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Gered Gereedschap helpt Gambia leren
ln februari 2014 heeft Gered Gereedschap Den

Haag 13 kisten met in ruim 1.400 stuks gereedschap

en 3 fietsen geleverd aan de stichting Help Gambia

te Leren. Het gereedschap wordt in Penjem

(Gambia)gebruikt bij opleidingen in bouw, hout en

stoffen.

Gered Gereedschap voor Congo
De stichting Democratische Republiek Congo à la

Carte (DRCC) en TIYE lnternationalvoeren in

Bukavu (Zuid-Kivu, Oost-Congo) een project uit. ln

augustus 2014leverde Gered Gereedscllap Den

Haag hiervoor 40 naaimachines (hand- en

elektrische). ln december volgden nog42 kisten

met in ruim 2.700 stuks hout-, metaal- en elektrisch

gereedschap, plus L0 fíetsen. Het gereedschap

wordt onder andere gebruikt om metselaars,

timmerlieden en elektriciens op te leiden.

De naaimochines zijn klaar voor tronsport

Technische school in Tanzania
Voor een technische school in Shirati in Tanzania

worden, op verzoek van de stichting Doopsqezind

Wereldwerk, handgereedschap en machines

ingezameld. Leerlingen die de technische school

afmaken, kunnen als vakkrachten werk vinden.

Hiermee onderhouden ze hun gezin en kunnen hun

kínderen onderwijs volgen.

Handgereedschap voor technische school in Shirati in Tanzania

Gereedschap voor protheses
ln het voorjaar van 2Ot4 zijn ongeveer 2.800 stuks

gereedschap verzonden naar Zambia. Daar wordt

het gebruikt om protheses te maken in de

werkplaats van het Holv Familiv Rehabilitation

Centre in Monze. Het project is een initiatief van

litske Veldman en haar dochter Mirte Gerritsen,

samen met de Hospitaalbroeders.
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Fietsen en naoimochines voor Gdmbio
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Fina nciële verantwoordi ng 2OL4

Gered Gereedschap Den Haag werkt uitsluitend

met vrijwilligers. ln de werkplaats zijn zo'n 30

vrijwilligers actief. Daarom zijn de kosten van onze

activiteiten laag. ln 2014 hebben we circa € 20.000

aan organisatiekosten gehad. De helft daarvan gaat

op aan de huisvesting van onze werkplaats aan de

Junostraat en aan transportkosten voor het ophalen

van aangeboden gereedschappen. De andere helft

gaat naar kantoor- en vrijwilligers kosten. Ook

hebben we in 2014 flink geïnvesteerd in een veilige

werkomgeving in de werkplaats.

Gered Gereedschap Den Haag ontvangt jaarlijks een

gemeentelijke subsidie van € 7.500. Voor de overige

inkomsten zijn we afhankelijk van donaties van

particulieren en organisaties. ln 2014 hebben 115

particuliere donateurs ruim € 6.000 gedoneerd.

Kerken, fondsen en andere organisaties hebben in

2O!4 in totaal € 8.000 gedoneerd.

Het positieve eigen vermogen van Gered

Gereedschap per 31 december 20L4 bedroeg

€2.917. De volledige jaarrekening2OL4 vindt u op

onze website.

Bestuur en vrijwilligers van Gered Gereedschap

danken alle donateursl Wij hopen ook in 2015 te

mogen rekenen op uw gift.

Hoe werkt 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 (GGDH) is l van de 30

werkplaatsen in Nederland. De werkplaats in Den

Haag is gestart in 1986 als hobbyclub onder de

naam Trefpunt.

De vrijwilligers bij GGDH zijn zowelgepensioneerde

vakmensen, gepassioneerde klussers a ls'mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt'.

Alle werkplaatsen maken gebruikt van het

la ndelijke dienstencentrum, voluit stichting

Dienstencentrum Gered Gereedschap. Het

dienstencentrum zorgt voor het selecteren van

projecten en voor het transport van gereedschap

naar de projecten, die zich vooral in Afrika

bevinden.

ANBI
Gered Gereedschap Den Haag is een tot Algemeen Nut Beogende lnstelling (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 Nt17 TRIO 0254 6850 35, ofga naar www.geredgereedschap-denhaag.nl/donateur.


