Wat doen wij?

Wil jij ons helpen?

In onze werkplaats knappen wij gebruikte gereedschappen op. Als deze weer helemaal goed
zijn, sturen we ze op naar Afrika. Daar gaan ze
naar scholen waar jonge mensen er een vak
mee kunnen leren. Of ze gaan naar mensen die
er hun eigen bedrijf mee kunnen beginnen.

• Hoe meer mensen over Tools To Work weten,
hoe beter. Vertel iedereen over ons!
• Je kunt ons liken op Facebook
• Je kunt ook spullen voor ons inzamelen
• Je kunt een acie verzinnen om geld op te
halen
Als je meer wilt weten,
kijk dan op onze website of bel ons.

Als mensen een vak leren en geld kunnen verdienen krijgen ze een beter leven en kunnen ze
de school van hun kinderen betalen.
Tools To Work gaat ook zelf naar Afrika om
mensen daar te leren over de gereedschappen.
Bijvoorbeeld hoe je ze weer kunnen maken als
ze kapot zijn.
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Omdat wij zoveel mogelijk proberen gebruikte spullen opnieuw te gebruiken, hoeven we
minder nieuwe spullen te kopen en gooien we
minder weg. Dit is ook beter voor het milieu.

E-mail: info@ToolsToWork.nl
www.ToolsToWork.nl
www.facebook.com/toolstowork/

Tools To Work
Tel: 076-581 02 02
IBAN nummer NL82RABO 01200 63336
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Tools To Work
Laanzichtweg 101
4847 SH Teteringen

DEZE SPULLEN KUNNEN WIJ GEBRUIKEN:

Wie zijn wij?
Tools To Work helpt mensen in Nederland en in
Afrika om met werken hun eigen geld te verdienen. Als je geld verdient kun je eten en kleren
kopen, of een huis huren en een iets of een
computer kopen.
In Afrika wonen een heleboel mensen die geen
werk hebben, dus ook geen geld, omdat ze nooit
een beroep hebben geleerd. In Afrika moeten
kinderen zélf de school betalen en dat is lasig als
je ouders geen geld hebben. Tools to Work helpt
de ouders van deze kinderen.
In Nederland wonen ook mensen die weinig geld
hebben. Bijvoorbeeld omdat ze ontslagen zijn of
omdat ze door ziekte niet kunnen werken. Wij
helpen de kinderen van deze mensen met een
computer of een iets zodat ze mee kunnen
blijven doen op school.
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