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VOORWOORD  JAARVERSLAG 2020

Het afgelopen jaar werd voor Gered Gereedschap, net als voor iedereen, voor het 
grootste gedeelte bepaald door dat vermaledijde corona virus.                                   
De eerste 2 maanden waren nog  "business as usual" maar half maart zagen we ons
genoodzaakt om de werkplaats te sluiten vanwege de landelijke Lockdown.         
Vooral ook omdat de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers de 60 al behoorlijk 
gepasseerd is en we geen risico wilden nemen met hun gezondheid.                        
Gelukkig is corona tot nu toe niet in onze gelederen doorgedrongen.                          
In de  daarop volgende maanden bleek de besmettingsgolf grotendeels aan onze 
contreien voorbij te gaan waardoor we het verantwoord vonden om in juni de 
werkplaats weer te openen met halve bezetting en natuurlijk met in inachtneming 
van de nodige maatregelen, zoals voldoende afstand van elkaar houden.                   
Zo hebben we de hele zomer doorgewerkt totdat de 2e golf in oktober ook het 
noorden overspoelde en we opnieuw tot sluiting moesten overgaan.                          
Erg zuur voor onze vrijwilligers die zich altijd met hart en ziel voor de vereniging 
inzetten, en dubbel  zuur voor al die scholen in Afrika die nu lang moeten                  
wachten voor zij met behulp van ons gereedschap goed technisch onderwijs kunnen 
geven aan gemeenschappen die toch ook al hard getroffen worden door corona.

Corona is echter niet de enige rampspoed die ons het afgelopen jaar heeft getroffen:
In februari werd ons de huur opgezegd van ons depot aan het Damsterdiep, in maart
gevolgd door het nieuws dat het schoolgebouw waarin onze werkplaats is gevestigd,
verkocht is aan een projectontwikkelaar die er appartementen  wil realiseren.  
Gelukkig mogen we er blijven tot de werkzaamheden daadwerkelijk gaan beginnen, 
maar dat we op korte termijn een andere locatie moeten vinden is zeker. 

Dat dit niet eenvoudig is blijkt wel uit het feit dat de prijzen op de huizen en  
bedrijfshuisvestingsmarkt  alleen maar gestegen zijn sinds de coronacrisis.                
En dan  moeten wij het ook nog hebben van het onderste segment omdat wij geen 
commerciële huurprijs kunnen betalen.

Ik wil dan ook hier nogmaals een oproep aan een ieder doen om ons te helpen bij 
het vinden van een geschikte locatie waar we ons prachtige werk voor een betere 
wereld  op volle kracht kunnen voortzetten. Dat 2021 voor ons allemaal een goed 
jaar mag worden.

Henk Smith (voorzitter GGG)
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PERSONEELSZAKEN 2020

Personeelsverloop 2010 t/m 2020.

Jaar Nieuw Vertrokken
2010 12 10
2011 7 8
2012 5 5
2013 6 6
2014 6 7
2015 7 10
2016 7 1
2017 10 14
2018 5 8
2019 7 8

Eind 2020 hebben we naast een aantal ereleden, 32 werkende leden, die druk bezig 
zijn, voor zover corona dat toelaat, GGG draaiende te houden.
Met dit aantal kunnen we het werk goed aan, maar toch is er nog altijd ruimte voor 
nieuwe vrijwilligers. Daarom blijven we bezig met het werven van nieuwe mensen.

