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VOORWOORD 
 
 
Na de onrust in 2013, veroorzaakt door het faillissement van het landelijk hoofdkantoor van  Gered Gereedschap, 
hebben we ons in 2014 weer helemaal kunnen wijden aan onze hoofddoelstelling:  
het inzamelen, opknappen en versturen van kwaliteitsgereedschap naar scholen in verschillende Afrikaanse landen.  
De landelijke organisatie begint weer aardig op stoom te komen en het lijkt erop dat we het komend jaar weer op de 
oude vertrouwde voet door kunnen, met af en toe een ‘eigen project’. 
 
Natuurlijk is er wel het één en ander veranderd.  
De landelijke stichting heet nu DCGG: Dienstencentrum Gered Gereedschap en is behoorlijk afgeslankt. Ze heeft de 
eigen werkplaats afgestoten en moet het met veel minder betaald personeel doen. Procedures en logistiek zijn 
efficiënter gemaakt. Projecten worden pas uitgezet naar werkplaatsen als hiervoor financiële dekking is (vnl. 
transportkosten). En de financiële kant van de zaak wordt zeer nauwlettend in de gaten gehouden. 
 
In Groningen zijn we al vele jaren een bastion van stabiliteit: het aantal vrijwilligers ligt de laatste tien jaar rond de 
veertig; het gereedschapaanbod is voldoende om onze projecten te voorzien en onze begroting is altijd sluitend. 
Degelijk en nuchter Gronings beleid dat misschien ook voortvloeit uit het feit dat we geen stichting zijn waar het 
bestuur beslist maar een vereniging waarin we samen verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen en ieder 
zijn/haar steentje naar vermogen bijdraagt.  
 
Een belangrijke factor in deze stabiliteit is Henk Sissing. Ruim 24 jaar werkt hij bij GGG, waarvan de laatste 15 jaar 
als algemeen coördinator. In deze jaren was hij de spil van de werkplaats, niet alleen op technisch en organisatorisch 
gebied, maar vooral ook op sociaal gebied.   
De schok was dan ook groot toen Henk aankondigde dat hij het tijd vond om de bakens te verzetten en hij ons per 
december 2014 zou verlaten. Gelukkig heeft hij zijn vertrek vroegtijdig aangekondigd en meegewerkt aan de 
overdracht van zijn taken zodat de stabiliteit van onze vereniging niet in gevaar is gekomen. 
  
En zoals we vorig jaar bij het faillissement van landelijk GG hebben bewezen dat we flexibel zijn, zo zullen we ook 
deze uitdaging aangaan en het gat dat Henk achterlaat weer opvullen. Gelukkig hebben we hiervoor de mensen, de 
middelen en een trouwe groep donateurs en sympathisanten. 
We zijn er dan ook van overtuigd dat 2015 weer een uitstekend jaar voor GGGroningen wordt en daarmee ook voor 
de scholen en de leerlingen die met ons gereedschap aan de slag kunnen. 
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RONDOM GGG    
 
Het landelijk dienstencentrum van Gered Gereedschap (DCGG) 
2014 was geen gemakkelijk jaar voor de ploeg in Amsterdam. Na het faillissement in 2013 is er met een grotendeels 
nieuwe groep mensen op volledig vrijwillige basis een nieuw ‘Dienstencentrum’ opgezet. En een eerste belangrijke 
taak daarin was om te zorgen dat de 9 containers, die nog niet verscheept waren door de 'oude GG' toch nog hun 
bestemming zouden bereiken. Daarvoor moest er enorm gelobbyd worden bij fondsen, en dat is gelukt! In april 2014 
is de laatste van de 9 containers op de boot gezet. Daarnaast is er keihard gewerkt om een duidelijk en vooral 
eenduidig systeem te krijgen in de projectadministratie. Hier was men al mee bezig in de 'oude organisatie'. De 
ontwikkeling hiervan is in een sneltreinvaart gedaan. Belangrijk is dat in de boekhouding projecten hun eigen plek 
hebben. Geld dat binnen komt voor een project wordt geoormerkt en kan alleen worden uitgegeven aan dat zelfde 
project. Zo wordt voorkomen dat geld wordt uitgegeven waar geen dekking voor is in de begroting. 
Intussen is er een nieuwe ploeg vrijwilligers op de projectadministratie bezig om de achterstand in aanvragen van het 
afgelopen jaar in te halen. Het streven is om de looptijd tussen aanvraag en levering van een project te bekorten.  
De eerste goedgekeurde projecten zijn in de lente van 2014 uitgezet in de diverse GG-werkplaatsen.   
Voorlopig wil men met een beperkt aantal projectlanden starten. Men richt zich op betrouwbare focuslanden als: 
Ghana, Tanzania, Uganda, Kameroen, Kenya, Malawi, Burkina Faso. Projectinformatie loopt nu nog achter, maar 
men is bezig met een inhaalslag om informatie te verstrekken voordat de container vertrekt. 
 
