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2020 werd een jaar vol uitdagingen. Door de noodzakelijke 1,5 meter
afstand op de werkvloer hebben we onze werkplaats aangepast
aan de nieuwe voorschriften. Werkplekken zijn bijvoorbeeld anders
ingedeeld, zodat we zoveel mogelijk medewerkers een plekje kunnen
blijven aanbieden.
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Ondanks dat we niet op volle kracht kunnen werken, is het enthousiasme onder de medewerkers er niet minder om. Hierdoor en door de
vele donaties van goederen lukt het ons steeds opnieuw om zeecontainers te vullen met kwalitatief goed tweedehands gereedschap voor
onze projecten in Afrika.
Door de relatief jonge bevolking in Afrika heeft het virus er minder
desastreuze gevolgen en zijn de scholen weer opengesteld. Met het
gereedschap en de machines die we versturen kunnen de jongeren
weer verder met hun opleiding en het zo nodige praktijkonderwijs
krijgen.
Wat echter geen doorgang kan vinden zijn de trainingen die we
gewend waren ter plekke te geven. Deze cursussen in onderhoud &
reparatie van naai- en breimachines gaan we nu lokaal organiseren. In
de afgelopen 15 jaar hebben we bijna 3000 mensen opgeleid als naaien breimachinemonteur en als trainer van monteurs. Een grote poule
om opleiders uit te selecteren die de cursussen kunnen gaan geven.
De huidige situatie dwingt ons creatief te zijn in het oplossen van de
uitdagingen waar we voor staan. Onze vele vrijwilligers, deelnemers
en dagbesteders helpen ons daarbij.
Team Tools To Work

In juli 2020 vertrok deze prachtig beschildere zeecontainer naar Kenia.
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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
“Ik werk nu bijna 2 jaar als vrijwilliger in de werkplaats en ik vind het
hartstikke leuk”.
Mimoun (53) kwam via het UWV bij Tools To Work terecht. Na een
gesprek met de trajectbegeleider vond hij een plekje op de gereedschapsafdeling. “Ik ben verantwoordelijk voor het opknappen van het
handgereedschap dat we binnenkrijgen. Dat betekent: schoonmaken,
borstelen, slijpen en repareren. Ook vervang ik de stelen aan kapotte
hamers en soms ook elektrisch gereedschap. Leuk en gevarieerd werk”,
vertelt Mimoun.
Nadat hij 10 jaar als beheerder in een buurthuis had gewerkt raakte hij,
door wanbestuur, zijn baan kwijt en kwam uiteindelijk in de ziektewet
terecht. “En dan zijn de dagen lang”, vertelt Mimoun. Ik ga nog weleens
naar het buurthuis om te biljarten maar dat kun je ook niet elke dag
doen. Bovendien maak ik me graag nuttig. Ik help graag mensen met
klusjes of reparaties.”
Mimoun voelt zich op zijn plek bij Tools To Work. Eerst werkte hij 3
dagdelen aan het reviseren van gereedschap maar door de beperkte
1,5-meter afstand-werkplekken is dat teruggebracht naar 2 dagdelen
zodat meer mensen kunnen komen werken.
“De trajectbegeleider van Tools heeft me geholpen mijn CV aan te
passen naar mijn huidige wensen en mogelijkheden. Ik ben voor 52%
afgekeurd en zoek een betaalde baan voor 20 uur. Daarmee kan ik dan
mijn WW en WIA aanvullen. Het liefste werk ik bij een klussendienst die
reparaties uitvoert. Ik help nou eenmaal graag mensen...”

