Wat doen wij?

Hoe kunt u helpen?

In Nederland
In onze werkplaats in Teteringen (Breda) werken wekelijks
bijna 100 mensen aan het reviseren van gereedschap.
Vrijwilligers, deelnemers aan Sociaal Aciveringstrajecten
en dagbesteders doen al werkend belangrijke kennis en
ervaring op. Onder deskundige begeleiding worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar reintegraie geleid. Daarnaast bieden we kinderen uit minder bemiddelde gezinnen ietsen en computers waardoor
ook zij mee kunnen doen in de maatschappij.
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In Afrika
In de allerarmste gebieden van Afrika biedt landbouw
onvoldoende inkomsten en perspecief voor de groeiende
bevolking. Tools To Work simuleert, samen met lokale
overheden en partners, jong volwassenen om een prakijkgericht vak te leren. Hiermee kunnen zij een eigen inkomen verdienen en hun kinderen naar school laten gaan.
Dit doen wij door vakonderwijs en startende ondernemers
te voorzien van kwaliteitsgereedschap. Jongeren krijgen
hierdoor weer kans op een toekomst.

Wordt donateur, eenmalig of periodiek
Neem Tools To Work op in uw nalatenschap
Organiseer een inzameling- of sponsorsacie
Wordt vrijwilliger bij onze Siching
Help ons aan de onderstaande gereedschappen
Kijk voor meer mogelijkheden op onze website

TOOLS TO WORK REVISEERT:

COMPUTERS

NAAI- &
BREIMACHINES

FIETSEN

HAND- &
ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP

Met tweede hands
gereedschap een
zelfstandig bestaan
opbouwen

U kunt uw spullen brengen of laten ophalen.
OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m Vr. 8:30 tot 17:30 uur

Tools To Work
Tel: 076-581 02 02
E-mail: info@ToolsToWork.nl
www.ToolsToWork.nl
IBAN nummer NL82RABO 01200 63336

Tools To Work
Laanzichtweg 101
4847 SH Teteringen

Concrete projecten

Wie zijn wij?
Tools To Work (opgericht in 1987 als Derde Wereld
Werkplaats) helpt mensen een zelfstandig bestaan op te
bouwen, in Nederland zowel als in Afrika.

Projectorganisaies dienen een aanvraag in voor gereedschap, waarna we, na goedkeuring, op zoek gaan naar
fondsen om revisie en verscheping te inancieren. Onze
focus ligt op Oeganda, Kenia en Sierra Leone waar wij in
de loop der ijd stabiele contacten hebben opgebouwd.

In onze werkplaats in Teteringen worden gereedschappen
opgeknapt en gebruiksklaar gemaakt door deskundige
vrijwilligers samen met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Kennisoverdracht

Deze gereedschappen worden vervolgens geleverd aan
vakonderwijs en startende ondernemers in Afrika, en aan
Nederlandse gezinnen die het nodig hebben. Daarnaast
delen wij onze kennis over onderhoud en reparaie via
cursussen aan het beroepsonderwijs in Afrika.
Door hergebruik en recycling van deze goederen leveren
wij een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van de
aarde.
Siching Tools To Work is een erkend leer-/werkbedrijf en
heet de ANBI status.

Om de duurzaamheid van geleverde machines te waarborgen heet Tools To Work een cursus ‘onderhoud en
reparaie’ ontwikkeld. Deze cursussen worden jaarlijks
ter plekke gegeven aan leerkrachten en monteurs, door
vrijwilligers van Tools To Work.
Dankzij de naaimachine van Tools To
Work kan ik een eigen inkomen verdienen
en mijn kinderen naar school laten gaan.

Helpt u ons dit werk voort te zeten?
Met uw hulp:
• Kunnen we mensen in Nederland helpen een plek te
vinden in de maatschappij
• Krijgen jongeren in Afrika toegang tot kwalitaief goed
prakijkonderwijs
• Verminderen we CO2 uitstoot door
hergebruik en recycling