Een aantal veranderingen zijn inmiddels landelijk doorgevoerd: 

 Verzendkisten mogen niet meer dan 40 kilo wegen. 
 Zware machines moeten worden ingekrat zodat ze met een heftruck kunnen worden opgetild. 
 Voor iedere beroepsgroep is een standaardpakket samengesteld voor 10 leerlingen.  
 Voor elk standaardpakket is een maximale omvang berekend en deze verschilt per soort: elektro-, timmer-, 

metsel- en metaalbewerking etc.  Extra’s kunnen mondjesmaat worden aangeleverd.  
 Eens in de twee maanden wordt er kwaliteitscontrole uitgevoerd: de betreffende werkplaats wordt hiervan 

op de hoogte gebracht.  
Eind 2014 zijn wij, GGGroningen, een nieuw samenwerkingscontract aangegaan met het DCGG. Omdat dit contract 
op sommige punten afwijkt van het vorige, hebben we ervoor gekozen om dit te ondertekenen met de opmerking dat 
we de inhoud onderschrijven, voor zover dit haalbaar en verenigbaar is met onze eigen statuten zoals notarieel 
vastgelegd op 26 juni 2009.  De afwijkende punten hebben we in een toelichting benoemd.  
 
Op deze plaats willen wij onze waardering uitspreken voor de inzet van alle werkers van het DCGG en de 
Amsterdamse vrijwilligers. Het staat buiten kijf dat er heel hard wordt gewerkt met de aanwezige man/vrouw kracht. 
Positief is dat men zich puur op de kerntaken van GG richt: in zo kort mogelijke tijd, zo efficiënt mogelijk zoveel 
mogelijk kwaliteitsgereedschap leveren aan mensen die het nodig hebben. 
 
Mamamini 
Een belangrijke factor in de stabiliteit van onze werkplaats is de stichting Mamamini.  
Niet alleen is het een betrouwbare huurbaas die ons al 17 jaar een prachtige ruimte voor onze activiteiten ter 
beschikking stelt, ook worden wij op vele andere manieren ondersteund. Zo financiert Mamamini een gedeelte van 
de additionele materialen (zaagbladen, potloden enz. ) die we met onze projecten meezenden. Ook leveren ze ons 
dozen voor de opslag, poetsdoeken voor de werkplaats en kunnen we gebruik maken van hun afvalcontainers voor 
papier, metaal en overig afval.  Daarnaast is Mamamini een belangrijke toeleverancier van gebruikt gereedschap en 
naaimachines. We kunnen dan ook rustig stellen dat Gered Gereedschap Groningen niet op het huidige nivo zou 
kunnen functioneren zonder de steun van Mamamini en hiervoor zijn we uiteraard zeer dankbaar.  
Afgelopen jaar hebben de directeur en de bestuursvoorzitter van Mamamini een bezoek gebracht aan onze 
werkplaats voor een hernieuwde kennismaking.  
We hopen de prettige samenwerking met hen nog lang te kunnen voortzetten. 
 
Inzamelpunten en inbreng gereedschap 
Eén van onze activiteiten is het inzamelen van gebruikt gereedschap. In stad en provincie hebben we momenteel 24 
plekken waar men gereedschap voor ons inzamelt. De laatste jaren wordt er steeds meer gereedschap rechtstreeks 
naar onze werkplaats gebracht. Voordeel hiervan is dat de inbrengers een kijkje kunnen nemen in de werkplaats, 
zodat ze direct kunnen zien hoe het gereedschap wordt verwerkt. Voor ons is er het voordeel dat we er niet op uit 
hoeven te trekken.  
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Al in 1996 zijn we begonnen met het aanschrijven van alle wereldwinkels rond de stad Groningen, met de vraag of 
zij een inzamelbak in hun winkel wilden plaatsen. Van de tien toezeggingen zijn er nu, 18 jaar later, nog steeds vijf 
trouwe wereldwinkels over. Ook van de Praxisvestigingen die zich via een landelijke actie aan lokale werkplaatsen 
hebben verbonden zijn er vier bij ons in de regio. Verder betreft het enkele andere bouwmarkten; drie winkels; vier 
andersoortige instellingen en vier interne inzamelpunten, waaronder twee kerkgenootschappen, een groothandel en 
een technisch uitzendbureau. 
 
Een overzicht naar type inzamelpunt: 
Wereldwinkels: Appingedam, Bedum, Hoogkerk, Loppersum, Roden.  
Werkgroep Ontwikkelingsamenwerking Scheemda (WOS). 
Praxis: Groningen (2x), Assen, Leek;  
Formido: Tynaarlo, Surhuisterveen; Fixet in Baflo. 
Winkels: de Wiershoeck in Beijum, Flora en Fauna in Glimmen, Rommelmarkt Haren. 
Diversen: zorgboerderij Mikkelhorst; afvaldepot Haren, cultureel centrum ‘t Clockhuys in Haren. 
Interne inzamelpunten: de Fonteinkerk, Remonstrantsekerk, Stiho en Technicum. 
Met alle inzamelpunten zijn wij zeer blij. Sommige inzamelpunten zijn zo attent dat ze het gereedschap zelfs naar de 
werkplaats toe brengen, zodat wij er niet voor hoeven te rijden. Bedankt mensen! 
 
Volgens onze magazijnmeester die als eerste al het binnengekomen gereedschap op bruikbaarheid keurt, lijkt het 
erop dat er in het afgelopen jaar wat minder gereedschap is binnengekomen dan voorheen. De kwaliteit is wisselend. 
Toch is het zo dat we nog steeds aan de vraag kunnen voldoen, zij het dat er van sommige soorten altijd tekort is en 
van andere meer dan genoeg. Wat electrisch gereedschap betreft was er aan het eind van het jaar een forse teruggang. 
De Wecycle-reclame en sommige inruilacties van bouwmarkten zijn daar wellicht debet aan. 
Inmiddels is er actie ondernomen om deze tekorten aan te vullen. 
 
