YES
Het is gelukt!
We hebben nieuwe
huisvesting.

Zooo blij!
Het is gelukt, wij hebben nieuwe
huisvesting gevonden! We gaan in
het vierde kwartaal van 2021
verhuizen naar Kerketuinenweg 21 in
Zichtenburg in Den Haag ZuidWest.
We krijgen een deel van de ruimte
van de daar gevestigde
kringloopwinkel van Stichting
Schroeder van der Kolk tot onze
beschikking. Eind augustus/ begin
september gaan we met onze eigen mensen aan het werk om de ruimte geschikt te
maken als werkplaats. We plaatsen een geluidswerende wand tussen de winkel en
ons deel.
we wel

anders werken. De houtwerkplaats komt niet
terug. Dat is niet erg, want we kunnen gebruik maken
van de houtwerkplaats van Schroeder aan de
Zilverstraat.
En een eigen kantine is ook niet meer nodig;
in het winkeldeel is een kantine waar we gebruik van
mogen maken. Omdat we minder voorraad gaan
aanhouden, kunnen we al onze noodzakelijke functies
prima realiseren in de beschikbare ruimte.
Een zoektocht van jaren komt ten einde. We kunnen ons nu vol energie gaan
richten op de toekomst van Gered Gereedschap Den Haag.
Met Schroeder van der Kolk zien we allerlei samenwerkingsmogelijkheden die beide
organisaties ten goede komen (zoals delen van menskracht, gemeenschappelijke
activiteiten op gebied van duurzaamheid).

Nog even een woord van dank speciaal aan
Fonds 1818. Met hun steun is het mogelijk om een grote
kale ruimte om te toveren tot een fijne, veilige en
werkbare plaats voor al onze vrijwilligers.

VAN DE ZIJDE VAN
SCHROEDER van der KOLK:
WELKOM!
maak kennis met deze mooie Stichting
Dr. Schroeder van der Kolk bedrijven in Den Haag.
Deze stichting is een mensontwikkelbedrijf, gevestigd
in in Den Haag.
Binnen de bedrijfsfilosofie van Schroeder is het motto “Werken leer je door te
werken”. Hierbij staat het behoud, herstel en ontwikkeling van iemands
vaardigheden centraal. Bij Schroeder kunnen mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt (bij Schroeder deelnemers genoemd) terecht om werkervaring op te
doen en te werken aan de ontwikkeling en versterking van de individuele
persoonlijke kwaliteiten.
Schroeder kenmerkt zich door de 4 pijlers:
Werkgelegenheid
Duurzaamheid
Armoedebestrijding
Een sociaal warm kloppend hart; wijkgericht
Schroeder biedt:
Leerwerktrajecten voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.
Arbeidsmatige dagbesteding met activiteiten die speciaal zijn opgezet voor
bepaalde doelgroepen.
Werkervaringsplaatsen voor opleidingstrajecten.
Kleinschalige, wijkgerichte benadering en ondersteuning van buurtwijkbewoners
Behoud, herstel en ontwikkeling van vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten staan
bij Schroeder centraal. Meer specifiek richten zij zich vanuit de Buurthuizen op
“herstelgerichte benadering van menselijke problemen op het gebied van
eenzaamheid”.
Schroeder is in Den Haag vooral bekend van de kringloopwinkels. In deze winkels
worden leerwerktrajecten vormgegeven net als op de verschillende afdelingen op
de hoofdlocatie op de Zilverstraat. In vijf van de kringloopwinkels heeft Schroeder
buurthuizen gerealiseerd, die activiteiten voor en door wijkbewoners mogelijk
maken. In deze buurthuizen vindt Haags Ontmoeten plaats ten behoeve van
opvang van ouderen in de wijk, kampend met beginnend regieverlies en wordt
er ook de Open Inloop GGZ gehouden.
In de Open Inloop GGZ kunnen wijkbewoners met psychische en/ of psychiatrische
problematiek binnenlopen en hulp vragen. Maar ongedwongen samen zijn en de
gezelligheid opzoeken staat altijd centraal. De bezoekers bepalen zelf wat de
activiteiten zijn, vraaggericht dus.
We gaan samen een fijne tijd tegemoet en Gered Gereedschap Den Haag
en Dr. Schroeder van der Kolk maken er iets heel moois van.

Extra motivatie en uitdaging!
Dit jaar hebben we containers gevuld met handen trapnaaimachiens verscheept naar Afrika. Een
deel is geleverd aan Florence Namwanje , sinds
anderhalf jaar instructeur in het St. Padro Pio
Integrated Skills opleidingencentrum In Kampala.
Vol overgave is ze dat, instructeur. Op het zwarte
schoolbord tekent ze opgewekt alle onderdelen van
een sportbroek, met de maten en afmetingen.
Gewapend met een meetlint controleert ze vervolgens
haar leerlingen. Kloppen de patronen? Heb je alle
onderdelen goed uitgeknipt uit papier? Is er een
naaimachine beschikbaar? Nee helaas nog niet.
En dan……….. ontvang je op een dag een flinke
uitbreiding naaimachines in je leslokaal.
Wat betekent dat voor je leerlingen en voor jezelf, als
opleider? Florence: ‘Voordat we deze extra machines
kregen, was het lesgeven een beetje moeilijk. Het
nam veel tijd in beslag om een taak uit te voeren,
omdat we echt niet voldoende naaimachines hadden
om allemaal tegelijkertijd praktijkervaring op te doen.
Sommige leerlingen moeten nog beginnen, anderen waren al klaar en weer
anderen moesten halverwege stoppen.En met deze extra machines is dat allemaal
verleden tijd. Wat heerlijk
Ze zegt verder: En wat maakt het een verschil!
De leerlingen bereiken het niveau waarop ze met
elektrische machines leren werken veel eerder.
Daarvan hadden we er maar een, en nu veel meer.
Deze machines zetten we ook in voor het volgende
niveau: maken van maatwerkkleding. Dat kun je echt
alleen maar doen als je goede en voldoende
elektrische naaimachines hebt.
En die hebben we nu, o.a. dankzij Gered Gereedschap.

IETS NIEUWS IN 2022 : de uitleenservice
Wat we al aangekondigd hadden, gaan we vanuit de nieuwe locatie opstarten:
Donateurs van Gered Gereedschap Den Haag kunnen dan gereedschap lenen
uit de nieuwe werkplaats aan de Kerketuinenweg 21 in Den Haag.
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 zetten met die gereedschappen een
uitleenservice op voor nieuwe en bestaande donateurs van onze werkplaats.
Op deze manier kunnen we nog meer gereedschap
redden en zinvol inzetten én donateurs helpen ons
weer om de werkplaats in stand te houden.
Het mes snijdt dus aan twee kanten.
Er is een website waarop te zien is welke
gereedschappen we allemaal hebben. En via deze
website reserveer je ook het gewenste gereedschap.

Wil je meer weten over ons werk? Wil je op de hoogte blijven van onze
wederwaardigheden?
Meld je dan aan voor onze e-mail nieuwsbrief en ontvang regelmatig korte up-dates
over onze projecten
Aanmelden via denhaag@geredgereedschap.nl.
Wil je meer? wil je daadwerkelijk bijdragen?
Wordt dan donateur van de Stichting Gered Gereedschap Den Haag.
ELK bedrag is meer dan welkom en maakt het verschil !
Bank : Triosbank NL17 TRIO 0254 6860 36
⟶

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u denhaag@geredgereedschap.nl toe aan uw adresboek.