UIT DE WERKPLAATS:  Een vrijwilliger aan het woord

In het voorjaar  van 2019 bereikte  ik de AOW gerechtigde leeftijd.  Ik ken Louis al 
langer en wist dat hij als vrijwilliger bij Gered Gereedschap werkte. We kwamen 
elkaar min of meer toevallig tegen en ik vroeg hem naar zijn ervaring met GGG.  
Naar aanleiding van dat gesprek ben ik toen in september 2019 hier ook begonnen 
als vrijwilliger. 
Ik ben beeldhouwer, werk veel met hout en plaatmateriaal. Daarnaast klus ik veel, 
maakte altijd zelf onze boekenkasten, bankjes etc. op maat.  Ook mijn atelier op 
volkstuincomplex Bruilweering heb ik zelf gebouwd. Dus enige affiniteit met  
gereedschap heb ik wel, ook al heb ik niet veel.
Ik verwachtte  dat ik misschien nog wel het een en ander kon leren  over 
verschillende soorten (hand)gereedschap. Ik had her en der wat dingen liggen 
waarvan ik eigenlijk geen idee had wat ik er mee kon doen. Of hoe je gereedschap 
onderhoudt, slijpt, al of niet uit elkaar kunt halen, niet meer werkende onderdelen 
weer gangbaar maakt etc.  En daar werd ik niet in teleurgesteld! 
Ik had bijvoorbeeld nog een kleine drukpers staan die al jaren niet meer gebruikt 
was en er inmiddels als een onbruikbaar stuk roest uitzag. Geen idee of hij nog 
werkte. Maar door het werk bij  GGG kon ik de drukpers weer helemaal opknappen 
en blijkt hij nog steeds prima te werken.  Van de ijzerboer gered door GGG!        
Maar ook veel klein gereedschap kan ik nu zelf opknappen, slijpen en weer 
bruikbaar maken.  Ik had wel eens een poging gedaan om zelf boortjes en beitels te 
slijpen maar dat was nog geen onverdeeld succes, nu weet ik wat ik wel en vooral 
wat ik niet moet doen.                                                                                                   
Naast nieuwe vaardigheden leer ik ook veel gereedschap kennen dat ik nog nooit 
gezien heb. Ook leuk!  En bovenal is het gewoon leuk om met meerdere mensen 
samen een paar ochtenden in de week wat aan te klooien in een naar mijn idee 
goed uitgeruste werkplaats. En dat alles ook nog eens voor een heel goed en 
overzichtelijk, concreet  doel.                                                                                        
Ik hoop dat we tegen de zomer weer aan de slag kunnen.
Henk Oelen
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Projecten 2020
De werkplaats is vele maanden gesloten geweest vanwege corona. Toch hebben we 
nog wel het één en ander weten klaar te krijgen, maar vergeleken met andere jaren 
natuurlijk wel minder. 

Een overzicht:

