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Nieuw bestuurslid

We hebben een nieuw bestuurslid: Tom van der Geest. 

Tom is geboren Hagenees, opgegroeid in de buurt van 

het Zuiderpark. Door zijn opleiding aan de Wegastraat 

en destijds zijn baan bij KPN aan de Junostraat kent hij 

de Binckhorst goed. Met het oude gereedschap van zijn 

vader klopte hij enkele jaren geleden bij ons aan. 

Geïnspireerd door het werk van GG organiseerde hij in 

september 2017 de zeer geslaagde Rotary sponsoractie 

waarmee een groot bedrag voor de werkplaats is 

opgehaald. Tom wil zich graag gaan inzetten voor GG, 

niet met techniek, maar  voor fondsverwerving en de 

PR. Naast zijn werk als adviseur voor ICT-vraagstukken is 

hij graag op de tennisbaan, aan het zeilen op zee of  de 

modeltreinbaan van zijn vader nieuw leven aan het 

inblazen.

Gered Gereedschap naar België?

In België zijn plannen om een Gered Gereedschap 

werkplaats op te zetten. Rieneke Post, werkzaam bij 

Dienstencentrum Gered Gereedschap in Amsterdam 

leidde Jens van Rycke rond op de werkplaats. Een 

verslagje.

Op dinsdag 5 november bezocht ik de GG werkplaats in 

Den Haag. Dit in verband met een mogelijk nieuwe 

werkplaats in Aalst, België! GG Den Haag was de ideale 

locatie en werkplaats om initiatiefnemer Jens de Rycke 

alles uit te leggen over hoe een werkplaats opereert en 

wat er allemaal nodig is om een werkplaats te starten. Na 

een uitgebreide rondleiding door de mooie werkplaats, 

van naaimachines opknappen tot kisten bouwen, trok 

Jens de conclusie dat er veel bij komt kijken. Het nut van 

Gered Gereedschap voor onze projectpartners in Afrika 

maar ook voor Nederland werd nog eens duidelijk. De 

werkplaatsen in Nederland ondersteunen bij de re-

integratie van mensen met een afstand van de 

arbeidsmarkt en integratie van vluchtelingen die teveel 

hebben meegemaakt. De werkplaats brengt veel 

technische kennis samen en niet te vergeten, zorgt voor 

veel hergebruik en recycling van materialen. Jens was erg 

onder de indruk.

We zijn hoopvol gestemd over een toekomstig GG-filiaal in

België.

Wie is toch die vrijwilliger?

Ayad Alzahron vluchtte eind 1996 uit Irak naar Nederland. 

Hij moest vluchten omdat hij het niet eens was met de 

politiek van Saddam Hussein, die Koeweit was 

binnengevallen. Een jaar en 8 maanden zat Ayad als 

politiek gevangene in een Iraakse cel alvorens hij naar 

Nederland kon vluchten. Gelukkig kon hij op de vlucht zijn 

vrouw en dochtertje van 4,5 jaar meenemen. In 

Nederland kreeg het gezin kreeg snel de A-status, 

waardoor ze permanent in Nederland konden blijven. 

Maar het viel niet mee om te wennen in Nederland; het 

weer, de taal, de discriminatie, werkloos zijn, de 

psychische klachten als gevolg van de gevangenschap, 

enz.

In Irak studeerde Ayad aan het Hoger Petroleuminstituut 

en werkte hij als assistent-ingenieur in de gasraffinaderij 

in Kirkuk. Ondanks zijn technische opleiding viel het eerst 

niet mee om in Nederland betaald werk te vinden. 

Uiteindelijk werkte hij van 2007 tot 2011 als geiser-

monteur bij Tempus, een onderdeel van Eneco. Van 2004 
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t/m 2007 en van 2013 tot nu toe werkt Ayad als 

vrijwilliger bij Gered Gereedschap. 

Sinds een half jaar is Ayad één van de werkplaats 

coördinatoren. Zijn taak is om er op toe te zien dat 

projectaanvragen op de juiste wijze worden 

afgehandeld, hij doet de kwaliteitscontrole van te 

verschepen materialen en heeft hij tot taak om nieuwe 

vrijwilligers in te werken op de werkvloer. Een taak die 

hij met veel betrokkenheid uitvoert.

Ayad is erg gemotiveerd voor het werk van Gered 

Gereedschap, het doel – mensen in de derde wereld 

middelen verschaffen om een eigen bestaan op te 

bouwen – spreekt hem enorm aan. “Ik word blij van 

mensen helpen. En door mijn werk bij Gered 

Gereedschap lever ik een nuttige bijdrage aan de 

samenleving én aan het land dat onze asielaanvraag 

aanvaard heeft en ons een nieuw leven heeft gegeven.”

Gered Gereedschap doet mee onderzoek 

 Op 6 september bezocht een groep enthousiaste  

studenten van de universiteit Wageningen de 

werkplaats. Dat deed ze voor het onderzoek naar 

circulaire economie op de Binckhorst. 

De Binckhorst is bij uitstek een mooi gebied om daar 

onderzoek naar te doen. In Binckhorst Noordwest wordt 

wonen, werken en industrie gecombineerd. En dat op 

een zo duurzame en verantwoorde manier (circulaire 

economie). De universiteit Wageningen onderzoekt 

samen met onderzoekers en beleidsmakers  hoe 

circulaire economie handen en voeten gegeven kan 

worden en op welke manier de vele Binckse (sociale) 

ondernemers hier een rol in kunnen spelen.  Als echte 

Binckse groep kunnen we natuurlijk niet ontbreken in het 

onderzoek!

Meer informatie over het onderzoek: 

https://www.accez.nl/binckhorst-noordwest/   

Samenwerking Repair Café en Gered Gereedschap 

De reparatiemiddag van Repair Café op de werkplaats aan

de Junostraat op 15 juni was een groot succes. We 

ontvingen veel enthousiaste reacties over de werkplaats 

en de nodige gereedschappen en naaimachines. Dankzij 

dit type samenwerking weten inwoners van Den Haag ons

steeds beter te vinden. We hebben afgesproken om in het

nieuwe jaar weer een locatie te bieden aan Repair Café. 

Ondertussen houden  we elkaar op de hoogte van onze 

wederzijdse activiteiten.  

Nieuwe website

De website is vernieuwd! Dat was hard nodig. Het uiterlijk

was niet meer van deze tijd en de informatie was 

rommelig. We hebben flink wat pagina’s weggegooid. Het 

ziet er nu een stuk frisser en overzichtelijker uit. Wij zijn 

tevreden met het resultaat. Hopelijk u ook! 

Geredgereedschap-denhaag.nl

Fijne feestdagen

Gered Gereedschap Den Haag wenst u heel fijne 

feestdagen en een voorspoedig 2020!

ANBI

Gered Gereedschap Den Haag is een Anbi stichting. Schenkingen aan 

Gered Gereedschap Den Haag zijn fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer 

informatie op  

http://geredgereedschap-denhaag.nl/organisatie/donateur-worden/ 

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 
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