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AFRIKA KAN MEER EN MEER zElF
Ik ben nu al weer enkele maanden directeur van Tools To Work. Ik denk -en hoopdat met mijn komst er wel het een en
ander is veranderd voor de medewerkers.
Ik heb geprobeerd om betere overlegstructuren te installeren, die op elkaar zijn
afgestemd, waardoor het samenwerken
nog soepeler verloopt.
Ik denk ook dat ik mijn ervaring in Afrika
kan meebrengen binnen de organisatie.
Ik heb ruim vijfentwintig jaar in diverse
Afrikaanse landen gewoond en gewerkt. Ik heb daar gezien dat de
mensen zelf graag hun leven in eigen hand willen nemen en -als dat
nodig is- een financiële bijdrage willen leveren aan hun ontwikkeling.
Zelf de verantwoordelijkheid willen nemen. Als ze gestimuleerd worden
zelf initiatieven te nemen zullen ze er ook beter zorg voor dragen dat de
projecten die ze gestart zijn, duurzaam zijn.
Men maakt in Afrika zelf werk van het verbeteren van de leefsituatie.
Maar dat wil niet zeggen dat we ze maar alleen moeten laten in hun
strijd. Op allerlei gebied kunnen ze natuurlijk nog ondersteund worden.
Zo zijn ze nog steeds ontzettend blij met de gereedschappen die Tools
To Work naar projecten in Afrika stuurt zoals naar het Father Grol’s
Welfare Trust. Niet omdat ze die daar ook niet zelf hebben, maar omdat
de kwaliteit van het gereedschap zo slecht is dat je er nauwelijks serieus
mee kan werken. Met ‘ons’ gereedschap kan men beroepsopleidingen
verzorgen aan gedetineerden die zo, eenmaal vrij, als vakarbeider hun
eigen brood kunnen gaan verdienen.
We moeten er wel voor waken dat we niet zomaar wat opsturen naar
Afrika omdat we die spullen toevallig gekregen hebben en denken
dat men er wel wat aan heeft. De kans is dan groot dat je bestaande
structuren juist verzwakt. Zo was er onlangs een idee om een -op ons
kantoor- vervangen bureau op te sturen. Maar daarmee zouden we
juist de lokale nijverheid van timmerlieden dwars zitten, een groep
die we nu juist willen ondersteunen. Via Tools To Work zorgen we dat
mensen over gereedschap kunnen beschikken. Zo’n bureau kunnen ze
dus zelf maken en daar wat mee verdienen.

lex Merlijn

tools to work, laanzichtweg 101, 4847 sh teteringen
t: +31(0)765810202 / e: info@toolstowork.nl
www.toolstowork.nl
kvk: 41104579 / btw: nl0078.35.334.b01
iban: nl82rabo0120063336 / swift/bic: rabonl2u
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oPRoEP
Wij zoeken gebruikte computers voor vakscholen in kenia
en Oeganda. Het onderwijs in
deze landen wordt steeds meer
geautomatiseerd wat het voor
studenten op het platteland lastig
maakt zich online in te schrijven
of nasalwerk te downloaden. De
enige mogelijkheid is een internetcafé bezoeken. Daar zijn extra
kosten aan verbonden en is vaak
kilometers van huis. kunt u ons
helpen? bel dan 076-5810202

DANKZIJ JOUW COMPUTER

KAN IK MIJN DIPLOMA HALEN

coloFoN
Redactie en Vormgeving:
PR-team Tools To Work
Fotografie:
Beeldarchief Tools To Work
Drukwerk:
Drukzo

Foto voorzijde: jonge vrouw in Burkina
Faso die van Tools To Work een fiets
heeft ontvangen.

revisie en
recycling
hergebruik biedt mensen kansen
In de ruime werkplaats van Stichting Tools To Work nabij de Teteringse
bossen wordt hard gewerkt. Meer dan 100 vrijwilligers werken hier
wekelijks aan het reviseren van gebruikte goederen. Naai- en breimachines, computers, hand- en elektrisch gereedschap en fietsen. Kortom,
apparatuur waarmee inkomen gecreëerd kan worden. De opgeknapte
goederen krijgen een tweede leven in landen in Afrika.

Vakonderwijs

In Kenia en Oeganda komt er steeds meer aandacht voor vakonderwijs.
Er heerst veel jeugdwerkloosheid en tegelijkertijd is er grote behoefte
aan ambachtslieden voor het werk aan de infrastructuur van de landen.
De economieën groeien gestaag, hoewel er nog veel armoede is. Om
die twee uitdagingen bij elkaar te brengen starten lokale initiatiefnemers vakscholen waar jong volwassenen een beroep kunnen leren zoals
metselaar, timmerman, elektricien of loodgieter. Behalve een gebouw,
lesboeken en leerkrachten is er ook materiaal nodig voor de praktijklessen. En dát materiaal levert Tools To Work, met de door u gedoneerde
gereedschappen die u een tweede leven gunt.