Van sommige bedrijven kregen we grote partijen, zoals van Nedtrain, Enexis, Brandweer Groningen, en natuurlijk 
van onze buren, Mamamini. Van de Nederlandse Electro Maatschappij kregen we veel bruikbare spullen, waaronder 
veel laselektroden. Lausaulec doneerde een partij zaagbladen ter waarde van circa 400 euro.  Ook woningontruimer 
Erik Zwiggelaar van ‘Bezemschoon’ en de verhuisgroep van de GGZ brengen met enige regelmaat bruikbaar 
gereedschap die ze voor ons opsparen. 
Door tussenkomst van het naaimachinemuseum ‘Naald en Draad’ in  Middelstum, kregen we een schitterende, 
houten handgemaakte kast met 60 laden en iets van 2000 vakjes.  De kast stond lang geleden in een 
naaimachinewinkel in de Steenstilstraat. Uiteraard hebben we voor deze kast een plaatsje ingeruimd in onze 
werkplaats. 
 
 
 
Samenwerking met andere werkplaatsen 
De GG-werkplaats in Musselkanaal bracht ons in november kisten vol opgeknapt gereedschap: voorheen werd dit 
door GG-Emmen verwerkt, maar aangezien deze werkplaats is opgeheven wordt dit vanaf nu door ons gedaan.  
Met de werkplaats in Wolvega hebben we de afspraak dat we gebruik maken van elkaars netwerk als het gaat om de 
toelevering van hulpmateriaal. Er worden veel diensten en materialen uitgewisseld. 
Met GG-Franeker hebben we ook regelmatig contact: wij krijgen kistbodems van hen en zorgen op onze beurt dat de 
aanvoer van gereedschap en naaimachines op peil blijft waar het gaat om onze overschotten. 
De Drentse zorginstelling Promens Care  heeft twee van de vier GG-werkplaatsen moeten sluiten wegens 
bezuiniging: Assen en Emmen zijn gesloten; Coevorden en Hoogeveen gaan door met het werk. 
De werkplaats in Sappemeer die onder VNN (verslavingszorg) viel is verhuisd naar Winschoten en valt nu onder 
WerkProjecten.  
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GGG PROJECTSCHEMA 2014 
 
De eerste zes hieronder genoemde projecten hebben we zelfstandig uitgevoerd, dat wil zeggen zonder tussenkomst 
van het Dienstencentrum Gered Gereedschap. De overige projecten zijn door ons aangevraagd bij het DCGG.  
Onderstaand schema laat zien dat we qua hoeveelheid in 2014 ongeveer evenveel gereedschap hebben opgeknapt 
voor onze ‘eigen’ projecten als voor de projecten die zijn binnengekomen via het DCGG.  
Dit is dan ook tekenend voor de situatie waarin we verkeerden. Na het faillissement jaar van het GG-hoofdkantoor in 
2013, waren wij immers op onszelf aangewezen omdat de doorvoer van projecten van de ene dag op de andere was 
stopgezet. Pas aan het eind van de lente kwam de projectstroom via het DCGG weer op gang. Op één organisatie na 
(Kibotrust) hebben die zes organisaties zelf contact met ons gezocht en zelf gezorgd voor het vervoer en de 
verscheping van hun project. 
 

 land en nummer projectnaam srt. ger. nm. toebeh. totaal kisten kilo m³ 

Congo UMHA g/n 802 45 225 1072   1375 6,6 
Senegal Jokko Samenhang n 2 12 96 108   160 0,5 
Sierra Leone Earthian Roots n 15 21 108 129   680 4,34 
Tanzania Kirongwe  vtc g/n 1365 26 140 1531 11 1279 3,25 
Tanzania 14-137 Kibotrust g 2598    2598   1501 3,54 
Tanzania Leger des Heils g 145    145   28 0,1 
          
Kameroen 14-070 VENGO  g/n 1183 13 104 1300 20 979 2,93 
Kameroen 13-604 SHUMAS n/g 41 12 60 113 5 344 1,51 
Kameroen 14-069 Cetic g 293   293 4 135 0,23 
Kameroen 14-071 BIMHC  g 182   182 2 69 0,09 
Congo  14-059 IPRO Kifulo g 700   700 7 258 0,42 
Kenya   13-640 St. Teresa's Musoli g 1211   1211 20 740 1,15 
Uganda 14-206 Najo  vtc g/n 1289 17 85 1391 14 885 2,33 
Zambia  14-175 Tikondane Com. Centre n/g 55 15 94 164 8 517 1,85 

Deelprojecten          
Kameroen 12-081 Child Aid Develop Found.  g 2    2   55 0,08 
Kameroen 11-301  Chede Farm Coöperative  g 1    1   90 1 
Kameroen 13-012 CFPJRM g 4  5 9   78 0,3 
Filippijnen  Project via GG-Deventer g 8    8   73 0,12 
Ghana 12-083   n 1 1 8 10 1 26 0,07 
Ghana 14-092 SUGLO g 1  2 3   87 0,2 
Kenia   14-296 Soy Youth Polytechnic g 1    1   31 0,17 
Tanzania 12-068 SECO g 30    30   209 0.55 
Uganda 14-205 Kirigine vtc n 1 1 9 10 1 90 0,65 
          
  Totaal     9.930 163 936 11.011 93 9.689 31,98 

 
g(er) =gereedschap  -  n(m) = naaimachines   
Niet in het schema opgenomen: 155 stuks onopgeknapte naaimachines die, wegens tekorten aldaar, zijn geleverd aan 
GG-werkplaatsen in Voorst, Franeker, Den Haag en aan stichting Vraag & Aanbod in Alphen aan de Rijn. 
Een deelproject wil zeggen dat er aan het betreffende project één of meer machines zijn geleverd zoals bijvoorbeeld 
een aggregaat, een compressor, zware overlock, zware autokrikken, lintzagen e.d. 
 