Ik vind het hartstikke
leuk om samen te
werken met collega’s
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VRIJ
WILLIGERS
“Pas op mijn 43ste werd officieel vastgesteld dat ik ADHD heb, waarmee alle puzzelstukjes op hun plek vielen.”
18 jaar geleden kwam Henk-Jan (56) thuis te zitten na jarenlang te hebben gewerkt als werktuigbouwkundige. Henk-Jan vertelt:
“De problemen die ik in mijn werk tegenkwam, variërend van de moeite die ik had met het snel kunnen schakelen tussen verschillende taken
en het tot een goed einde brengen van complexe opdrachten, maakte
het werk te zwaar voor me.“
En zo werd hij fulltime huisman. Zijn vrouw werkte buiten de deur en
Henk-Jan runde de taken thuis. Dat ging niet altijd zo gestructureerd als
hij had wilde. Want ook in een huishouden zijn er meerdere taken die
uitgevoerd moeten worden en impulsief handelen helpt daar niet bij.
Gelukkig krijgt hij daar hulp bij van Impegno in de vorm van begeleiding
1 x per week. Dit helpt hem om de boel te organiseren.
“Nu onze kinderen volwassen zijn is er minder werk te doen in het huishouden en heeft Impegno me op het spoor van vrijwilligerswerk gezet.
Eerst heb ik gewerkt bij het Rode Kruis in Tilburg maar liep ik tegen
dezelfde problemen aan als in mijn vroegere baan. De druk was er hoog
en als ik fouten maakte kreeg ik geen tweede kans.”
Er werd verder gezocht naar zinvol vrijwilligerswerk en zo kwam HenkJan bij Tools To Work terecht. Het was even zoeken welke afdeling het
beste bij zou passen. Het is uiteindelijk de naaimachine-afdeling geworden en dat bevalt hem goed.
Henk-Jan: “Ik ben verantwoordelijk voor het nakijken en repareren van
naaimachines. Een duidelijke opdracht met een begin en een eind.
Ik kan het goed vinden met mijn collega die mij de kneepjes van het vak
leert. Hij gaf me een compliment dat ik de werking van het mechanisme van de machines zo snel onder de knie had. Dat heeft natuurlijk te
maken met mijn achtergrond als werktuigbouwkundige.”
“Een compliment ontvangen voor wat je kan en dat dat goed gaat is
fijn, zeker voor een ADHD-er die altijd zelfkritiek heeft als er weer eens
iets niet gelukt is. Ik heb het naar mijn zin bij Tools To Work. Hier word
ik gewaardeerd en krijg ik steeds opnieuw een kans. “

Een compliment krijgen
voor wat je kan is zó
belangrijk !
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VAKONDERWIJS VOOR
KANSARME JONGEREN
Het gaat steeds beter met de Keniaanse economie maar
niet alle regio’s profiteren daarvan. Bungoma County is één
van de regio’s waar de economische ontwikkeling achter
blijft. De werkloosheid onder jongeren is hoog (61% van de
jongeren tussen 15-35 jaar) en het aangeboden onderwijs
is matig. 92% van de werkloze jongeren heeft geen enkele
vaardigheid die ingezet kan worden op de arbeidsmarkt.
Voor technische ontwikkelingen, zoals de aanleg van waterleidingen,
elektriciteit en de aanleg van wegen, worden geschoolde krachten uit
andere delen van Kenia of zelfs uit het buitenland gehaald.
Om een gelijkwaardige economische groei te bewerkstelligen heeft de
Keniaanse overheid, samen met het regionaal bestuur, tien vakscholen
geselecteerd om gericht vakonderwijs te gaan geven. Deze scholen krijgen (financiële) ondersteuning bij de bouw en inrichting, het bijscholen
en aantrekken van vakdocenten, het aanschaffen van lesmateriaal en
gereedschap voor de praktijklessen.
Aan Tools To Work, expert op het gebied van gereviseerd, kwalitatief goed gereedschap is gevraagd om vier scholen van materiaal te
voorzien. Het gaat om gereedschap voor de trainingen: Constructie en
metselen, elektrotechniek, metaalbewerking en lassen, loodgieten,
houtbewerking en (brom-)fietstechniek.
Het realiseren van laagdrempelig en praktijkgericht onderwijs speelt
in op de grote vraag die er is zowel bij de doelgroep als op de arbeidsmarkt. Een goede vakman of vakvrouw kan een inkomen verdienen
waarmee een gezin kan worden onderhouden.
Uit onderzoek door Unesco blijkt dat het percentage meisjes dat zich
inschrijft voor een technische vakopleiding in Kenia jaarlijks stijgt. Door
professionalisering van vakscholing in Bungoma County willen we
meisjes verder stimuleren om vakonderwijs te volgen. Wanneer meisjes
langer op school blijven en in staat worden gesteld financieel zelfstandig
te worden, daalt het aantal tienerzwangerschappen.
Met het leveren van kwalitatief goed (gebruikt) gereedschap sluiten wij
aan bij de vraag van deze technische scholen in een van de armste en
minst ontwikkelde gebieden van Kenia.