Hergebruik en Recycling
De eisen die wij stellen aan de goederen die we opsturen zijn hoog.
We willen vakscholen en startende ondernemers niet opzadelen met
gereedschap dat half stuk is of waarvoor geen vervangende onderdelen te krijgen zijn. Apparatuur wat bij ons binnenkomt wordt grondig
nagekeken en waar nodig van nieuwe onderdelen voorzien. Wanneer
het materiaal afgekeurd is wordt het gerecycled en afgevoerd, zodat de
grondstoffen hergebruikt kunnen worden. We werken daar voor samen
met gespecialiseerde bedrijven.

Kansen
Onze werkplaats biedt een veilige plek aan mensen met diverse achtergronden. Gepensioneerden die hun vakkennis graag willen overdragen
en werkzoekenden doen er zinvol vrijwilligerswerk. Aan mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij trajecten aan waarin
begeleiding en bemiddeling moet leiden naar betaald werk. Ook dagbesteding heeft een plek binnen onze organisatie. Alles bij elkaar een
boeiende werkomgeving waarin mensen de kans krijgen te doen waar
ze goed in zijn en mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij.
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VRIJ
WILLIGERS

Jarenlang heb ik gewerkt als beroepsduiker voor het onderhouden van
schepen. Schepen van soms wel 60 meter breed. Prachtig vak.
Aan het woord is Lex, vrijwilliger bij Tools to Work.
“We waren op een familiefeest geweest in Limburg, mijn vriendin en ik,
en reden terug naar huis. Eenmaal thuis namen we nog een afzakkertje
en toen zijn we gaan slapen. ‘s Nachts werd ik wakker en vond mezelf
naast het bed op de grond. Ik kon niets meer bewegen en zelfs niet
praten. Gelukkig werd mijn vriendin wakker en belde 112. Ik bleek een
herseninfarct te hebben.”
Dat overkwam Lex twee jaar geleden. Na een lange revalidatie kan hij
weer volledig functioneren maar zijn baan raakte hij kwijt. Via Opmaat
Brabant (re-integratie en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking) kwam hij in contact met Tools To Work.
“Ik werk twee dagdelen in de werkplaats. Begonnen bij de inname van
goederen in het magazijn werk ik nu op de gereedschapsafdeling. Dat
vind ik een stuk spannender. Als ik ‘s morgens begin pak ik een bonk
roest en aan het eind van de ochtend heb ik een net stuk werkend
gereedschap in mijn handen. Dat geeft voldoening. En het feit dat ‘mijn’
gereedschap terecht komt bij iemand in Afrika die er zijn brood mee
kan verdienen geeft daar nog een extra waarde aan”.
Lex doet nog meer vrijwilligerswerk. Hij werkt wekelijks bij een botenbouwer in Breda en staat achter de bar bij het jaarlijks festival Breda
Barst. “Ik heb geen dwingende sollicitatieplicht maar zou toch graag
weer een betaalde baan hebben. Daarom heb ik onlangs mijn diploma
KAM-coördinator (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) behaald, wat mijn kansen op de arbeidsmarkt extra zal vergroten.”

Je pakt een bonk roest
en even later heb je een
net stuk gereedschap
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VRIJ
WILLIGERS