Wat hoeveelheden betreft, hebben we iets meer opgeknapt dan in het voorgaande verslagjaar en wat aantal m³ betreft 
zijn we van ruim 21 kuub op bijna 32 kuub gereedschap en naaimachines uitgekomen.   
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De projecten die uitgevoerd zijn in 2014 worden in een korte beschrijving hieronder weergegeven. 
 
PROJECTEN 
 
CONGO: UMHA  
De stichting Urgentie Milieu Hygiëne in Afrika is opgericht en gevestigd in Groningen in 2007 en uniek in het 
Noorden van Nederland. UMHA is een organisatie die staat voor innovatieve, creatieve en duurzame oplossingen 
voor mens en milieu in Afrika. 
UMHA werkt samen met een tweetal plaatselijke organisaties en heeft veel landbouwgereedschap bij ons 
aangevraagd. Naast het leprahospitaal is een stuk land aangekocht waar voedsel zal worden verbouwd. Daarnaast 
worden naaimachines ingezet om familieleden van leprapatiënten van inkomsten te voorzien. GGG heeft 6,6 m3 aan 
gereedschap en naaimachines gereedgemaakt voor ‘Hopital de la Rive’ en een school voor technische- en 
ondernemersvaardigheden waar vrouwen een vakopleiding krijgen.  
 
CONGO: IPRO Kifulo 
De katholieke orde 'Broeders van Liefde' uit Eindhoven heeft in 1912 de beroepsschool (IPRO) 'Kifulo' in de stad 
Kabinda opgericht. De school levert jaarlijks timmerlieden, elektriciens en metselaars af. 
De gereedschappen voor de genoemde beroepen zijn dringend aan vervanging toe en GGG heeft de benodigde 
gereedschappen opgeknapt. Via de Stichting 'Fracarita' (België) wordt de container met de gereedschappen (0,42 m3) 
verscheept. Op de school zelf is 's nachts bewaking aanwezig. 
 
TANZANIA: Kirongwe VTC 
De technische school in Usangi (Kirongwe district) heeft een metaalafdeling, kleermakerij, timmerafdeling en 
meubelmakerij. De afdeling kleermakerij is voornamelijk bedoeld voor vrouwen. De leiding van de school is in 
handen van de 'Muslim Councel'. De school staat open voor leerlingen met een laag niveau en voor kansarme 
leerlingen die het schoolgeld niet kunnen betalen. 
De 3,25 m3 aan gereedschap die zijn aangevraagd door Jaap & Joke Man uit Noord-Holland kunnen meeliften in de 
container van Kibotrust (zie beschrijving hieronder): toevalligerwijs waren wij gelijktijdig met beide projecten bezig 
en hebben wij hen met elkaar in contact gebracht. 
 
TANZANIA:Kibotrust 
Kibo Education Trust (KET Tanzania) is een stichting die weeskinderen ondersteunt voor zover ze voortgezet 
onderwijs kunnen en willen volgen, maar niet in staat zijn schoolgeld te betalen. KET betaalt ook de 
schooluniformen en zorgt voor een warme maaltijd. Oprichter en motor van KET Holland is Bert Boekholt uit Leek. 
KET Holland steunt KET Tanzania op alle mogelijke manieren. Op dit moment wordt een ambachtschool gebouwd 
voor 600 leerlingen. Nederlandse vrijwilligers helpen mee aan de bouw. 
GGG heeft 3,54 m3 aan gereedschappen verzonden naar Kibotrust. (zie verder onder feedback)  
 
TANZANIA:  Leger des Heils  
Op 5 december kreeg Dick Hoogendoorn uit Eelde 28 kilo aan handgereedschap mee voor een project in Tanzania. 
Dit gereedschap is enkele weken daarna overhandigd aan de timmerman en elektricien die werkzaam zijn op het 
compound van het Leger des Heils in Dar es Salam. Op deze compound van 5 hectare, worden 210 kinderen uit het 
hele land opgevangen. Zo is er een kostschool voor kinderen met een lichamelijke handicap en voor een aantal 
albino-kinderen die in Tanzania zwaar worden gediscrimineerd.   
Voorheen hadden de twee onderhoudsmannen enkel een toilettasje met wat materiaal: nu hebben ze net                     
iets meer gereedschap om voor het nodige onderhoud van de gebouwen te zorgen.  
Leuk zo’n ‘spoedopdrachtje’: direct en snel op de plaats waar het nodig is. 
 