land
project

nummer
project naam

zie ook onder tabel
Kisten met

gereedschap kg m3 bijzonderheden

Ghana 19-009 WUDEP 11 422 1,134 10 pers.  timmer

Ghana 19-009 WUDEP 3 177 0,53
10 hand 
naaimachines

Ghana 19-009 WUDEP 5 170 0,25 10 p loodgieten

Ghana 19-009 WUDEP 3 86 0,127 5 * 1 pers. sets timmer

Ghana 19-009 WUDEP  86 0,165 5 * 1 pers. sets timmer

Ghana 19-008 TYAD  283 1,67 7 trapnaaimachines

Malawi 19-005 Music Crossroads  172 0,237 10 * 1 pers. metaal

Malawi 19-005 Music Crossroads  170 0,713 platenwals

Malawi 19-005 Music Crossroads 1 30 0,07 8 haakse slijpers

Malawi 19-047  4 135 0,2 10 pers. electro

Malawi 19-005 Music Crossroads  68 0,3 1 zaagtafel

Malawi 19-004 Music Crossroads 2 51 0,255 4 lockmachines

Malawi 19-028  9 427 0,987 10 pers. metaal

Malawi 19-028   78 0,125 5 * 1 pers. electro

Malawi 19-028  5 85 0,12 5 * 1 pers. loodgieten

Malawi 19-013  0 148 0,38
10 hand 
naaimachines

Tanzania 19-038  8 313 0,44 10 pers. metaal

Tanzania 19-038  4 173 0,375 10 pers. metsel

Tanzania 19-038  0 67 0,2 5 el naaimachines

Tanzania 19-038  0 71 0,175 5 el naaimachines

Tanzania 19-064  4 145 0,22 10 pers. electro

Tanzania 19-041  11 457 1,68 10 pers. timmer

Tanzania 19-064  4 143 0,239 10 pers. loodgieten

Tanzania 19-041  7 274 0,405 10 pers. metaal

Tanzania 19-041   204 1,353 5 trapnaaimachines

Tanzania 19-038   53 0,183
electrisch 
gereedschap

Uganda 19-060   78 0,11 5 * 1 pers.sets auto

Uganda 19-060  10 173 0,24 10 * 1 pers. sets auto

Uganda 19-060  2 148 0,309 2 kolomboormachines

Uganda 19-021   72 0,32
electrisch 
gereedschap

Uganda 20-401   24 0,1
electrisch 
gereedschap

Uganda 19-052   70 0,21
electrisch 
gereedschap

Uganda 19-052  2 54 0,09 slijpmachine + vijzel

  Totalen 95 5107 13,912
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WUDEP: Wuni Zooya Development Programme
Plaats: Tamale, Ghana.

Gegevens Ghana:
Hoofdstad: Accra
Officiële landstaal: Engels
Regeringsvorm: Constitutionele democratie
Religies: Christendom 71,2%, islam 17,6%
Oppervlakte: 238.533 km²  ( ter vergelijking: Nederland 41.543 km2)
Aantal inwoners: 27,5 miljoen.

Ziblim Yakubu is een man met een missie. Vanuit de stad Tamale coördineert hij de 
diverse projecten van het Wuni Zooya Development Programme (WUDEP), een 
organisatie die zich sinds 2004 inzet om de leefomstandigheden en 

toekomstperspectieven van
de bevolking in de 
noordelijke districten van 
Ghana te verbeteren.
Dit deel van Ghana behoort
tot de armste regio’s in het
land en veel jongeren 
trekken weg om in de 
steden in het zuiden – vaak
tevergeefs – werk te gaan 
zoeken.
WUDEP verzorgt 
vakopleidingen voor 
jongeren in dit gebied om 

hun mogelijkheden te vergroten en in eigen regio werk te vinden of een eigen 
bedrijf te starten. Zo wil WUDEP bijdragen aan het afremmen van de uittocht van 
jongeren naar het zuiden. Dat is Ziblims missie en Gered Gereedschap helpt hem 
daarbij door het leveren van gereedschappen en machines voor o.a. houtbewerking,
fietsreparaties en kleermakerij.
‘Sinds Gered Gereedschap met ons is gaan samenwerken, kunnen wij onze cursisten
veel beter begeleiden. Met de geleverde gereedschappen kunnen we ze niet alleen 
beter opleiden, maar ze ook gereedschap meegeven om na hun opleiding een eigen 
zaak te beginnen.
Zo hebben we samen met Gered Gereedschap in de afgelopen jaren ruim 
driehonderd jongeren uit deze regio een kans op een betere toekomst kunnen 
bieden.’ 
WUDEP verzorgt vakopleidingen in twee grote centra in de buurt van de 
provincieplaatsen Kumbungu en Savelugu. Daarnaast zijn er nog een paar kleinere 
opleidingscentra. ‘Maar we willen gaan uitbreiden,’ zegt Ziblim, ‘We worden van alle 
kanten aangemoedigd om nieuwe opleidingscentra te openen. Door lokale 
overheden, religieuze leiders, dorpsoudsten, noem maar op. Zij zien dat onze 
opleidingen om het toekomstperspectief van jongeren in deze regio te verbeteren, 
effect hebben. De hulp van Gered Gereedschap bij het opzetten van de nieuwe 
opleidingen met gereedschappen, machines, kennis en kunde is daarbij onmisbaar’.
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Music Crossroads
Plaats: Lilongwe, Malawi