Ik wordt rustig van
het werken met kleine
mechanieken

Gabriëlle Carla (ik moet mijn volledige voornaam gebruiken van mijn
moeder), werkt al bijna 22 jaar als vrijwilliger bij Tools To Work.
“Via een leer-/werktraject van gemeente Breda kwam ik terecht bij de
werkplaats in Teteringen. Op alle afdelingen heb ik meegedraaid want
ik vond het interessant om te kijken welk werk het beste bij me past.
Op de computerafdeling ben ik gestart en heb er heel veel nieuwe
dingen geleerd. Daarna volgde de naaimachineafdeling, de fietsafdeling
en de gereedschapsafdeling. Bij die laatste heb ik echt heel veel kennis
opgedaan over verschillende gereedschappen en hoe je ze gebruikt.
Heel waardevol”.
Toch keerde ze uiteindelijk terug naar de naaimachine-afdeling waar ze
zich specialiseerde in de reparatie van lock-machines. “Deze machines
nakijken en repareren is een een precisiewerk door de vele kleine mechanische onderdelen. Ik word daar rustig van.”
“In 2005 werkte er een vrijwilliger op de afdeling met een professionele
achtergrond als reparateur van industriële naaimachines. Hij heeft me
de kneepjes van het vak geleerd. Het jaar daarna hebben we met een
aantal mensen een cursus gevolgd in Amsterdam en officiële certificaten behaald als Naaimachine Technicus.”
Naast het vrijwilligerswerk voor Tools To Work werkte carla een aantal
dagdelen per week bij de Vereniging van Catechisten in Breda en het
Woon-/Zorgcomplex Zuiderhout in Teteringen. Later werd dat een
betaalde job als huismeester. “De technische ervaring die ik bij Tools To
Work had opgedaan kwam me daar bij goed van pas.”
In 2014 kwam ze met een burn-out thuis te zitten. Dat heeft uiteindelijk
twee jaar geduurd. “Intussen hield ik mijn CV op peil en bleef vrijwilligerswerk doen bij Tools To Work. En zo vond COA mij op Linkedin. Ze
vroegen me te komen werken bij de opvang van asielzoekers in Tilburg.
Dat heb ik drie jaar gedaan. Toen werd het centrum gesloten. COA is
altijd afhankelijk van het beleid van de overheid of er meer of minder
centra bevolkt worden. Laatst ben ik weer gevraagd, maar ergens voor
een paar maanden werken doe ik niet. Dat kost me teveel energie. Heb
je net iets opgebouwd dan stopt het weer. “
“Graag zou ik weer betaald werken als huismeester of conciërge. In
afwachting van die nieuwe baan blijf ik werken bij Tools To Work omdat
ik met mijn inzet hun mooie werk steun.”

ToolS To WoRK 5

PROJECT
NIEUWS

FiEtsEN VOOR zuiD-AFRikA
BEN-bikes vroeg aan Tools To Work om te helpen bij hun fietsproject en

gelukkig konden we aan die vraag voldoen. In het voorjaar van
2019 verzonden we een volle container met gereviseerde fietsen
naar BEN-bikes in Zuid-Afrika. BEN (Bicycling Empowerment Network) is een maatschappelijke organisatie in Zuid Afrika.

Voor plattelandsgemeenschappen is de fiets van onschatbare
waarde. Het is een goedkoop en efficiënt vervoersmiddel dat
toegang geeft tot gezondheidszorg, school en werk. Ook zorgverleners kunnen met de fiets sneller op moeilijk te bereiken locaties
komen.
Met het groeiende gebruik van fietsen, groeit ook de vraag naar
fietswerkplaatsen. BEN zet samen met de plaatselijke bevolking
fietswerkplaatsen op en leidt mensen op als rijwielhersteller. Bij
de start van de werkplaats krijgt de ondernemer een basis-uitrusting bestaande uit gereedschap en tweedehands fietsen. Op die
manier heeft BEN al 22 ondernemingen gestart.
Op 19 juni 2019 zijn de fietsen aangekomen bij BEN. En ze zijn er
enorm blij mee. Later in het jaar zullen we een tweede fiets-container versturen.
We kunnen BEN helpen door de bijdrage van deelnemers aan het
ToP-uitje: BOuW EEN FIETS VOOr AFrIKA.
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“Het was een spannende dag op het BEN-kantoor
toen jullie container arriveerde. We zijn erg blij met
de fietsen omdat die een enorm verschil maken voor
de mensen in de gemeenschappen waarnaar deze
fietsen worden gedistribueerd.
We zijn dolgelukkig met de fietsen. Ze zijn geweldig.
Heel erg bedankt voor dit geweldige cadeau ”.
Yvonne Tripod
Financial Manager
Bicycling Empowerment Network

PROJECT
NIEUWS
“gevangenen zijn ook mensen”
tools to Work werkt samen met het Father Grol’s Welfare trust,
dat zich sinds 1992 inzet om ex-gedetineerden een nieuwe kans
te geven. Dit doet zij door vaktrainingen te geven binnen de muren van de gevangenis, zodat na vrijlating de mensen een eigen
bedrijfje kunnen opstarten.
Tools To Work steunt dit initiatief met gereedschap voor praktijklessen, trainingen in onderhoud en reparatie en gereedschapssets voor de nieuwe ondernemers.

Ambities

De komende twee jaar wil FGWT 1800 ex-gedetineerden in Kenia
begeleiden naar een zelfstandig beroep. Gedetineerden die
tussen 2020 en 2022 vrijkomen krijgen (bij geschiktheid) een vakopleiding binnen de muren en ontvangen daarna extra training
en startgereedschap om een eigen bedrijfje op te zetten.

bestaan kunnen opbouwen. Deze trainingen bestaan uit vaktechnisch onderwijs in concrete beroepsgroepen zoals meubelmaker,
elektricien, kleermaker en kapper.

gereedschap
Dankzij een grote donatie van de AFAS foundation kunnen we
FGWT gaan helpen met dit ambitieuze plan.

