Beste Vrienden van Gered Gereedschap

Allereerst dank je wel. Dank voor alle steun, zowel moreel als financieel en voor al het gereedschap
dat we dit jaar ontvingen. We hebben er weer goede dingen mee kunnen doen. Wil je meer weten?
Kijk eens op de website voor de laatste nieuwtjes (www.geredgereedschap-denhaag.nl).

Mogelijk heb je de nieuwsbrief in mei gemist. Door de perikelen rondom corona is deze niet
verschenen. Tijdens de intelligente lockdown in het voorjaar bleven veel deuren van de werkplaatsen
van Gered Gereedschap gesloten. Onze medewerkers vallen, veelal door de leeftijd, immers in de
groep kwetsbare Nederlanders. Sinds eind november zijn we weer heropend, zij het met beperkte
aanwezigheid, met inachtneming van alle strakke maatregelen en met de hoop voor langere tijd
geopend te kunnen blijven.
Jammer is het dat enkele oudgedienden afscheid hebben genomen. Met spijt hebben we hen
uitgezwaaid. Aan de andere kant heeft zich, ondanks deze bijzondere tijd, een aantal nieuwe
vrijwilligers gemeld om mee te werken aan ons goede doel.

En er is meer gebeurd. In de bijgevoegde nieuwbrief geven we een korte impressie.
Effectief en met rendement, zo werken we graag bij Gered Gereedschap. We geloven dat simpele
oplossingen grote veranderingen teweeg kunnen brengen.

Voor het opknappen en verschepen van het ingeleverde gereedschap is geld nodig. Gered
Gereedschap bekostigt zijn activiteiten voornamelijk uit giften. Met jouw steun kan Gered
Gereedschap zorgen dat het ingeleverde en opgeknapte gereedschap daadwerkelijk daar komt waar
hulp het hardste nodig is. Dankzij vele vrijwilligers en gedoneerde materialen en met jouw financiële
bijdrage kunnen wij nog meer (aspirant)vakmensen helpen. Je kunt je bijdrage overmaken naar
Triodosbank IBAN NL17TRIO 0254686036 TNV Stichting Gered Gereedschap Den Haag.
Steun je ons het volgend jaar weer? We zijn blij met elke donatie die we mogen ontvangen.
En als dank voor onze vrijgevige donateurs wordt er een gereedschaps-uitleenservice opgezet.
Nieuwsgierig? Je leest er alles over in de nieuwsbrief.

Wil je meer weten over ons werk? Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Neem een kijkje op
onze website www.geredgereedschap-denhaag.nl of meld je aan met je emailadres voor toezending
van onze digitale nieuwbrief via denhaag@geredgereedschap.nl.
Rest ons nog om je hartelijk te danken voor je steun en je een heel gezond 2021 toe te wensen!
Vriendelijke groet namens alle medewerkers van Gered Gereedschap Den Haag

GERED GEREEDSCHAP
DEN HAAG
Nieuwsbrief december 2020

DANK JE WEL FRED!

Zeg weet jij toevallig…………….je begint al met
praten voordat je het merkt: een lege plek achter
het bureau. Vreemd is het………….om de kantine
binnen te komen en Fred niet achter het bureau
te zien. Hij was er namelijk altijd, elke dag: het
gezicht van GG. Altijd op de hoogte van wat er
speelde binnen GG. Vaak was hij onderdeel of
initiator van de gezellige discussies aan de lunchtafel
en de lachsalvo’s.

De collega’s van het eerste uur zijn weggevallen,
dat is een groot gemis en ondanks het feit dat GG
hem zeer aan het hart gaat, vindt Fred dat het na
25 jaar mooi is geweest.
Nu heeft hij meer tijd en rust voor andere zaken.

Dank je wel Fred, voor je betrokkenheid, je
luisterende oor, kortom voor alles. Een vervanger
op de administratie is wel geregeld, maar de
betrokkenheid en al die kleine dingen waaruit zijn
aandacht voor mensen bleek, dat missen we.
Als je nu belt, krijg je Ans aan telefoon.
Dank je wel Fred, voor al die mooie jaren.