“

As a County, we are in dire need of artisans
like plumbers, electricians, modern mechanics; trades that will be acquired in thes
centres by our youth”
Bungoma Governor Wycliffe Wangamati
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SCHOLING IS HET SLEUTELWOORD
“Van ons spaargeld hebben we grond gekocht en er verschillende gebouwen op gezet: klaslokalen, slaapzalen, kantoor,
timmerwerkplaats, een keuken en een magazijn. We zijn
gestart door een grote groep jongeren gratis toe te laten tot
verschillende trainingen. Het enthousiasme in de omgeving
was groot. Jongeren willen graag iets leren, maar hier is het
zo arm dat ze helemaal geen geld hebben voor school.”
Aan het woord zijn Rosemary en Francis Okech, de initiatiefnemers van
het Morkiswa Community Skilling Institute (MCSI).
In het oosten van Oeganda ligt Tororo, een overwegend ruraal en zeer
achtergesteld gebied. Uit onderzoek van Unicef blijkt dat bijna 50% van
de kinderen in Tororo in extreme armoede leeft. Er zijn te weinig scholen en veel ouders hebben onvoldoende middelen om het schoolgeld
te betalen.
Het Morkiswa Institute is gestart met het aanbieden van vaktrainingen aan jongeren die hun school niet hebben kunnen afmaken. Sinds
de oprichting heeft Tools To Work hen ondersteund met de opzet van
de Naaiopleiding, Autotechniek, Constructie en Houtbewerking. Eind
2015 hebben we de school bezocht en in 2020 zouden we opnieuw een
bezoek brengen, maar de pandemie heeft dit helaas belemmerd.
De school doet het goed en is inmiddels gecertificeerd door de Oegandese overheid, waardoor de behaalde certificaten (voor eenjarige
opleidingen) en diploma’s (voor tweejarige opleidingen) aansluiten op
de vraag op de arbeidsmarkt. Ook kunnen de leerlingen na hun opleiding doorstromen naar hoger vakonderwijs. De school voorziet in een
enorme behoefte en doorstroom naar de arbeidsmarkt.
Intussen betalen de meeste jongeren een klein bedrag aan schoolgeld,
sommigen worden gesponsord door een organisatie en er komen ook
jongeren uit de verre regio die het reguliere bedrag aan schoolgeld
kunnen betalen. “Met dat geld helpen we dan weer jongeren die helemaal niks hebben maar wel heel gemotiveerd zijn. Dit noemen we onze
projectkinderen”, zegt Francis. “We hebben op dit moment zo’n 300
studenten en 130 van hen slapen hier ook”.
Wegens succes gaat het instituut verder uitbreiden en daar is opnieuw
gereedschap van Tools To Work bij nodig om de lescapaciteit te vergroten. Hiertoe werken wij samen met Stichting Morkiswa, gevestigd in
Deventer.
Het Morkiswa Community Skilling Institute draagt jaarlijks in hoge mate
bij aan een betere toekomst voor honderden jonge mensen in Tororo,
Oeganda. Wij zijn er trots op om hier onderdeel van uit te mogen
maken.
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DADREG REDT JONGEREN
VAN EEN LEVEN OP DE VUILNISBELT
Dandora Dumpsite in Nairobi, Kenia, is een van de grootste stortplaatsen ter wereld. De allerarmsten proberen te
overleven op deze vuilnisbelt, met het zoeken naar voedsel
en bruikbare spullen. Velen van hen wonen er ook, met alle
gevaren van dien. Verkrachtingen zijn aan de orde van de
dag.
Vuilnisbelt
Dandora Dumpsite Rehabilitation Group (DADREG) is een lokaal opgerichte organisatie die probeert om deze mensen uit de ellende te halen.
DADREG werd in 2009 opgericht door een groep jongeren die vroeger
zelf op de vuilnisbelt leefde. Vanwege armoede konden zij niet meer
naar school en zwierven over de vuilnisbelt op zoek naar eten. Zij
besloten zich te groeperen om zichzelf en hun gemeenschap te helpen.
Journalist Tim Hofman maakte een schokkende documentaire over het
leven op deze vuilstort.
Sport
Om jongeren uit de vuilstort te halen, begon de groep met het aanbieden van sport. Jonge mensen, vooral meisjes in de krottenwijken en op
de vuilnisbelt, hebben weinig kansen in het leven. DADREG geeft hen de
mogelijkheid om een menswaardig leven te leiden, door het geven van
onderwijs, het aanleren van vaardigheden en hen toegang te geven tot
kapitaal waarmee ze aan de armoede kunnen ontsnappen. Aan vrouwen
en kinderen wordt onderdak geboden zodat ze in een veilige omgeving
en weg van de giftige stoffen, naar school kunnen gaan en een vak
kunnen leren. Zonder vaardigheden zullen zij afhankelijk blijven van de
stortplaats.
Vaktrainingen
DADREG geeft trainingen en concreet vakonderwijs. Daarnaast worden
vaardigheden aangeleerd om een eigen bedrijfje op te zetten, waarmee
de afgestudeerden in aanmerking kunnen komen voor een microkrediet. Jaarlijks worden er 300 tot 400 zeer kansarme mensen, voormalige
werkers van de Dandora Dumpsite, opgeleid in de volgende vakken:
Kapper, Kleding maken, Catering.
DADREG wil haar activiteiten gaan uitbreiden, omdat er een grote behoefte is aan vaktechnische beroepen. Er wordt met hulp van buitenlandse donororganisaties een nieuw gebouw neergezet met voldoende
lokalen voor de praktijklessen. Tools To Work helpt de organisatie met:
•
•
•
•
•

