Wat gebeurt er met je gereedschap of naaimachine als het eenmaal is
opgeknapt? Hoe komt het vanuit de werkplaatsen in Nederland op onze
projecten in Afrika terecht? Collega's Rieneke en Dory geven je - bij ons
logistiek partner De Baanderij in Gouda - een kijkje achter de schermen
rondom het vertrek van een container vol opgeknapte gereedschappen naar
Oeganda.
Bekijk de video op ons YouTube kanaal >>

GERED GEREEDSCHAP KNAPT OP: DE KNIPTANG [NIEUWE
VIDEO]

Wat voor soorten kniptangen zijn er, en
hoe worden zo opgeknapt? Collega
Frans van onze werkplaats in Nijkerk
vertelt je graag in deze video hoe we
kniptangen gereedmaken voor een 2e
leven bij vakmensen in Afrika.
Bekijk de video op onze website >>

IN ACTIE VOOR GERED GEREEDSCHAP: MAARTEN DE VRIES
Hilfe aus Österreich!
‘Ik kwam toevallig in contact met Gered
Gereedschap en was direct enthousiast
over het werk van de stichting.
Ik kom van origine uit Emmen maar werk
al weer 13 jaar voor een Oostenrijks
bedrijf Julius Blum GmbH. Dat is een internationaal bedrijf dat scharnier-,
klapdeuren- en ladesystemen produceert voor de keuken- en
meubelindustrie. De meer dan 6.000 medewerkers in onze fabrieken in
Voralberg gebruiken bij het productieproces veel gereedschappen en
machines. We hebben dan zoals je zult begrijpen wel eens wat gereedschap
over!
Omdat wij in Oostenrijk niet zo’n initatief kennen ben ik een kleine actie
gestart in onze fabrieken voor Gered Gereedschap. Met een mooie resultaat!
We hebben een grote hoeveelheid kisten met goed gereedschap naar Gered
Gereedschap in Nederland gestuurd. Een mooi idee dat onze
gereedschappen nu een 2e leven krijgen bij vakmannen en –vrouwen in
Afrika!’

In het Oegandese Mpigi staat een van de opknapwerkplaatsen die Gered
Gereedschap samen met lokale partners heeft opgezet. We spraken onlangs
met de manager van de werkplaats Tonny Ssali. Hij heeft nu een betaalde
baan met het opknappen van gereedschappen. Een bijzondere prestatie voor
een kind uit een arm Oegandees gezin. “Zonder de hulp van Children’s Sure
House had ik niet zo ver gekomen. Zij hebben mijn schoolopleiding en mijn
studie bekostigd. En nu werk ik hier in Mpigi als manager in de
opknapwerkplaats die Children’s Sure House samen met Gered Gereedschap
heeft opgezet.”
Tony gaat achter zijn computer zitten en laat een foto van een container zien.
“Dit is een van de twee containers die vanuit Nederland door Gered
Gereedschap naar ons gestuurd zijn. Er zaten allerlei soorten apparatuur en
gereedschap in. Vooral de machines en de gereedschappen die gebruikt
konden worden om apparatuur en ander gereedschap te kunnen herstellen
en op te knappen waren belangrijk, want dat is het primaire doel van deze
werkplaats: het opknappen van gereedschap voor hergebruik."
Lees het hele verhaal op onze website >>
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