Het project

De situatie waarin gevangenen in Kenia leven is erbarmelijk. Een
hard regime, onhygiënische situaties en geen enkel toekomstperspectief. Mannen zitten soms jaren vast voor een relatief klein
vergrijp; vrouwen soms alleen al voor het stelen van eten om
haar kinderen te voeden. Eenmaal een ‘gevangenis-stigma’ is het
moeilijk om terug te keren in de maatschappij.

father grol
Samen met Tools To Work biedt FGWT gevangenen een nieuwe
toekomst. Tijdens hun detentie krijgen gevangenen de kans een
beroep te leren waarmee ze na hun vrijlating een zelfstandig

Tools To Work levert gereviseerd goed gereedschap aan de foundation, die op haar beurt mensen selecteert die na hun detentie
serieus aan de slag willen als vakman/-vrouw. Deze ex gevangenen worden begeleid naar een zelfstandig beroep in het ‘After
Care’ programma en ontvangen een gereedschapsset voor de
start op hun vakgebied of een naai-/ breimachine.

cursus
Om opleiding en know-how te waarborgen heeft Tools To Work
een cursus ontwikkeld in het onderhouden en repareren van de
naai- en breimachines. Via de SKIT cursussen (Sewing, Knitting
Information Transfer) worden geselecteerde ex-gedetineerden
opgeleid in het technisch onderhoud van de naai- en breimachines. Daarmee is een nieuwe bedrijfstak gestart: ‘Technisch
onderhoud’
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OVERIG
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DONATIE GErEEDSCHAP

uw overtollig gereedschap geeft anderen een toekomst. In onze
werkplaats reviseren wij deze goederen met behulp van vrijwilligers en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Vervolgens gaan deze goederen naar vakscholen in Afrika. Jongeren
kunnen met uw gereedschap een vak leren en een zelfstandig bestaan
opbouwen.
Welke goederen komen hiervoor in aanmerking?
• Hand- en elektrisch gereedschap
• Naai- en breimachines
• Fietsen
• Computers en laserprinters

Van rOC Breda ontvingen wij een
reeks gereedschapskisten die de
school vervangen had. Hele mooie
gereedschapssets voor startende
ondernemers in Kenia, oeganda
en Sierra Leone.

U kunt uw goederen afgeven, elke
werkdag tussen 9.00 en 16.00 uur of
ze door ons laten ophalen. Belt u daarvoor: 076-581 02 02

ANBI STATUS
Tools To Work heeft de ANBI status. Wat betekent dat eigenlijk? De
belastingdienst zegt hierover: “Een ANBI is een algemeen nut beogende
instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut”. En:
“Donateurs van een ANBI mogen hun giften
aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.”Meer over ANBI, uw giften
en onze verplichtingen leest u op de website
van de belastingdienst.

HELP ONS WErK VOOrT TE ZETTEN
Met uw donatie kunnen wij ons mooie werk voortzetten. Van het
bieden van werk en begeleiding in onze werkplaats tot het ondersteunen van vakscholen in Afrika. Omdat we vinden dat ieder mens de kans
moet krijgen om mee te doen in de samenleving.
https://www.toolstowork.nl/doneer/

WIJ ZIJN BLIJ MET uW ONDErSTEuNING
Tools To Work bedankt iedereen die ons werk ondersteunt. Met kennis,
financiële middelen, tijd, ondersteuning en vertrouwen.
Zonder u zouden wij ons inpirerende werk niet kunnen doen.
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FIETSEN VAN DEFENSIE
Wij ontvingen door defensie
gebruikte mountainbikes via MoTech Industries BV in Wijchen.
De fietsen zijn in onze werkplaats
gereviseerd en van een bagagedrager en koplamp voorzien.
Eind september zijn de fietsen op
transport gegaan naar Burkina
Faso! Mooie, stevige fietsen voor
de vaak onverharde wegen.

ErKEND LEEr-/ WErKBEDrIJF
In onze werkplaats werken vrijwilligers samen met mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. We
bieden trajecten aan waarin we
mensen begeleiden naar betaald
werk. Op die manier willen we
zoveel mogelijk mensen de kans
geven om mee te doen in de
maatschappij.

uNIEKE SAMENWErKING
Tools To Work werkt samen
met het evenementenbureau
TOP-uitje. Met het spel: Bouw een
fiets voor Afrika kunnen bedrijven
deelnemen aan dit maatschappelijk verantwoord evenement.
Tools To Work levert de fietsen,
TOP-uitje het spel en bedrijven
een kleine bijdrage om de fietsen
te versturen.
https://www.bouweenfiets.nl/

