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Repair Café bij werkplaats GG 
Repair Café is te gast bij Gered Gereedschap. 

U bent van harte welkom met uw kapotte of 
haperende huisraad op zaterdag 15 juni tussen 
11.00 en 13.00 uur op de Junostraat 12A in Den 
Haag. 

Reparatie door de vrijwilligers van Repair Café is 
gratis. Een bijdrage in de fooienpot wordt natuurlijk 
zeer gewaardeerd!

Let op! Om zoveel mogelijk mensen te kunnen 
helpen kunt u, in het geval van grote drukte, maar 
één reparatie tegelijk inschrijven.

Weggooien? Mooi niet!
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook 
dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een 
eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden 
zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer 
in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat 
moet. Zo verdwijnt reparatiekennis snel uit onze 
samenleving. 

een keer per jaar , en Onder het motto ‘Weggooien? 
Mooi niet!’ (een motto dat mooi aansluit op het 
gedachtegoed van Gered Gereedschap) probeert het 
Repair Café het tij te keren. Door spullen een tweede 
leven te geven en door waardevolle praktische 
kennis over te dragen. 

Alles is te repareren
In het Repair Café leren mensen op een andere 
manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de 
waarde van in te zien. Maar bovenal wil het Repair 
Café laten zien dat repareren leuk is, en soms best 
eenvoudig. De vrijwilligers van het Repair Café 
repareren van alles, van stofzuigers tot senseo’s, van 
textiel tot computers en van lampen tot 
keukenmachines. 

Meer weten? Neem dan een kijkje op: 
www.repaircafedenhaag.nl

Veredelde collecte voor GG
Een keer per jaar kweekt Yvonne van der Spek 
tomatenplantjes voor de verkoop op de vrijmarkt 
tijdens Koningsdag. De opbrengst doneert ze aan 
Gered Gereedschap. Als het even kan werft ze er 
ook nog een donateur bij. Ik denk: dat is een uit de 
hand gelopen hobby. Zelf noemt ze het een 
'veredelde collecte'. Ik ging in gesprek met Yvonne.

Ze doet het al langer, plantjes verkopen voor het 
goede doel. Het begon spontaan zo'n vijf, zes jaar 
geleden. Een stuk of 10 zaadjes opkweken in 
bloempotjes en een beetje zorg. Op deze manier 
heeft ze geld opgehaald voor verschillende projecten 
zoals voor een waterpomp in Mali en voor 
gehandicapten in Peru. Nu, sinds een jaar of drie, 
vier verkoopt ze tomatenplantjes voor Gered 
Gereedschap. We trokken haar aandacht toen ze 
tijdens een open dag bij ons optrad met haar koor.
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Repair Café in actie. Foto: Repair Café



Donateur werft donateur

Het zijn kleine verkoopacties van € 100,00 euro. 
Vorig jaar was toch wel een topjaar. Toen kon ze € 
300,00 euro overmaken naar Gered Gereedschap. 
"Het is leuk om iets weg te geven en als mensen 
daar ook iets voor willen geven voor het goede 
doel, dan is dat extra leuk. Mensen hoeven niet per 
se een plantje. Ze doneren zo ook wel".

Yvonne pakt het professioneel aan. Bij aankoop van 
twee plantjes krijgen mensen een zakje met 
zaadjes er bij. Met op het zakje een bedankje en 
het logo van Gered Gereedschap. Een stukje 
promotie voor ons. "Een beetje meer aandacht 
vragen voor Gered Gereedschap mag best. Jullie 
doen goed werk." Op deze manier wierf ze vorig 
jaar zelfs een nieuwe donateur!

Tomatenplantjes voor het goede doel. Foto: Yvonne van 
der Spek

Dit jaar heeft Yvonne 300 kerstomatenplantjes 
gekweekt. Als ik haar bel heeft ze net de laatste 
verkocht. De kas is inmiddels opgemaakt. De 
verkoop van tomatenplantjes heeft het prachtige 

bedrag van € 350,00 euro opgebracht! 

