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Allerbeste wensen!
We kijken met trots terug op een mooi jaar. Dankzij uw
hulp kunnen veel jonge mensen in onder andere Ghana
en Congo een vakopleiding volgen en aan hun toekomst
bouwen.

Volg het project via de facebook:
facebook.com/operationclearmind

Succesvolle Open Dag
Op zaterdag 21 november 2015 stonden de deuren van
onze werkplaats weer wagenwijd open tijdens de Open
Dag.

Gered Gereedschap Den Haag wenst u hele fijne
feestdagen en een voorspoedig 2016!

In deze nieuwsbrief...
leest u waarom gereedschap het verschil maakt in de
dagbesteding van ex-alcoholverslaafden in Ghana.
Via NL Doet kwam het Esloo College uit Den Haag op het
idee ons te vragen of we ook praktijkstages begeleiden.
U leest hoe dat bevallen is.

Onder de bezoekers waren donateurs, familieleden en
kennissen van vrijwilligers. Zij konden overal in de
werkplaats rondkijken. Vrijwilligers demonstreerden wat
er nodig is om gereedschap weer gebruiksklaar te
maken: van het slijpen van beitels, zagen en
schroevendraaiers tot het schoonmaken van volgelopen
vijlen en het repareren van hamerstelen en
naaimachines.

Gered Gereedschap draait op vrijwilligers. Met veel
kunde en toewijding brengen ze het gereedschap in
tiptop conditie. We stellen ze graag aan u voor. Maak
kennis met Marlon!

Gereedschap voor een leven na verslaving
Of we op korte termijn gereedschap voor steen- en
houtbewerking en naaimachines konden uitleveren aan
het sociale re-integratie project van Stichting Operation
Clear Mind in Ghana. Natuurlijk konden we dat!
17 Oktober kreeg GG Den Haag een verzoek van Ineke
Bosman van Stichting Clear Mind om voor haar atelier
en sociale werkplaats in Nkoranza, Ghana gereedschap
uit te leveren. In de werkplaats maken exalcoholverslaafden kunst om te verkopen. Zo werken zij
aan hun toekomst. Binnen een week na onze
ontmoeting met Ineke was de zending gereedschap en
naaimachines op weg naar Afrika.
Begin december kregen we bericht uit Ghana: 'Alles wat
te maken heeft met Clear Mind begint als een trein te
lopen [...]. We hebben onze eerste zending uit NL
ontvangen, verzonden ongeveer twee weken vóór die
van Gered Gereedschap. We zitten er erg op te wachten
met mensen die aan de slag willen.'
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Onder het genot van een hapje en een drankje
vertelden Stichting DR Congo à la Carte (DRCC) en
Stichting Kofi Annanschool over hun projecten en de rol
van Gered Gereedschap. Zo werd duidelijk wat de kisten
met gereedschap, die door ons gevuld worden,
betekenen voor de ontvangers.
Een succesvolle dag, die volgend jaar zeker weer op de
agenda zal staan!

Snuffelen op de werkplaats
Onze werkplaats was van september tot oktober 2015
de stageplaats van een leerling van het Esloo College uit
Den Haag. Het inzamelen, sorteren en opknappen van
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gereedschap zijn prima taken voor leerlingen die tijdens
hun praktijkopleiding een snuffelstage volgen.
7 Weken lang heeft Maarten van Leeuwen, onze
werkplaatscoördinator, een leerling van het Esloo
College op zijn stage begeleid. Het Esloo is een school
voor praktijkonderwijs. Leerlingen werken voornamelijk
met hun handen in oefenbedrijven en leerdomeinen.

Wie is die vrijwilliger toch...
Gered Gereedschap DH zou niet bestaan zonder zijn
vrijwilligers. We stellen u voor aan Marlon Voorn. Met
zijn 45 jaar behoort hij zeker tot een van de jongeren en
toch al 17 jaar 2 dagen per week druk voor GG. Het
eerste contact was via een stukje in ZuidWest Nieuws
(Haagse wijkkrant (red.)) en hij meldde zich aan.

De school kwam op het idee om GG Den Haag voor een
stageplek te benaderen nadat ze ons een paar keer
hadden geholpen tijdens NL Doet, de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. Een groep docenten en
leerlingen werkte een paar uur mee op de werkplaats.
Dat is zo goed bevallen dat ze ons vroegen of we een
leerling wilde begeleiden.
Stagebegeleidster Yvonne Harteveld van het Esloo
College: 'De routinematige en afgebakende
werkzaamheden en taken zoals zagen slijpen,
gereedschap schoonmaken en hamers sorteren passen
goed bij (het niveau van) de leerlingen. En de
begeleiding was heel goed: duidelijk,toegankelijk en
kundig. Het was een hele positieve ervaring.'
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Hij is het liefst met zijn handen bezig: hamers
opknappen en ontroesten en repareren van
handgereedschap. Regelmatig gaat hij met Maarten
(werkplaats coördinator (red.)) en de auto op pad om
nieuw/oud gereedschap op te halen. Dan zie je vaak
nieuwe dingen en denk je: Hé, waar zou dat voor zijn?
'Belangrijk voor Gered Gereedschap is ook dat het voor
een goed doel is en dat er straks mensen erg blij mee
zijn.'
In zijn vrije tijd loopt hij graag hard, soms zelfs op blote
voeten.

Slijpen is een routinematige klus. Foto: Jan van Luyk

En de leerling, wat vond hij ervan? 'Helaas sloot de stage
niet goed aan bij zijn interesse. Maar we hebben de
stage wel afgerond en de leerling heeft gedaan wat er
van hem verwacht werd. En dat is ook heel goed.'

Meer informatie
over het werk van Gered Gereedschap vindt u op
www.geredgereedschap-denhaag.nl

ANBI
Gered Gereedschap Den Haag is een Anbi stichting. Schenkingen aan Gered Gereedschap Den Haag zijn fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer
informatie op www.geredgereedschap-denhaag.nl/donateur.htm .
Voor € 250,00 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.
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