KAMEROEN: VENGO 
VENGO is een Self Help Group, dat wil zeggen, dat de leden een aantal activiteiten ontplooien zoals: 
bouw en onderhoud van scholen, gezondheidscentra steunen, watervoorziening verbeteren en onderhouden, enz. 
De leden betrekken de jongeren in hun activiteiten en verzorgen praktijk stages. Omdat er geen automonteurs zijn, 
leiden ze mensen op voor die richting en helpen ze hen na hun training een eigen zaak op te zetten. Met 2,93 m3 aan 
gereedschappen (voor elektriciens, timmerlieden, smeden, kleermakers, mecaniciens en bouwvakkers) helpt GGG de 
leden van VENGO. 
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KAMEROEN: SHUMAS 
GGG heeft 1,51 m3 timmergereedschap, bouwvakkergereedschap, elektriciengereedschap, schoenmakergereedschap 
en naaimachines (hand-, trap-, elektrische- en schoenmakernaaimachines) gedoneerd aan technische scholen. Tevens 
is een houtdraaibank gestuurd. De spullen zijn bedoeld voor onderwijs aan kansarme jongeren tussen 13 en 25 jaar.  
Ze hebben een diploma nodig om een betere toekomst dan die van hun ouders tegemoet te gaan. Reeds meer dan 820 
jongeren hebben hun opleiding  succesvol afgerond en 60% is in hun eigen gemeenschap een eigen bedrijf begonnen.  
Door de opleiding zal het analfabetisme en de werkloosheid verminderen. 
 
KAMEROEN: CETIC & BIMHC 
In Noord-West Kameroen wonen zo'n 20.000 tot 30.000 inwoners. De werkloosheid is extreem hoog, met name 
onder de jongeren (zo'n 60%). Dat komt vooral door gebrek aan (vak)onderwijs. 
Drie organisaties (CETIC met een technische school, VENGO als lokale vakvereniging en BIMHC met een 
psychiatrisch ziekenhuis) werken nauw samen en runnen een duurzaam opleidingstraject voor jonge vaklieden. Om 
het duurzame opleidingstraject te laten slagen is GG gevraagd gereedschap te leveren, zowel leerlingensets als 
individuele sets.  
GGG heeft hieraan bijgedragen met 0,32 m3 aan gereedschappen. 
 
UGANDA: Najo VTC 
Het Najo Vocational Training Center werkt samen met kerkelijke en maatschappelijke organisaties en biedt jongeren 
de mogelijkheid tot het volgen van beroepsonderwijs en/of bedrijfsopleidingen. 
Beroepen als metselaar, kleermaker, elektricien, monteur, lasser, loodgieter en metaalconstructiewerker, maar ook 
administratief medewerker, kapper en cateraar behoren tot de mogelijkheden. 
Vanaf het moment van oprichting zijn 1344 mensen financieel onafhankelijk geworden dankzij de trainingen bij 
Najo. 
GGG steunt Najo VTC met 2,33 m3 aan naaimachines, loodgietergereedschap, bouwvakkergereedschap, 
automonteurgereedschap en metaalbewerkinggereedschap. 
 
KENIA: Sint Teresa's Musoli Youth Polytechnic 
De school is opgericht in 2009 en verzorgt opleidingen in kleding maken, automechanica, lassen en 
metaalbewerking, timmeren en informatica. De school is in het leven geroepen om arme leerlingen toch de 
mogelijkheid van een voortgezette studie te bieden. Er is weinig gereedschap en de behoefte daaraan is groot. De 
school kan dat niet betalen; zo kost een naaimachine evenveel als anderhalf keer het maandsalaris van een docent.   
GGG springt daarom bij met 1,15 m3 aan gereedschappen. 
 
SENEGAL: Stichting Jokko (Samenhang) 
Het doel van de Stichting Jokko is het ontwikkelen van een multifunctioneel centrum waar de bevolking elkaar kan 
ontmoeten. De wens is dat er zorginhoudelijke deskundigheidsbevordering komt en ruimtes voor fysiotherapie voor 
mensen met een beperking die in Senegal een achtergestelde groep vormen. 
Issaga Diallo - opgegroeid in Senegal- werkt in Nederland in de gehandicapten zorg en is in Senegal zeer begaan met 
het lot van de gehandicapte medemens. Eerder zorgde hij al voor een zending rolstoelen die hier overcompleet 
waren.  
GGG steunt het initiatief met het sturen van 12 elektrische naaimachines. 
 
SIERRA LEONE:  Earthian Roots  
In 2010  kwamen we voor het eerst in contact met Roos Westerdijk en Jonas Williams, bevlogen oprichters van 
Earthian Roots. In Campbell Town, 40 km van Freetown in Sierra Leone, hebben ze een school opgericht en 
sindsdien zijn ze met ongekende energie bezig met het inzamelen van goederen. Jonas, bezoekt met enige regelmaat 
zijn geboortegrond en weet als geen ander waar behoefte aan is. Omdat ze doorlopend spullen verzamelen voor het 
land krijgen de trappers en naaimachines die wij gedurende het faillissementsjaar van GG hebben opgeknapt, 
zondermeer een goede bestemming.  
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FEEDBACK: AANGEKOMEN PROJECTEN  
 
BURKINA FASO   
   

               
 
Met bovenstaande foto’s liet de stichting Haparako ons weten dat de 21 trappers veilig waren gearriveerd in Burkina 
Faso. De machines worden door de 4-jarige MBO-opleiding gebruikt om examens af te kunnen leggen voor de 
gehele regio. Voorheen werden naaimachines her en der geleend, maar vanaf nu is daarin gelukkig in voorzien. 
 
TANZANIA 
 

         
 
Praktijkles in motorvoertuigtechniek aan de Usangi VTC in Tanzania, was niet denkbaar geweest zonder de zending 
gereedschap van GG. Met bijna 2,5 m aan gereedschap is de school die op sterven na dood  was, nieuw leven 
ingeblazen. Men liet ons ook weten dat de school in leerlingenaantal is gestegen dankzij de gereedschapzending.  
Op de foto’s hierboven is te zien dat Haruni, docent motorvoertuigtechniek, zijn leerlingen onderwijst in het gebruik 
van gereedschap (rechts) en het uit- en in elkaar zetten van een motorblok.   
 