Ook in 2020 hebben wij projecten gedaan voor Music Crossroads in Lilongwe, 
Malawi. Nog even ter herinnering: Music Crossroads zet zich in voor een betere 
toekomst voor ex-gedetineerden in Malawi.
Gladson Msendera is hoofd opleidingen: ‘Samen met Gered Gereedschap en Young 
in Prison zijn we in 2017 een metaalopleiding gestart in Lilongwe. Jonge gevangenen
krijgen hier na hun vrijlating een opleiding tot metaalbewerker en daarmee een 
reëel uitzicht op een stabiele toekomst als ambachtsman of vrouw.’ 
De opleiding is een groot succes. 
Gladson: ‘Sinds de start van de opleiding hebben al meer dan 360 jongeren bij ons 
een opleiding gevolgd. Een fantastisch resultaat, waar we bijzonder trots op zijn. 
Vooral omdat er bij de start nogal wat weerstand was tegen ons project en in het 
bijzonder tegen onze leerlingen. Inmiddels staat de opleiding goed bekend en zijn er
meer en meer ouders die willen dat hun kinderen juist hier een opleiding krijgen. Die
positieve reacties van de omgeving geeft ons enorm veel energie!’

Jongeren die in armoede in ontwikkelingslanden leven ontbreekt het vaak niet aan 
ondernemerszin. Veel van de jongeren op onze projecten beginnen dan ook voor 
zichzelf. Vaak is het ook de enige mogelijkheid om te ontsnappen aan de armoede.
Afrika kent immers een grote informele sector: zo’n 80% van de mensen in 
ontwikkelingslanden is daarin werkzaam. Een groot deel van onze hulp is er dan ook 
op gericht om – samen met onze partners – startende jonge ondernemers na 
afronding van hun vakopleiding op weg te helpen. Kennis als basis.
 
‘Een praktisch beroep begint altijd met een goede opleiding. Dat is de basis.’ zegt 
Anderson Bernard, docent metaal-bewerking bij partner Music Crossroads in Malawi. 
‘De ondersteuning van Gered Gereedschap zorgt er voor dat wij onze jongeren goed 
op kunnen leiden, zowel theoretisch als praktisch. We hebben alle benodigde 
machines nu voorhanden, de leerlingen zijn hierdoor dubbel gemotiveerd!’ 
Met het aanleren van een vak groeit ook vaak het zelfvertrouwen bij de jongeren 
wat bijdraagt aan een positief gevoel van eigenwaarde. Dat helpt bij het nemen van 
de stap om een eigen bedrijf te beginnen. 

Zo ook bij Reheme Maulid, bij partner 
Regional Vocation Training Center in Dar Es 
Salaam in Tanzania. 
‘Ik heb weer een doel en durf te dromen over 
mijn toekomst. Ik wil de opleiding afronden en
daarna verder gaan in het vak, het liefst met 
mijn eigen bedrijfje. Er valt genoeg geld te 
verdienen in de kledingbranche!’
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Wij, Gered Gereedschap Groningen, knappen het gereedschap op, maar daarna 
volgt er nog een heel traject.
Bij de Baanderij, onze verlader in Gouda, komt
het gereedschap van de verschillende 
werkplaatsen bij elkaar en worden containers 
gevuld, die vervolgens op transport gaan.

Begin februari is er wederom een container 
verzonden naar Tanzania. 

Aan boord maar liefst 75 uitgebreide 
gereedschapssets, 223 naaimachines, 2 
lasmachines en een generator. 

Zes projectpartners zullen hiermee verschillende doelgroepen helpen bij het 
verbeteren van hun levensstandaard. 

Vrouwen die een opleiding tot naaister volgen, 
kansarme jongeren die een toekomst krijgen 
doordat ze een vak leren. Totaal kunnen met het 
gereedschap dat we doneren zo’n 565 jongeren 
worden opgeleid en ondersteund. 
Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

--------------------

Dankzij uw hulp kon Gered 
Gereedschap Nederland maar liefst 83 
organisaties in Oeganda en Kameroen 
ondersteunen met kennis, kunde, 
gereedschappen en machines. 

Hiernaast kunt u de resultaten van het 
werk van Gered Gereedschap zien. Het 
zijn positieve cijfers waar we trots op 
zijn. We willen iedereen die hieraan 
bijgedragen heeft – in welke rol dan 
ook - dan ook bijzonder bedanken.

