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voor de distributie van het gereedschap zijn van groot belang. 
En in deze landen is dat gegarandeerd. Tot nu toe verliep de 
verscheping via de Rotterdamse haven, maar we zien volop 
mogelijkheden dit ook vanuit Amsterdam te gaan doen.” 

Betrokkenheid en een duurzame samenleving
“Alleen op aanvraag versturen wij materialen. Elk jaar ont-
vangt Gered Gereedschap vijfhonderd aanvragen direct 
vanuit scholen en ontwikkelingsorganisaties in ontwikke-
lingslanden. Van deze verzoeken kunnen we er gemiddeld 75 
à tachtig per jaar honoreren. Het is een hele directe en prak-
tische vorm van ontwikkelingshulp, waarbij recycling een rol 
speelt en jongeren een vak kunnen leren. Bovendien dragen 
we in Nederland bij aan een betrokken en duurzame samen-
leving.” In Nederland zetten zo’n vijfhonderd vrijwilligers zich 
in voor het opknappen en het vervoer van de gereedschappen 
bij een van de 34 werkplaatsen verspreid over Nederland of 
via het landelijk bureau dat gevestigd is in Amsterdam. “De 
helft van alle werkplaatsen wordt geheel voor en door vrijwil-
ligers georganiseerd. De andere helft bestaat uit werkplaatsen 
die onderdeel zijn van Reclassering Nederland, welzijnsin-
stellingen, (re)integratieprojecten of dagactiviteitencentra in 
bijvoorbeeld psychiatrie of verslaafdenzorg. Wereldwijd is het 
volgen van een opleiding en het opdoen van werkervaring es-
sentieel om vooruit te komen.”•
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Gered Gereedschap verscheept elk jaar gemiddeld acht 
zeecontainers vol met gereedschap naar Afrika, Azië 
of Zuid-Amerika. Dit betekent dat honderdduizend 

stuks gereedschap en achthonderd naaimachines daar hun 
weg vinden naar trainingscentra, het technisch onderwijs of 
startende ondernemers. “Duizenden jonge mensen krijgen 
daarmee gereedschap in handen waarmee zij kunnen leren 
en produceren. Het geeft hun kans op een betere toekomst”, 
vertelt Schmidt. 

Invulling maatschappelijke betrokkenheid 
Particulieren en bedrijven leveren hun gebruikte gereedschap 
in bij een van de driehonderdvijftig inzamelpunten. Na selec-
tie en een opknapbeurt is het gerecyclede materieel gereed 
voor verscheping. “Het gereedschap van bedrijven dat bij ons 
binnenkomt, is van hoge kwaliteit. Daarom benaderen wij 
hen actief om invulling te geven aan hun maatschappelijke 
betrokkenheid. Hoe bedrijven dat kunnen doen? Naast het in-
leveren van gebruikt gereedschap kan dat door het bekostigen 
van de aanschaf van een tweedehands zeecontainer, maar 
bijvoorbeeld ook door het promoten van ons werk in hun 
netwerk.” Schmidt benadrukt dat Gered Gereedschap graag 
in contact komt met bedrijven in het Amsterdamse zeehaven-
gebied voor hulp en advies bij de logistiek en het vervoer naar 
voornamelijk Afrika. Ghana, Kameroen, Oeganda, Burkina 
Faso, Tanzania, Malawi en Kenia zijn de acht landen waarop 
de focus ligt. “Betaalbare import en betrouwbare partners 

St icht ing Gered Gereedschap voor z iet  leer l ingen en star tende 
ondernemers  in  ont wik k e l ings landen van opgek napt  gereedschap. 
Peter  Schmidt ,  teamle ider  Mark et ing & Communicat ie  van de 
organisat ie ,  z iet  in  het  in i t ia t ie f  een mooie  ro l  weggelegd voor  de 
Amsterdamse haven:  “Deelname aan ons  bedr i jvennet werk ,  maar 
ook hulp b i j  en advies  over  ver voer  &  logis t iek  vanui t  de  havens 
kunnen ons  enorm voorui t  he lpen.” 
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De industrie is gebaat bij een sterke concurrentiepositie van het 

Amsterdamse en Rotterdamse haven gebied. Dura Vermeer gelooft in 

co-creatie. Samen zijn we tot veel meer in staat. Maken we een afspraak? 

Jij weet het. Bij bouwprojecten loop je altijd tegen onvoorziene omstandigheden aan. 

Of zie je gaandeweg nieuwe kansen omdat je samen steeds slimmer wordt.
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