CONTAINER VOL GEREEDSCHAP OP TRANSPORT NAAR
TANZANIA
Goed nieuws! In deze week met Blue Monday ook een Great (Wednes)Day.
Waarom? Omdat gisteren een container vol opgeknapte gereedschappen en
machines vertrokken is naar Tanzania!
Dat is bijzonder goed nieuws voor onze 4 projectpartners die hier mee
worden ondersteund: Nyamiruguyu Environmental Conservation
Organization, Luilo Youth Vocational Training Center, Tanzania
Environmental Conservation Society en Joint Initiatives for Vulnerable
Support.
De 36 10-persoons gereedschapsets, 95 1-persoonssets en 75 naaimachines
(alles bij elkaar zo’n 18.500 stuks (elektrische) handgereedschappen en
machines) zullen worden ingezet voor versterking van het vakonderwijs en

ondersteuning van ondernemerschap aldaar. Vele kansarme jongeren krijgen
zo de kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen als vakman of
vakvrouw.
We danken iedereen die hier aan heeft bijgedragen!
Wil je ook mee doen en samen met ons vakmensen een steun in de rug
bieden? Je bent meer dan welkom als donateur, vrijwilliger of gereedschapinleveraar. Kijk wat jij kunt doen op www.geredgereedschap.nl/doe-mee

CORONA UPDATE: WERKPLAATSEN EN INZAMELPUNTEN
GESLOTEN
Ook Gered Gereedschap ontkomt niet aan de maatregelen ter bestrijding van
het coronavirus. Daarom zijn op dit moment al onze werkplaatsen en
inzamelpunten gesloten.
Mocht je gereedschap hebben dat je bij ons in wilt leveren, dan verzoek we je
vriendelijk om die nog even thuis te bewaren en op een later moment in te
leveren als alle beperkingen opgeheven zijn. Twijfel je bij het opruimen of iets
wel of niet voor ons interessant zou kunnen zijn, kijk dan even op onze
website. Of mail even naar pr@geredgereedschap.nl. Succes met opruimen!
De behandeling van projectaanvragen en de fondsenwerving voor onze
partners in Ghana, Malawi, Oeganda en Tanzania gaat gewoon door. De
medewerkers en vrijwilligers van het landelijk bureau van Gered

Gereedschap in Amsterdam werken vanuit huis en zijn goed per mail of
telefoon bereikbaar. Mocht je dus vragen hebben, schroom dan niet om even
contact met ons op te nemen. We hopen je snel weer te zien in een van onze
werkplaatsen of inzamelpunten.

KIJKTIP: GERED GEREEDSCHAP KNAPT OP
Uitgekeken op Netflix, Disney + of NPO? Dan hebben we hier een #kijktip
voor je: onze opknapvideo's waar we je laten zien wat we doen met je
gereedschap nadat je het bij ons hebt ingeleverd. Bekijk ze via YouTube of
Facebook. Veel kijkplezier!
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