SURINAME 
 

          
         zo was het    en zo is het geworden 
Op 5 juni 2014 hield Louis Postma -een van onze mederwerkers- een presentatie over zijn reis naar Suriname. Louis 
heeft daar enkele weken meegewerkt aan de renovatie van de ‘Kapitein Joh. Bandaschool’ in Karmel en het resultaat 
mag er zijn! De stichting ‘Zorg voor Suriname’, in 2001 opgericht door mensen die hun diensttijd in Suriname  
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hebben doorgebracht, was initiatiefnemer van het project. Het benodigde gereedschap voor de renovatie is via een 
speciaal spoedproject door onze werkplaats verzorgd en in drie kisten vervoerd per vliegtuig en per boot.  
 
 
KENYA 
 

               
 
Peter Houmes, werkzaam bij GG-Amsterdam en tevens betrokken bij ‘De Vliegende Meubelmakers’, herkende in 
Kenya onze verzendkisten en stuurde ons foto’s van twee projecten. Op de foto’s is te zien dat leden van de VMM 
samen met locals aan het werk zijn. Resultaat: een reeks mooie schoolbankjes! Op de foto’s zien we gereedschap dat 
in Groningen is opgeknapt en nu eigendom is van de opleiding ‘Rural Initiatives’ in Ahero. 
 
 
 
GHANA  

            
 
En dan was er ook nog leuk nieuws uit Ghana. Rem, één van onze medewerkers heeft in september, op verzoek van 
Ellen Seldenthuis die een project in Ghana heeft opgezet, twee handmatige spoelopwindertjes ontworpen en 
samengesteld. Dat is een groot succes geworden liet Ellen ons weten zodra ze weer in Ghana was teruggekeerd. 
 
Prachtig, dat nieuwe apparaatje om spoeltjes mee op te draaien! Op de eerste foto zie je Nindo, doof maar erg 
geïnteresseerd in alles wat beweegt en een harde werker! Hij heeft nog vakantie van de dovenschool en omdat zijn 
moeder bij ons werkt is hij dagelijks bij ons te vinden. Nu helemaal! Soms echt een wedstrijd tegen Ibrahim waar ik 
het apparaat eigenlijk voor meegenomen had. Ibrahim zit op de Special School, is licht autistisch en in de vakanties, 
na schooltijd en op zaterdags altijd bij ons te vinden. Het leuke is dat beide jongens het nu helemaal zelfstandig 
kunnen! Onze medewerkers zijn ook helemaal blij en de jongens erg trots als ze geroepen worden en met een 
handvol lege spoeltjes naar hun werkplek rennen om ze vervolgens vol weer af te leveren. Heel erg bedankt voor 
jullie geweldige hulp! 
 
Op foto 3 zijn de resultaten te zien van het werk van de werkplaats in Tamale: ‘cooking bags’, een soort hooikistjes 
van stof waarmee energie, brandstof en tijd kan worden bespaard.  Voor info zie  http://new-cooking-bag.com/ 
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TANZANIA 
 

                  
 
 Van het schoolhoofd in Kirongwe, Msafiri Abedi Masumai, ontvingen we een zeer vriendelijk bedankbriefje:  
 
Het doet ons genoegen u te begroeten met onze welgemeende dank voor jullie enorme hulp en bijdrage aan ons 
Beroeps- en Trainingscentrum. Wij missen de juiste woorden om onze oprechte dank uit te spreken voor hetgeen 
jullie voor ons hebben gedaan. De hele gemeenschap van Usangi  - en de Kirongwe VTC in het bijzonder - wensen 
jullie geluk toe en zeggen: Heel hartelijk dank!  Breng alstublieft onze groeten over aan alle betrokkenen.  
 
Het echtpaar Man, initiators van het project en deels woonachtig in Tanzania, stuurden ons foto’s van de ontvangst. 
Alle dozen en kisten werden in de moskee uitgepakt, gecontroleerd en bewonderd. Wekenlang is er gecollecteerd 
onder de gemeenschap om een deel van de benodigde vervoerskosten bij elkaar te krijgen. Een kwestie van ‘kwartjes 
en dubbeltjes’ maar uiteindelijk is het toch gelukt. In april van 2015 zal het echtpaar Man naar Nederland komen om 
-evenals het voorgaande jaar- een rapportage voor ons te verzorgen.  
 
 
TANZANIA Kibotrust 
 

 
 
Het meest omvangrijkste project van 2014 was voor KIBOTRUST: ruim 3,5 kuub waaronder metsel-, loodgieter-, 
timmer-, elektra-, metaal- en landbouwgereedschap en vele vele aangevraagde extra’s -ze kunnen daar praktisch alles 
gebruiken- plus nog 2 kuub aan individuele setjes afkomstig van de reclassering in Amsterdam. Bert Boekholt, 
drijvende kracht achter de stichting, zorgde zelf voor de verscheping. Daarbij was hij zo vriendelijk om ook het 
project van Kirongwe mee te laten liften in hun container. Beide projecten waren slechts 2 uur rijden van elkaar 
verwijderd in Tanzania. Vanuit de eerste hand weten we dat de container goed is aangekomen. Op de foto is de 
school nog in aanbouw: momenteel is hij practisch gereed! 
De school staat gedurende de jaren 2015 en 2016 onder leiding van een Nederlandse directrice, Anne Sloot. Zij is 
medio januari 2015 van start gegaan en de eerste voortekenen zijn zeker goed te noemen. Wil je het verloop volgen? 
Ga dan naar de website van KET: www.projecttanzania.nl. 
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EEN VORM VAN HERGEBRUIK 
 
Hergebruik van gereedschap staat voor ons op de eerste plaats. Maar dat verzendkisten óók een tweede leven krijgen 
is nóg mooier! Het bewijs hiervan kregen we kort geleden toegestuurd. Jaap Man uit Tanzania stuurde ons deze 
foto’s van een GGG-verzendkist , in…… een boom!  

