In de afgelopen 40 jaar heeft Gered Gereedschap al vele containers vol
gereedschap verscheept naar projectpartners in Afrika. Daarmee
ondersteunden we zo'n 1.650 organisaties, creëerden we 132.000 leer/werkplekken met zo'n 2,6 miljoen stuks gereedschap.
Onlangs stond weer een vertrek gepland, deze keer van een container naar
Oeganda. Een goede reden om in het kader van 40 jaar Gered Gereedschap
deze te voorzien van een mooie graffiti.
Bekijk de video >>

In de cultuur van de regio Kagera in Tanzania is het niet de gewoonte om
meisjes naar school te laten gaan. William Shimba, directeur van partner
Kashozi VTC: ‘We merken een grote behoefte onder jonge meiden om te
studeren, om een vak te leren. Bij Kashozi VTC willen we deze jonge
vrouwen een kans geven. Juist ook omdat een opleiding een betere toekomst
biedt voor jonge vrouwen voor de lange termijn.
Dit doen we o.a. door het opzetten van een algemeen
bewustwordingsprogramma (gericht op de ouders) over de voordelen van het
volgen van een opleiding. Doel is om het aantal inschrijvingen van jonge
vrouwen op onze vakschool te vergroten. Samen met Gered Gereedschap
willen we 2 x 40 werkplekken in de vakrichting kleermaken en metselen
realiseren zodat we die jonge vrouwen in deze vakrichtingen kunnen
opleiden.
Help je mee? Doneren kan eenvoudig via iDEAL op onze website >>
Of maak je bijdrage over op rekeningnummer IBAN NL 34 TRIO 0212112430
t.n.v. Stichting Gered Gereedschap. Meer informatie over dit project vind je op
onze website.
Alvast bedankt voor je steun!

40 jongeren uit de allerarmste gezinnen via een studiebeurs een kortdurende
praktijkgerichte opleiding laten volgen tot metaalbewerker bij partner Music
Crossroads in Malawi. Dat is waar we eerder dit jaar jullie steun voor vroegen.
En we hebben goed nieuw, heel goed nieuws zelfs! Dankzij jullie genereuze
steun kunnen we niet 40 maar zelfs 60 jongeren een vakopleiding laten
volgen. Een fantastisch resultaat, nogmaals dank voor jullie hulp!
Mocht je meer willen weten over dit Gered Gereedschap Jubileum Project,
kijk dan even op www.geredgereedschap.nl/studiebeurs >>

GROENHART & GERED GEREEDSCHAP BIJ RTV PURMEREND
Al 14 jaar is Groenhart Group
een trouw partner van Gered
Gereedschap. Onlangs
spraken Jurjen Groenhart van
Groenhart en Peter Schmidt
van Gered Gereedschap over
de samenwerking in het
programma Ondernemend
Purmerend van RTV
Purmerend.
Bekijk de video >>

Gered Gereedschap ontvangt steun in de vorm van kennis, menskracht en
middelen van o.a. onderstaande bedrijven en organisaties;
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