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Gered Gereedschap
Den Haag 
 
nieuwsbrief augustus 2022

 

12 mei 2022  was

het dan zover 

Of�cieel geopend!
 
Op 12 mei was het eindelijk zover: 
de of�ciële opening van de nieuwe
werkplaats. Ook het feit dat Gered
Gereedschap landelijk 40 jaar bestaat was
voor ons reden voor een feestje. 
En een feestje werd het

 Verschillende sprekers hielden een kort
verhaal over de lange zoektocht naar nieuwe
huisvesting, over de samenwerking tussen
Schroeder en Gered Gereedschap en over
wat we in 40 jaar Gered Gereedschap
bereikt hebben. Uit handen van Bob de Koff,
voorzitter van het landelijke
Dienstencentrum ontvingen we een grote
taart vanwege het 40 jarig bestaan EN de
opening van onze nieuwe locatie.

Bekijk de webversie
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 Zo'n 70 mensen waren aanwezig: van (oud-)
medewerkers, sponsors,
vertegenwoordigers van fondsen, 
medewerkers van het landelijk
dienstencentrum en andere werkplaatsen
tot  ambtenaren, medewerkers van
Schroeder en vrienden van Gered
Gereedschap.

 
De openingshandeling werd verricht door
Marlon Voorn, de op een na langst werkende
vrijwilliger bij Gered Gereedschap Den Haag.
Nadat hij het logobord met de pijl naar de
ingang van de werkplaats op de wand had
geschroefd, werd de werkplaats of�cieel
geopend verklaard.  
 

 
 
Onder het genot van een hapje en drankje en
onder muzikale begeleiding van de
accordeonist Coen Bouwmeester werd een
kijkje genomen in de werkplaats en werd er
�ink wat afgepraat met elkaar. 
Zie ook : www.geredgereedschap-denhaag.nl. 
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WETHOUDER OP DE KOFFIE  
  
Voor de officiële opening op 12 mei van onze nieuwe werkplaats in de Schroeder
kringloopwinkel aan de Kerketuinenweg 21 was de wethouder van sociale zaken en
werk van Den Haag, de heer Wethouder Arjan Kapteijns, verhinderd. In plaats
daarvan heeft hij op 2 juni een bezoek gebracht aan de werkplaats, samen met zijn
bestuursadviseur en een beleidsmedewerker. Onder het genot van een kop koffie
en thee hebben wij hen over ons werk verteld en een rondleiding gegeven door de
werkplaats. Ook Sandra Hazebroek van Schroeder was aanwezig. De goede
samenwerking tussen Schroeder en Gered Gereedschap was een van de
besproken onderwerpen. We kijken terug op een geanimeerd bezoek. We hebben
ons enthousiasme over ons werk kunnen overbrengen. 
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JUBILEUM CONTAINER  
  
In de afgelopen 40 jaar heeft Gered Gereedschap al vele containers vol met
gereedschap verscheept naar projectpartners in Afrika. Daarmee ondersteunden we
zo'n 1.650 organisaties, creeerden we 132.000 leer-/werkplekken met zo'n 2,6
miljoen stuks gereedschap. Onlangs stond weer een container voor vertrek klaar, dit
keer naar Oeganda. Een goede reden om in het kader van 40 jaar Gered
Gereedschap deze container te voorzien van een mooie graffiti.

Stichting Gered Gereedschap Den Haag 

p/a Kerketuinenweg 21, 2544 CV Den Haag 

(ingang via de Kringloopwinkel Holland) 

tel. 06-2170 6593 

e-mail: denhaag@geredgereedschap.nl 

website: www.geredgereedschap-denhaag.nl 

bank:Triosbank NL17TRIO 0254686 036

Deze e-mail is verstuurd aan lvm378@ziggo.nl. • 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.
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