PRAKTISCH, CONCREET & COMPLEET

Gered Gereedschap steunt technisch
vakonderwijs en ondernemerschap in Afrika
verder. Onze hulp is praktisch, concreet en
compleet: een compleet ingericht naaiatelier,
20 volledige sets timmergereedschap, extra
scholing voor technische vakdocenten.
Steun vanuit steeds hetzelfde doel: het
bevorderen van technisch vakmanschap. Met
goed gereedschap, kennis en kunde. We
werken bij ieder project met betrouwbare
projectpartners op de plaats zelf. Met meerdere
projecten in één regio bouwen we mee aan de
groei van de werkgelegenheid.
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HILTI naar GHANA

Afgelopen zomer, tussen de twee coronagolven
door, hebben we in de werkplaats in Den Haag een
bijzonder project uitgevoerd. De firma Hilti, die
professionele elektrische machines verhuurt aan
bedrijven in de bouw, heeft regelmatig een enorme
hoeveelheid gebruikte apparaten, die terugkomen
als bedrijven nieuw gereedschap voor de
medewerkers bestellen. Deze professionele
apparaten zijn wel veel gebruikt, maar kwalitatief
goed en altijd onderhouden en gekeurd.
In overleg met het dienstencentrum in Amsterdam
zijn er 4 pallets met deze gebruikte machines naar
onze werkplaats gekomen. Meer dan 250 stuks
groot elektrisch gereedschap. Het was een enorme
stapel.
Alle machines zijn nagekeken, schoongemaakt en
getest en hebben een bestemming gekregen bij
projecten in Ghana. Apparaten die te slecht of
defect waren hebben we gerecycled, waarbij ijzer en
plastic gescheiden werden.

Maar het reguliere werk moest ook door in die tijd.
En 250 van die grote machines nakijken is een hele
klus. Gelukkig kreeg de werkplaats een paar
avonden hulp van leden van een Haagse
Rotaryclub die de handen uit de mouwen kwamen
steken. Eind augustus konden de alle nagekeken
gereedschappen op weg naar Ghana waar een
tweede leven wacht bij lokale opleidingsinstituten
of bedrijfjes.

We gaan in 2021 wat nieuws starten. Donateurs van
Gered Gereedschap Den Haag kunnen dan in de
werkplaats gereedschap lenen.

We zoeken 25 proefdonateurs om deze nieuwe
activiteit goed uit te testen. Voor 25 euro kun je
25 weken lang gereedschap komen lenen.
Er komt zelfs een website waarop te zien is welke
gereedschappen we allemaal hebben en om
gereedschap te reserveren.
Wil je begin 2021 mee doen, stuur dan even een
mailtje naar denhaag@geredgereedschap.nl met
vermelding van je naam en adres en telefoon.

IETS NIEUWS IN 2021

De werkplaats ontvangt veel gereedschap dat wordt
opgeknapt. Niet alles is geschikt voor projecten en
soms hebben we wel heel veel van één soort
gereedschap. Accugereedschap sturen we
bijvoorbeeld nooit weg (de accu’s zijn allemaal
kapot voor dat het aankomt), maar we krijgen dat
wel aangeboden. Hetzelfde geldt voor
tuingereedschap. We gaan met die gereedschappen
een uitleenservice opzetten voor nieuwe en
bestaande donateurs van onze werkplaats.
Op deze manier kunnen we nog meer gereedschap
redden en zinvol inzetten én donateurs helpen ons
om de werkplaats in stand te houden. Het mes
snijdt dus aan twee kanten.
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NAAIMACHINES? JA GRAAG!

Dankzij alle donaties en onze vrijwilligers hebben
we 26 handnaaimachines kunnen leveren aan
Oeganda voor de kledingopleiding en nog 9
elektrische naaimachines kunnen sturen.
Daarnaast staan er nog trapnaaimachines te
wachten om verscheept te worden.
Al deze machines komen uit kelderopruimingen, bij
verhuizingen teveel geworden en ‘ik doe er nooit
iets mee’. Wij zijn er heel blij mee en de mensen in
Oeganda ook. Dank je wel allemaal.

EEN DROOM KOMT UIT…………………….
Ik wil de beste kledingontwerper worden van
Kampala”, de droom van Brenda uit Oeganda. Zij is
hard op weg om haar droom te verwezenlijken.
Dankzij een kleermakersopleiding die zij vorig jaar
heeft afgerond, verbeterde Brenda haar
vaardigheden en richtte zij een eigen
kleermakerszaak op. Nu, in het bezit van een eigen
naaimachine, verdient zij genoeg om zichzelf te
onderhouden. Mede dankzij jullie hulp.
Namens Brenda, heel erg bedankt voor de
naaimachine en de opleiding.

Ed

GEREEDSCHAP OPKNAPPEN

Ook in Oeganda maken we er werk van. Als
aanvulling op onze werkplaatsen in Nederland,
knapt Gered Gereedschap in Oeganda zelf
gereedschap op. Het biedt lokale vakmensen
een baan en het opgeknapte gereedschap
wordt lokaal ingezet voor versterking van
praktijkonderwijs en ondersteuning. Zelfs
wordt het ingezet voor de pas opgerichte
verhuurwerkplaatsen voor lokale
ondernemers.
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