u namens de vereniging Béoog-

Neeré diepe dank betuigen voor het vertrouwen dat u 

wederom in onze organisatie stelt.  

Het materiaal dat u ons heeft gezonden is veilig bij onze 

vereniging aangekomen, met de hulp van de heer Zongo 

van de vereniging ATTOUS, waarmee we een loyale 

samenwerking hebben. 

Wij hebben de inhoud van het pakket gecontroleerd. De 

inhoud is precies wat op de lijst van tools en referenties 

staat vermeld. We zullen er goed gebruik van maken. 

Béoog-Neeré is u wederom zeer erkentelijk. 

Mevrouw Noelie Tiendrebeogo, v 

Voorzitter van de vereniging” 
Zie ook: www.geredgereedschap-denhaag.nl/Brommermeisjes.htm 

 

“We doen het met z’n allen!” 
Hans van Keppel is al bijna vier jaar vrijwilliger bij 

Gered Gereedschap Den Haag. Hij begon met het 

borstelen van gedoneerd gereedschap. Tegen-

woordig is het inpakken van de kisten zijn 

belangrijkste taak. “Maar we doen het met z’n 

allen”, is zijn motto. 

 
Zie ook www.geredgereedschap-denhaag.nl/Allen.htm 
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Arbo bij Gered Gereedschap 
Gered Gereedschap is geen bedrijf en heeft ook 

niet de Arbo-verplichtingen die een bedrijf heeft. 

Toch wil Gered Gereedschap goed voor haar 

mensen zorgen en de arbeidsomstandigheden 

hiernaar inrichten. In 2012 zijn grote verbeteringen 

in de werkplaats aangebracht. 

 
Op de ringleiding van de nieuw geïnstalleerde houtstofafzuiginstallatie 

zijn 4 machines aangesloten. 

 

Begin 2012 heeft Gered Gereedschap Den Haag een 

eerste Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd. 

De eerste maatregelen zijn ingevoerd. De grootste 

mijlpaal is de verbetering aan de afzuigapparatuur. 

Tot november 2012 stond de stofafzuiging voor de 

schoonmaakbank binnen in de werkplaats. Dit gaf 

een hoop herrie. 
Zie ook www.geredgereedschap-denhaag.nl/Arbo.htm 

 

Van het bestuur 
Het bestuur van Gered Gereedschap Den Haag 

heeft donderdag 28 februari 2012 de resultaten 

over 2012 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst 

met 20 vrijwilligers. Ook het beleid voor Arbo en 

veiligheid kwam ter sprake. 

 

In 2012 zijn vele nieuwe particuliere donateurs 

geworven. Tevens hebben diverse fondsen Gered 

Gereedschap Den Haag met donaties ondersteund. 

 
De maatschappelijke resultaten bestaan onder meer uit de inzet van 

vrijwilligers en de geleverde materialen. 

 

Tijdens de bijeenkomst met de vrijwilligers pre-

senteerde het bestuur de jaarrekening en de 

maatschappelijke resultaten over 2012, plus de 

begroting voor 2013. De drie genoemde docu-

menten zijn op de website te downloaden. 
Zie www.geredgereedschap-denhaag.nl/VerantwoordingBestuur.htm 

 

Vacature secretaris 
Wegens het vertrek van de huidige bestuurs-

secretaris heeft Gered Gereedschap Den Haag een 

vacature. De voornaamste taken van de secretaris 

zijn het voorbereiden en notuleren van vergade-

ringen en ad-hoccorrespondentie voeren. Aan-

melden kan bij voorzitter Frank Poppe, e-mailadres: 

Frank.Poppe@xs4all.nl. 

 

 
 

Gered Gereedschap 
Gered Gereedschap zamelt gereedschap in, knapt dit met vrijwilligers op en stuurt het naar projecten in ontwikkelingslanden. Daar wordt het 
gereedschap gebruikt voor het leren en uitoefenen van een vak als timmerman, loodgieter, automonteur of kleermaker. Scholieren en startende 
ondernemers krijgen zo de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen. 
Gered Gereedschap Den Haag is één van de 30 werkplaatsen in Nederland. De werkplaats in Den Haag is gestart in 1986 als hobbyclub onder de naam 
Trefpunt. Op dit moment zijn er 28 werkplaatsvrijwilligers, een werkplaatsbeheerder, een administrateur, een coördinator PR en voorlichting en zes 
bestuursleden. Allen zijn vrijwilliger. 

ANBI  
Gered Gereedschap Den Haag is een tot Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Hiermee behoort tot zij de officiële 'goede doelen' en is daardoor 
volledig zijn vrijgesteld van schenkbelasting over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen 
erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor € 250,– kan Gered Gereedschap een kist met circa 50 stuks handgereedschap voor timmerlieden of 
automonteurs versturen. Giften kunt u overmaken naar Stichting Gered Gereedschap, Den Haag, IBAN NL17 TRIO 0254 6860 36, of ga naar 
www.geredgereedschap-denhaag.nl/donateur. 
 


