NIEUWE VIDEO: GERED GEREEDSCHAP KNAPT OP: DE
ENGELSE SLEUTEL
Onze vrijwilligers Paul en Ron van Team
Beeld zijn weer op pad geweest en
hebben een nieuwe video opgenomen
voor de serie ‘Gered Gereedschap knapt
op’. Samen met Frans van onze
werkplaats in Nijkerk laten ze je stap
voor stap zien hoe we een ingeleverde Engelse sleutel / bahco opknappen en
gereedmaken voor een 2e leven in Afrika.
Bekijk de video op onze site >>

Goede berichten! Eind november is een volle container van Gered
Gereedschap in Rotterdam aan boord gehesen van MSC Benedetta.
Bestemming: Oeganda.
In de container opgeknapte gereedschappen en machines voor een 5 tal
projecten: Foundation for development and relief Africa, Bushenyi Vocational

Dan Memorial Institute, Apex Leather Works, Africa Intercultural Development
Support Trust and Youth and Women Initiative for Sustainable Development.
Een mooi cadeau voor de feestdagen voor de mensen aldaar! De container
komt naar verwachting op 1 januari aan in Kenia. Daarna is het nog een dag
of 10 naar Jinja. Daar zullen de gereedschappen worden overgedragen
worden aan de diverse partners.
Gered Gereedschap wil iedereen die bijgedragen heeft aan de
totstandkoming van dit project hartelijk danken!

Iedereen verdient een 2e kans in het leven. Onder dat motto biedt Music
Crossroads ex-gevangen een opleiding aan tot metaalbewerker. De opleiding
– die mede samen met Gered Gereedschap opgestart werd in 2017 – is een
groot succes: inmiddels zijn al zo’n 360 leerlingen opgeleid. Meer en meer
studenten weten de opleiding dan ook te vinden, ook jongeren zonder
crimineel verleden. Ook is er toenemende vraag naar andere studierichtingen.
Om ook deze jongeren te kunnen helpen, wil Music Crossroads graag
uitbreiden. Gezien de behaalde resultaten een verzoek waar Gered
Gereedschap graag aan bij wil dragen!
Helpt u mee? Voor 25 euro kunnen we al een kist vol gereedschap leveren!

GERED GEREEDSCHAP START NIEUWE WERKPLAATS IN OSS
Gered Gereedschap start op het
Talentcentrum van ONS welzijn in Oss
een nieuwe werkplaats aan de
Linkensweg 1B. Inmiddels is er een
groep van 4 mensen aan de slag,
meestal op maandag- of dinsdag vanaf
10.00 uur.
De nieuwe werkplaats is nog op zoek naar allerlei soorten handgereedschap:
van hamers, tangen, zagen, beitels, schroevendraaiers, vijlen en
bankschroeven tot handboren.
Er worden nog nieuwe vrijwilligers gezocht. Werk je graag met je handen en
kun je goed overweg met slijpmachines/schuurpapier? Wil je meer
informatie? Neem dan contact op met Alex van der Heijden:
alex.vanderheijden@ons-welzijn.nl of (06) 14 34 27 81.
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