naaimachines
gereedschap voor de verschillende bouwvakgroepen
kleine en grote machines voor in de bouw
computers en printers
fietsen
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“

PHOEBE OLESIA (24)
Ik heb meer dan tien jaar op de vuilnisbelt gewerkt en hoopte dat
er voor mij ooit een kans kwam om een training kledingmaken te
volgen. DADREG kwam en nodigde mij en enkele van mijn collega’s
uit om in januari 2016 een naaicursus te volgen. Ik twijfelde of ik echt
mijn droombaan zou kunnen gaan vervullen – een ontwerper zijn.
Maar ik begon en in vijf maanden heb ik geleerd hoe je prachtige
kleding zoals jurken, rokken en pakken maakt. Ik verkoop ze, maak ze
voor mijn kinderen, mijn man en voor mezelf terwijl ik blijf leren. We
hebben nu al een beter leven. Mijn gezondheid is verbeterd doordat
ik niet meer tussen de giftige stoffen leef, mijn kinderen gaan naar
school en hoeven geen voedsel meer te zoeken op de vuilstort. Ik
hoop dat anderen ook zo’n kans krijgen.”
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OVERIG
NIEUWS
GEEF EEN GOEDE START CADEAU
HERGEBRUIK BIEDT KANSEN
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

Tools To Work is een kleinschalige stichting die vakscholen in
Afrika ondersteunt met gereedschap zodat jongeren
praktijkles kunnen krijgen.

Goed gereedschap is het halve werk
Zij worden opgeleid tot timmerman, metselaar, elektricien,
schoenmaker of kleermaker. Een diploma stelt hen in staat
om als vakvrouw/ vakman aan de slag te gaan en een eigen
inkomen te verdienen.
Om deze jongeren verder op weg te helpen geven wij hen een
startgereedschapset en/ of machine zodat zij direct aan de
slag kunnen.

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

We stellen starterskisten samen met gereedschap
dat in onze werkplaats wordt gereviseerd

ANBI STATUS

Samen met vrijwilligers knappen wij tweedehands gereedschap op en stellen daar gereedschapskisten van samen.
Om deze kisten op de juiste plek te krijgen zijn financiële
donaties nodig.

Tools To Work heeft de ANBI status.
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. 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.

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.

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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Helpt u mee om deze jonge vakmensen een goede start te
geven? U kunt al meedoen vanaf 25,Meedoen aan deze actie kan op:

www. ToolsToWork.nl/actie-startgereedschap
Of met een rechtstreekse donatie op:
IBAN: NL82 RABO 0120063336 o.v.v. startgereedschap
Als u uw e-mailadres achterlaat op onze website kunnen we u
op de hoogte houden. Alvast bedankt voor uw hulp.
Team Tools To Work

