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In deze nieuwsbrief...
leest u  hoe ons gereedschap bijdraagt aan de 
doelen van Stichting ' Help Gambia te Leren'. 

Krijgt u een inkijkje in ons huishoudboekje. We 
informeren u graag waar uw donaties aan besteedt 
worden.

Gered Gereedschap draait op vrijwilligers. Met veel 
kunde en toewijding brengen ze het gereedschap in 
tip-top conditie. We stellen ze graag aan u voor. 
Maak kennis met Harry van Helden! 

Succesvolle Open Dag
Op zaterdag 19 november 2016 stonden de deuren 
van onze werkplaats weer wagenwijd open tijdens 
de Open Dag. 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. 

Foto: Jan van Luyk

Onder het genot van Ethiopische pannenkoekjes 
konden bezoekers en geïnteresseerden luisteren 
naar het verhaal van Stichting Help Gambia te 
Leren en de rol van ons gereedschap. De dag werd 
omlijst met sfeervolle Afrikaanse live-muziek. 

Leren met gered gereedschap 
Dankzij de Stichting Help Gambia te Leren kunnen 
kinderen en jongvolwassenen in Gambia naar 
school, een vak leren en een lunch krijgen. Sinds 
haar oprichting zijn er drie scholen gebouwd en 
hebben ruim 400 kinderen onderwijs genoten. In 

oktober 2016 heeft de Cornerstone High School in 
Penyen, Gambia, de eerste lichting loodgieters, 
houtbewerkers, kleermakers, elektriciens, 
fietsenmakers en metaalbewerkers afgeleverd. De 
trotse studenten ontvingen een kistje gereedschap 
of een naaimachine. Als basis voor hun toekomst. 
Het gereedschap is opgeknapt door onze 
vrijwilligers. 

Deze studente heeft een naaimachine gekregen. Zij 
gaat voor zichzelf beginnen. Foto: Peter Vlaming 
(Stichting Help Gambia te Leren)

Bekijk ook het filmpje over het inspirerende verhaal 
van Cornerstone High School op Youtube (zoek op: 
Help Gambia te Leren, Cornerstone).

Meer informatie over de stichting en haar werk: 
facebook.com/helpgambiateleren/

Financieel gezond
Jaarlijks ontvangen wij donaties. En daar zijn we 
dankbaar voor. Via onder andere de website, de 
nieuwsbrief en de open dag houden we u op de 
hoogte van onze projecten. Maar we geven het 
geld aan meer dingen uit. Dat willen we graag met 
u delen.

De jaarlijkse begroting van Gered Gereedschap is 
€ 20.000. De huisvestings- en energiekosten, 
kosten voor transport in Nederland met onze 
transporteur, onze bestelauto, de exploitatiekosten 
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van de werkplaats en de bureaukosten, vormden de 
grootste uitgaven. Respectievelijk € 9.000, € 3.000,  
€ 2.500 en € 1.500 euro per jaar. De jaarlijkse 
inkomsten bestaan uit: 

1. donaties van particulieren circa € 7.500
2. donaties van fondsen en organisaties circa € 
5.000 en 
3. een gemeentelijke subsidie van € 7.559. 

Gered Gereedschap Den Haag is daarmee voor 65 
procent afhankelijk van donaties! Het 
eigenvermogen van Gered Gereedschap bedroeg 
op 31 december 2015, € 3.154,00. We verwachten 
het jaar 2016 met een klein positief saldo af te 
sluiten.

Wie is die vrijwilliger toch...?
Gered Gereedschap DH zou niet bestaan zonder 
zijn vrijwilligers. We stellen u voor aan Harry van 
Helden.  

Met zijn blonde krullen zit hij gebogen achter wéér 
een naaimachine die van het gereedschapskerkhof 
wordt gered. Harry kwam bij Gered Gereedschap 
(GG) via Hans Willemsen, een van de vrijwilligers. 
In de ruim vijf jaar dat Harry bij GG werkt, zijn ze 
goede vrienden geworden. 

Foto: Fred van Leeuwen

Na het afsluiten van zijn loopbaan bij Defensie 
kwam Harry, op verzoek van Hans, een keertje 
kijken. Hij was meteen verkocht en is er direct 
blijven werken. De eerste jaren overwegend in de 
metaalwerkplaats: gereedschappen uitzoeken, 
schoon borstelen, enzovoorts. Toen er collega’s bij 
de naaimachineclub weggingen, maakte Harry de 
overstap. Het vak leerde hij al doende én van 
collega Jan: "Je haalt een machine zorgvuldig uit 
elkaar, maakt de onderdelen schoon, repareert 
zonodig, smeert alles opnieuw, daarna in elkaar 
zetten en testen. Afwisselend werk want er zijn 
zoveel verschillende typen!" 

Sinds 2012 is Harry ook druk bezig geweest met 
Arbozaken bij GG en het opstellen van een risico-
inventarisatie en evaluatie (RI&E) van de 
werkplaats. Naar aanleiding daarvan zijn diverse 
aanpassingen gedaan. Veilig werken en gebruik 
maken van persoonlijke beschermingsmiddelen is 
bij GG erg belangrijk.

Voorzitter gezocht
Gered Gereedschap Den Haag is op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter gaat, na 
zo'n 10 jaar, zijn aandacht op andere dingen 
richten.
Wij zoeken iemand met hart voor vrijwilligerswerk, 
die kan functioneren in een kleine organisatie. 
Enige bestuurlijke ervaring is een voordeel, onder 
meer bij het onderhouden van het contact met 
subsidiegevers en donateurs. Bent u 
geïnteresseerd of kent u iemand? Wij horen het 
graag! U kunt contact opnemen met Arie Visser via 
arie.visser@telfort.nl.

Meer informatie over het werk van Gered 
Gereedschap en andere vacatures vindt op 
geredgereedschap-denhaag.nl

Fijne feestdagen
Gered Gereedschap Den Haag wenst u hele fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2017!

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

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
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