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Allerbeste wensen!
We kijken terug op een mooi en actief jaar. Maar ook een
jaar met verdrietige momenten. We hebben afscheid
moeten nemen van drie trouwe medewerkers. Ondanks
dit verlies hebben we dankzij uw financiële
ondersteuning veel jonge mensen in onder andere
Congo, Kenia en Oeganda kunnen helpen met
gereedschap voor hun vakopleiding zodat zij aan hun
toekomst kunnen bouwen. Hopelijk kunnen we volgend
jaar ook weer op uw steun rekenen.
Gered Gereedschap Den Haag wenst u heel fijne
feestdagen en een voorspoedig 2018!

Ook de Marcustuin in Moerwijk hebben we geholpen,
met tuingereedschap. Een buurttuin waar bewoners
samen tuinieren, elkaar ontmoeten en samen eten.

Wie is die vrijwilliger toch...?
Gered Gereedschap Den Haag zou niet bestaan zonder
zijn vrijwilligers. We stellen u voor aan Harry van Geen.
Harry heeft zijn technische opleiding automobieltechniek
aan de MTS aan de Leyweg in Den Haag genoten. Na
zijn lange loopbaan bij Defensie in Scheveningen als
documentalist, op de tekenkamer en als tester van
wapensystemen, is hij in 2009 bij Gered Gereedschap
(GG) komen werken. Hij kende ons al toen we nog aan
de Goudsmitsgaarde zat; de locatie aan de Junostraat
vindt hij veel leuker.

Projectenoverzicht 2017
De werkplaats vult samen met andere werkplaatsen in
Nederland, kisten met opgeknapt gereedschap voor
technische opleidingscentra in met name Afrika. Deze
projecten worden landelijk gecoördineerd door Gered
Gereedschap Dienstencentrum. Zo hebben we
elektrische naaimachines geleverd aan een centrum voor
beroepsopleiding in Congo waar jonge vrouwen les
krijgen in lezen en schrijven, naaiwerk, landbouw en
zeepfabricage.
En voor een heel aantal projecten in Kenia hebben we
gereedschappen voor opleidingen in onder andere
metaalbewerking, automechanica en houtbewerking
geleverd.
Meer informatie over de landelijke projecten vindt u op
www.geredgereedschap.nl onder 'nieuws'.
Behalve buitenlandse projecten, steunen we met ons
gereedschap dat niet bruikbaar is in Afrika en waarvan
we flink wat over hebben, ook lokale, Haagse projecten.
Zoals Solar Skelter. Een organisatie die zich inzet voor
een schonere lucht in Den Haag. Zij bouwen een
elektrische fiets op vier wielen, met trapaandrijving op
zonnepanelen. De fiets maken ze van lokale materialen,
met gereedschap uit de werkplaats van Gered
Gereedschap aan de Binckhorst: www.solarskelter.nl
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Als een van de vroege vogels doet hij tussen zeven en
half acht het licht aan bij GG. Zijn werkgebied is
recycling: oude, niet meer te repareren elektrische
gereedschappen worden door hem ontmanteld.
Onderdelen die nog gebruikt kunnen worden voor een
ander defect apparaat gaan apart en de rest verdeelt hij
in categorieën bruikbare materialen en metalen die
verkocht kunnen worden. De opbrengst hiervan wordt
door GG o.a. gebruikt voor de aanschaf van hout voor
het maken van gereedschapskisten.
Harry combineert het werken bij GG met zijn andere
hobby: het chaufferen voor vrijwilligerscentrum Rijswijk
en de maaltijdbezorging voor nog zelfstandig wonende
ouderen.
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10.000 euro opgehaald voor GG DH!
De grootste winnaar van de Residentie Rally van de
Haagse Rotary Club op 17 september was Gered
Gereedschap Den Haag (GGDH). Behalve naaimachines
en heel veel autotechnisch gereedschap kreeg onze
werkplaats ook een cheque van ruim 9.000 euro. Ard van
Rijn, bestuurslid GGDH: ‘Een ongelofelijk mooi resultaat!
We kregen veel meer gereedschap dan we dachten en al
die euro’s zorgen ervoor dat we ook het transport kunnen
organiseren’.
Het gereedschap dat door de rallydeelnemers is
ingezameld, is inmiddels verscheept naar Amuria,
Oeganda voor het Samaria Vocational Training Centre
(VTC). Dit centrum is een paar jaar geleden opgericht
door een groep mensen die de jongeren van het
straatarme platteland rond Amuria een
toekomstperspectief willen bieden.
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Werkplaats open voor statushouders
Vorig jaar heeft de werkplaats nieuwe buren gekregen:
statushouders die in afwachting zijn van een eigen
woning in de regio Den Haag. Alleen maar logisch dat we
de werkplaats ook voor hen openstellen. Sinds kort
helpen 3 statushouders mee op de werkplaats. Zo
kunnen ze alvast werkervaring en -ritme opdoen en wat
technische taal onder de knie krijgen en sociale
contacten opdoen.

Gezocht: twee rechterhanden
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Via trainingen en praktijkonderwijs worden ze opgeleid
tot vakmannen- en vrouwen zodat zij in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien. Op het VTC krijgen de
jongeren in de leeftijd van 14 tot 30 jaar les in de vakken
automechanica, houtbewerking, bouwvakken en
kleermaken. Na de opleiding begeleidt de organisatie
hen nog een jaar op weg naar werk of
ondernemerschap. Het VTC heeft weinig middelen om
goed praktijkonderwijs mee te geven. Het gereedschap
dat ze via Gered Gereedschap ontvangt is dus zeer
welkom.
Elk jaar organiseert de Haagse Rotary Club ' sGravenhage residentie een rally voor old timers. Aan de
rally verbindt de Rotary een goed doel. Dit jaar kozen ze
voor Gered Gereedschap Den Haag.

Wij zoeken vrijwilligers die gereedschap voor:
timmerlieden, loodgieters, automonteurs en elektriciens
willen opknappen, hand- of trapnaaimachines willen
repareren, kisten willen timmeren voor verscheping van
gereedschap of paklijsten opstellen.
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand? Kom gerust
eens langs op onze werkplaats. We geven u graag een
rondleiding. Wie weet blijft u wel meteen!
Meer informatie over vrijwilligerswerk op onze
werkplaats: 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 geredgereedschapdenhaag.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.