                                          
Het raadsel kan snel worden opgelost: de kisten worden dichtgemaakt; er worden gaten in geboord, en voilá: de kist 
is klaar om hoog in de boom te dienen als een bijenkorf voor wilde bijen. Hurundi, docent aan de VTC in Usangi die 
we eerder leerden kennen als docent motorvoertuigtechniek, is de producent van deze ‘bijenkisten’  
.                                     

                 
 
Een andere toepassing is het ombouwen van de kubuskistjes tot gestapelde, praktische keukenkastjes….. 
 

                      
     
Tenslotte de toepassing van St. Sibusiso, Tanzania: een gedeelte van hun opslagruimte was afgescheiden met 
panelen, gemaakt van onze verzendkisten. Eén van de panelen is  tot deur omgebouwd.  
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 PERSONEELSZAKEN 2014 
 
     Jaar       Nieuw    Vertrokken     gemiddeld 
     2010           12            10             35 
     2011            7             8             40 
     2012            5             5             40 
     2013            6             6             39 
     2014            6             7             38 

 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er in 2014 zes nieuwe mensen zijn bijgekomen, zeven mensen ons hebben 
verlaten en het gemiddeld aantal medewerkers 38 was.  
Onze werkplaats is vijf dagen per week geopend van 9.00 tot 16.00 uur en we werken gemiddeld met acht tot tien 
personen per dagdeel. Met ondersteuning van de werkplaatscoördinatoren werkt vrijwel iedereen zelfstandig mee aan 
het reviseren van gereedschap of naaimachines: het centrum van onze organisatie. Een aantal taken zijn echter 
gespecialiseerd, zoals werkplaatscoördinator, keurmeester, kistenmaker en een magazijnbeheerder. Ook het maken 
van kisten, het uitzoeken van gereedschap voor een project en het inpakken van de verzendkisten gebeurt door 
gespecialiseerde medewerkers. Daarnaast zijn er deeltaken die verband houden met inkoop, onderhoud, 
administratie, voorlichting, veiligheid, schoonmaak en de aan- en afvoer van materialen.  
 
Helaas was er begin 2014 ook een verdrietige gebeurtenis: onze oud penningmeester Jan Rooda is overleden. Hij 
beheerde de penningen van 1985 tot 1995 en was daarna een trouwe donateur. 
Verder waren er functiewisselingen. We kregen een nieuwe penningmeester, een nieuwe werkplaatscoördinator, een 
nieuw lid voor de personeelcommissie en een nieuwe webmaster.  
Jubilarissen in 2014: één medewerker kreeg de bekende GG-pin met bijbehorende oorkonde voor vijf jaar inzet; drie 
omdat zij meer dan tien jaar bij ons werkten en twee medewerkers voor hun inzet gedurende vijftien jaar.  
Zoals in het voorwoord al vermeld, vond het vertrek van Henk Sissing in december plaats. We hebben de functie van 
‘Algemeen Coördinator’ opgeheven omdat deze niet in zijn geheel kan worden overgenomen. De functie die destijds 
in het leven was geroepen hing nauw samen met wie Henk is als persoon, zijn belangstelling, tijd en ervaring. Zijn 
takenpakket is zorgvuldig bekeken en voor het merendeel verdeeld onder de bestuursleden en de 
werkplaatscoördinatoren. Henk Smith zal als centraal aanspreekpunt gaan fungeren. 
 
In oktober heeft het bestuur van GGG een enquête opgesteld met als doel een beeld te krijgen van de wensen en 
ambities van alle GGG-ers. Bij het opstellen van de enquête bleek dat er binnen onze organisatie maar liefst 23 
verschillende functies te bekleden zijn -inclusief vier bestuurlijke- en ruim dertig verschillende soorten 
werkplaatstaken. Deze taken liepen uiteen van administratieve taken, taken op gebied van veiligheid, onderhoud, 
ordening, inkoop, schoonmaak, voorlichting en aan- en afvoer van materialen. Uiteindelijk zal deze enquête 
uitmonden in een “wie doet wat lijst” waarbij verschillende meer kwetsbare posten van reserve leden worden 
voorzien om de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen. 
 