Jos Woldring (project coördinator)
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FINANCIEEL VERSLAG

We kunnen wel spreken van een zeer bijzonder jaar. De gevolgen die de coronacrisis
heeft gehad op het reilen en zeilen van onze werkplaats heeft zich vanzelfsprekend 
vertaald in ons financiële overzicht. 

inkomsten begroting gerealiseerd uitgaven begroting gerealiseerd
verkoop antiek 3.000,00 4.819,95 medewerkers 1.400,00 423,85
donateurs 2.100,00 1.975,00 huisvesting 6.500,00 6.273,24
giften 2.000,00 2.938,59 kantoorkosten 685,00 382,91
subsidie 3.000,00 3.000,00 werkplaatskosten 1.000,00 696,78
vergoeding gemaakte 
kosten

2.300,00 2.000,00 additioneel materiaal
1.745,00 59,59

verkoop metalen 700,00 239,70 reiskosten 100,00 0,00
rente 10,00 3,45 transport 300,00 195,67
opbrengst optieplank 100,00 68,80 verzekeringen 180,00 233,41
kasverschil 0,00 0,12 voorlichting 200,00 120,30
onvoorzien 0,00 889,95 emballage 1.075,00 628,40

externe opslag 0,00 0,00
abonnementen 25,00 0,00
onvoorzien 0,00 1.500,00

totaal 13.210,00 15.935,56 totaal 13.210,00 10.514,15

tekort / overschot 5.421,41

liquiditeit
1 januari 2020 17.566,03
31 december 2020 22.987,44

Omdat de financiën van 2020  niet goed vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren 
hebben we het meerjarenoverzicht niet opgenomen.

TOELICHTING OP DE CIJFERS

Inkomsten:

Verkoop antiek heeft het erg goed gedaan, 61 % meer dan begroot. Deze post is 
moeilijk te begroten omdat we volledig afhankelijk zijn van wat er wordt ingeleverd 
aan waardevolle stukken. In 2020 was dat veel, maar het kan ook zo maar veel 
minder zijn. Misschien is de opruimwoede tijdens de lockdown de oorzaak van het 
grote aanbod aan waardevolle stukken.
  
De overschrijding van giften kan als volgt worden verklaard:
De stichting behoud Rolder kerk heeft nog € 500,00 overgemaakt, die al in 2019 was
toegezegd.
De Lions club Groningen Zuid heeft dit jaar een substantiële bijdrage geleverd.
We zijn dankbaar dat ook dit bijzondere jaar de kerken ons niet zijn vergeten:
de Remonstrantse Gemeente, de Fonteinkerk, de PKN gemeente Groningen Zuid, de
Jacobuskerkgemeente in Rolde, de Oecumenische Vieringen Groningen en 
de PKN gemeente in Bedum.

De GG werkplaats in Best is opgeheven omdat ze hun huisvesting moesten verlaten 
en er geen nieuwe huisvesting kon worden gevonden. Het geld wat nog beschikbaar
was is overgemaakt naar de overige werkplaatsen. Dat bedrag is onder gebracht bij 
onvoorzien. 
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Uitgaven:

Hoewel er nog wel productie is gerealiseerd is dat toch beduidend minder dan in 
voorgaande jaren. Dat heeft zich vertaald in minder werkplaatskosten, 
additioneel materiaal, transportkosten en emballage. 

Normaal gesproken hebben we voor onze medewerkers, aan het eind van de zomer 
een borrel op de Kooikamp in Glimmen en in de maand december een kerstdiner. 
Beide activiteiten zijn komen te vervallen.

Vanwege een voordelig saldo in 2019 hebben we € 1500,00 over kunnen maken aan
ons dienstencentrum in Amsterdam. Dit bedrag verklaart de post onvoorzien. 
Hoewel 2020 ook een voordelig saldo te zien geeft hebben we besloten om dat in 
zijn geheel toe te voegen aan onze reserve vanwege de onzekere toekomst.
In het voorwoord heeft u kunnen lezen wat die onzekere toekomst inhoudt. 
We zullen op afzienbare termijn andere huisvesting moeten vinden. Als dat niet lukt 
voor een huurprijs die in onze huidige begroting past, zullen we tijdelijk commercieel
moeten huren en zullen we de financiële reserve hard nodig hebben.

Bram Visch (penningmeester)
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