We zijn hartstikke blij met de ludieke actie van 
Yvonne! Misschien brengt het u ook wel op een 
idee.

Gered gereedschap, een gedicht

Een hamer en een schaar 

hingen naast elkaar

in een oude schuur,

geduldig aan de muur.

Maar de zaag ernaast zei opeens met een galm:

“Ik blijf niet langer kalm.

Ik ben een zaag,

dit maakt me traag.

Ik hang hier te roesten,

zo kom ik nooit meer door knoesten.”

Dat was het sein voor Mien,

ooit een gewaardeerde naaimachien.

“Ze laten me hier stikken,

we moeten het niet meer pikken.”

Zij stond in een hoek op de grond.

Volgens haar was dat niet gezond.

“Wat hebben we gedaan,

dat ze zo met ons om kunnen gaan?

Ze noemen ons bejaard,

maar wij zijn echt nog wel wat waard.”

“Dat ben ik met je eens,” zei de schaaf,

“tot nu toe was ik braaf.

Maar we moeten er wat aan doen.”

Hij lag al jaren te wachten in een oude schoen.

Een vergadering werd belegd

en toen iedereen wat had gezegd,

was de conclusie:

“Hier is herstart een illusie.

Het wordt steeds gekker,

je bent niets meer zonder stekker.

Wij varen niet mee met de stroom,

we houden het tempo al jaren in toom.

“Deze weggooimaatschappij

Houdt ook niet van mij,”

zei opeens de tang.

“Ik hang ook al te lang.”

Tot nu toe had hij nog niet veel gezegd,

Hij had zich er min of meer bij neergelegd,

dat hij zijn leven

op moest geven.
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Maar dit onverwachte elan

Stond hem wel an.

“We zijn nog niet dement,

en hebben eigenlijk recht op een assessment.

We vertrekken in protest.

Dit is het enige dat ons nog rest.”

De tang zei het vol vuur

en wierp een blik naar de muur.

Instemmend klonk het gejuich

van het gezamenlijke gereedschapstuig.

“Ik wil ook nog niet naar mijn ouwe moer,”

klonk het vanaf de vloer.

“Wie gaat er mee,

we duiken gewoon naar benee.”

Ze pakten elkaar bij de hand

en sprongen van de rand.

En raad eens waar zij belandden?

In liefdevolle en belangeloze handen!

Over hun lot werd snel beslist,

ze werden zorgvuldig opgefrist.

En voeren tevree,

een heel eind over zee.

Er was geen sprake meer van verzet:

zij hadden het gered.

Van een oude schuur op een balkon

Naar een plekje in de zon.

Gered Gereedschap helpt kraamzorg in 
Gambia 
In oktober 2018 ging de Antwerpen – Banjul 
Gambia Challenge van start. Een konvooi van 50 
wagens legde in 20 dagen, deels door de woestijn, 
een afstand van 7200 kilometer af. Met aan boord 
medicijnen, kleding, brillen en gereedschap gingen 
zo’n 100 deelnemers, onder wie een Haagse 
huisarts en haar partner, op weg naar het 
kraamcentrum Brufut dat jaarlijks 900 bevallingen 

uitvoert. Het kraamcentrum is een verouderd gebouw 
met te weinig privacy, verroeste bedden en ook 
verroeste instrumenten die hard aan vervanging toe 
zijn. 

Na aankomst werden de auto's verkocht op een 
speciaal georganiseerde veiling. De opbrengst van 
de auto's is bestemd voor de bouw van een nieuw 
kraamcenter. 

De overkoepelende organisatie is van de Stichting 
Helping Hands. Gered Gereedschap Den Haag 
draagt een steentje bij met gereedschappen voor 
een timmerman, electro-monteur, loodgieter en voor 
metselaars. Voor de Nissan Patrol is de Haagse 
huisarts H. Boek in gesprek met de lokale bevolking. 

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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Het konvooi op weg door de woestijn. Foto: H. Boek
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