VOORLICHTING 
 
In het voorjaar hebben we ons gezicht laten zien op de duurzaamheidmarkt in de Euroborg. Die markt was een van 
de activiteiten in het kader van het 400 jarige bestaan van de RUG. Het was een drukke markt met geïnteresseerd 
publiek.  
In september waren we aanwezig op een duurzaamheidmarkt aan de Bloemsingel in het kader van het  
Grachten festival. We moesten op deze markt concurreren met de biologische warenmarkt die iets verderop 
plaatsvond, wat resulteerde in een matige belangstelling. 
Ook in september waren we op de jaarlijkse braderie in Helpman. Dat is voor ons gevoel een thuiswedstrijd. Altijd 
druk en je kunt de bezoekers rechtstreeks naar onze werkplaats aan de Helper Oostsingel verwijzen. 
De Wiershoek hebben we dit jaar  niet gehonoreerd, evenals de aanvraag in het kader van de Noorderlinkdagen.   
Roel Dost van de Remonstrantse kerk schreef begin maart een stukje over ons in hun kerkblad. Aansluitend werd er 
een collecte voor ons gehouden. 
Voor een kerkgenootschap in Bedum hebben we een voorlichtingsavond verzorgt in november.  
Onze GGG-website werd door onze webmaster in een nieuw jasje gestoken. 
De website is overzichtelijker geworden en op de home page zijn de jaarverslagen van de laatste twee jaar te 
downloaden.  
In het allereerste nummer van GG Bericht  (mei 2014), een landelijke uitgave van het DCGG, verscheen een 
uitgebreid interview met de drie bestuursleden van GGGroningen.   
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FINANCIEEL VERSLAG 
 
In cijfers 
 
inkomsten begroting  gerealiseerd  uitgaven  begroting gerealiseerd 
verkoop antiek 2.500,00 3.232,79  medewerkers 1.500,00 1.490,95 
donateurs  2.900,00 2.129,48  huur 2.760,00 2.760,00 
giften 2.000,00 1.874,57  kantoorkosten 900,00 984,73 
subsidie 1.000,00 1.000,00  werkplaatskosten 1.050,00 655,17 
vergoeding project kosten 2.000,00 4.234,00  additioneel materiaal 2.500,00 2.158,36 
verkoop metalen 750,00 736,35  reiskosten 200,00 140,60 
rente 163,33 163,33  transport 200,00 185,39 
onvoorzien 0,00 0,00  verzekeringen 180,00 176,14 
totaal 11.313,33 13.370,52  voorlichting  300,00 617,80 
   emballage  1.100,00 399,69 
    externe opslag 200,00 0,00 
    onvoorzien 0,00 1.509,95 
    totaal 10.890,00 11.078,78 

 
 
We hebben een financieel gunstig jaar achter ons gelaten. 
Vorig jaar schreven we in het jaarverslag over de zelfredzaamheid in verband met het faillissement van het 
dienstencentrum in Amsterdam.  Die zelfredzaamheid heeft geresulteerd in een aantal projecten van Nederlandse 
partners waarvoor we een vergoeding kregen. Dat was een eenmalige financiële meevaller. 
Om het wegvallen van de overheidssubsidie op te vangen hebben we ons extra ingespannen om via internet 
materialen te verkopen die ongeschikt zijn om mee te sturen met welk project dan ook. Dat leverde ons op die post  
van de begroting een overschot op van 29% . 
 
Een andere meevaller dit jaar waren de giften: 
Iemand die zijn 80ste verjaardag groot wil vieren en als cadeautip opgaf: Gered Gereedschap Groningen.  
Het leverde ons € 600 op. 
Een vijftal kerken dat voor ons collecteerde bracht ca. € 1000 op. Het gaat hier om: 
De Fontein PKN kerk in Groningen. 
De Ark PKN kerk te Groningen. 
De Jacobuskerk PKN gemeente in Rolde. 
De Remonstrantse gemeente in Groningen. 
De Protestantse Maranatha kerk in Bedum. 
Het aandeel vaste giften in de vorm van een donatie en de incidentele giften houden elkaar exact in evenwicht. We 
willen graag meer vaste giften, maar we zijn natuurlijk al lang blij dat mensen aan ons denken. 
 
Aan de uitgavenkant hebben we de volgende meevallers: 
Waarschijnlijk hebben we wat geluk gehad, weinig pech met apparatuur. 
De post emballage is wat lager uitgevallen omdat we een aantal projecten niet in kisten hebben verstuurd en er zijn 
ook wat minder projecten uitgevoerd dan begroot. 
Externe opslag heeft dit jaar geen geld gekost. De opslag bij Pino aan de Hereweg was gratis. Dit pand zal trouwens 
worden gesloopt en dus moeten we op zoek naar iets anders en of dat ook weer voor niets kan is de vraag. 
 
De post voorlichting geeft een grote overschrijding, omdat het drukken van voorlichtingsmateriaal niet was begroot. 
Verder is er een voorinvestering gedaan in postzegels en kopieerkaart ten gunste van het jaarverslag van 2014.  
 
Al met al hebben we een flink financieel overschot. We hebben besloten om het dienstencentrum in Amsterdam mee 
te laten delen in dat overschot. Er is € 1500 overgemaakt op hun rekening ter bekostiging van één container. De 
inhoud van een container staat gelijk aan de hoeveelheid die we jaarlijks produceren. Wij hebben hiermee gezorgd 
voor het verschepen van ons eigen opgeknapte gereedschap.  
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BEDANKT 
 
Rest ons nog om een woord van dank uit te spreken aan iedereen die zich heeft ingezet voor onze organisatie. 
Dat kan zijn als vrijwilliger, donateur, inzamelpunt, of als gulle gever van allerlei hulpmiddelen en materialen. 
Met uw hulp kunnen wij ons blijven inzetten voor al die scholen en leerlingen die met ons gereedschap de 
mogelijkheid hebben om een zelfstandig bestaan te kunnen opbouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 

      
 



   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 


