VERHALEN VOL VOORUITGANG
‘Ik wist niet wat ik moest doen met mijn leven, maar nu weet ik het: ik wil mijn eigen
timmermanswerkplaats openen en ook zelf jongeren gaan opleiden.’

Regelmatig ontvangen wij berichten van projectpartners nadat zij steun van ons hebben ontvangen.
Deze quote is van Abu Iddrisi, een leerling timmerman uit Ghana. Het zijn deze persoonlijke verhalen
van studenten, leraren en schooldirecteuren die op mij altijd de meeste indruk maken. Je ziet wat de
impact is van onze hulp. Wat een goede opleiding, een set gereedschap of een ingerichte werkplaats
kan betekenen en hoe het levens positief verandert.
Het zijn ook deze persoonlijke verhalen waar we het met z’n allen bij Gered Gereesdchap voor doen.
Het motiveert een ieder om op z’n eigen manier een steentje bij te dragen aan ons gezamelijke doel:
een verhoogde kans op een beter leven voor (leerling) vaklieden in Afrika.

Dankzij uw financiële bijdrage hebben we vele vaklieden een steun in de rug kunnen bieden. En
daarvoor wil ik u bedanken.

Gered Gereedschap blijft de armoede duurzam aanpakken, nu en in de toekomst. We hopen daarbij
op uw steun te kunnen blijven rekenen.

Met vriendelijke groet,

Bob de Koff
Voorzitter Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap

VERRIE MASILETI, LEERLING METAALBEWERKING
Verrie Masileti uit Kasungu in Malawi is de enige vrouwelijke
leerling die in de door Gered Gereedschap geleverde
containerwerkplaats de opleiding tot metaalbewerker bij
Young in Prison (YIP) volgt. Zij raakte geïnteresseerd in
metaalbewerking toen zij zag hoe haar vriend Dave goed zijn
brood verdiende als metaalbewerker. Na haar vrijlating uit de
gevangenis, waar zij een maand vast had gezeten op een
onterechte beschuldiging van diefstal, werkte zij bij Dave als leerling-metaalbewerker. Toen haar
gevraagd werd of ze interesse had in de opleiding bij YIP twijfelde ze geen moment.
Dat een vrouw een opleiding tot metaalbewerker volgt is ook in Malawi niet gebruikelijk.
Verrie stuitte dan ook op veel vooroordelen. “De eerste dagen waren voor mij best moeilijk,” zegt ze.
“Ik gaf bijna de moed op door de houding van mijn mede-leerlingen. In de klas werd ik als vrouw in
het begin raar aangekeken, maar de leraren moedigden mij aan om door te zetten.” Ook buiten de
school leidde haar opleidingskeuze tot wenkbrauwgefrons. “Sommigen dachten dat ik een prostituee
was die alleen maar in de buurt van de mannen wilde zijn om er mijn geld te verdienen.”

GROEIEND ZELFVERTROUWEN
Toch liet Verrie zich niet ontmoedigen. “Tijdens de opleiding heb ik alles
over metaalbewerking geleerd. Door mijn goede studieresultaten is mijn
zelfvertrouwen gegroeid en hebben de jongens me inmiddels helemaal
als een van hen geaccepteerd,” zegt Verrie lachend. “De containers zijn
een prima plek om de opleiding in te volgen. Je hebt er alles bij de hand.
Als ik klaar ben, ga ik ook met gereedschap uit de containers terug naar
Kasungu. Zo kan ik daar verder aan de slag. Ik wil een voorbeeld zijn
voor andere vrouwen. Ze laten zien dat ze ook best een zogenaamd
mannenberoep kunnen uitoefenen. Ik ben trots dat ik binnenkort als
eerste vrouw deze opleiding afrond!”

ABU IDDRISU, LEERLING TIMMERMAN
‘Dit is de beste plek in Noord-Ghana om houtbewerking te leren,’ zegt Abu Iddrisu, terwijl hij zijn
gereedschap bij elkaar verzamelt om verder te gaan met het maken van de deur waar hij een paar
dagen geleden aan begonnen is. Abu is een van de deelnemers aan een cursus houtbewerking die
het Wuni Zooya Development Programme (WUDEP) in de noordelijke districten van Ghana verzorgt.
WUDEP is in 2004 opgericht met als doel om door het geven van voorlichting en het verzorgen van
praktische vakopleidingen de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van de bevolking in
Noord-Ghana – een arme, agrarische regio – te verbeteren.

Gered Gereedschap ondersteunt haar daarbij door het leveren van machines en gereedschappen
voor o.a. kleermakerij en houtbewerking. Zoals de schaaf waarmee Abu nu het hout van de nog half
afgemaakte deur begint te schaven. ‘Ja,’ gaat hij verder, ‘ik kan het iedereen aanbevelen om hier een
vakopleiding te volgen. Toen ik van school ging, liep ik een tijd met mijn ziel onder mijn arm. Ik had
geen concreet doel voor ogen. Wist niet precies wat ik wilde. Toen hoorde ik van WUDEP en heb ik
mij opgegeven voor de opleiding houtbewerking. Nu is WUDEP een soort tweede thuis voor me
geworden. De docenten en mijn mede-leerlingen gaven me meteen het gevoel dat ik welkom was en
de opleiding is prima. Ik kan nu al zelf raamkozijnen en bedden maken. Of deuren, zoals deze hier.’
Hij legt de schaaf neer en strijkt met zijn hand over het gladgeschaafde hout van de deur. ‘Ik wist niet
wat ik moest doen met mijn leven, maar nu weet ik het: ik wil mijn eigen timmermanswerkplaats
openen en ook zelf jongeren gaan opleiden.’ Abu pakt zijn schaaf weer op en gaat geconcentreerd
verder met schaven.

MARIA CAROLINE NAKAFERO, LERARES KLEERMAKEN
Naast een goede kokkin is Maria Caroline Nakafero ook een ervaren kleermaakster. Sinds twee jaar
werkt ze als lerares kleermaken bij het Bugembe Women’s Resource Center. Deze Oegandese
organisatie verzorgt onder andere vakopleidingen voor vrouwen en jongeren in de stad Bugembe.
Velen van hen moeten zien rond te komen van een euro per dag. Om hun economische positie te
verbeteren, kunnen ze bij het Bugembe Women’s Resource Center een kleermakersopleiding volgen
waarbij Maria hun de kneepjes van het vak leert.

Dat laatste is volgens Maria een stuk gemakkelijker geworden sinds Gered Gereedschap vorig jaar
tien naaimachines heeft aangeleverd. “Toen ik hier begon met lesgeven hadden we maar zeven oude
machines. Voor drie of vier leerlingen was er maar één machine beschikbaar. Dat was eigenlijk geen
doen. Het was altijd een hele puzzel om iedereen toch zoveel mogelijk de kans te geven om de
praktijkopdrachten uit te voeren. Toch moesten leerlingen vaak lang wachten en daardoor raakten ze
gedemotiveerd. Nu heeft elke cursiste haar eigen machine en kan in haar eigen tempo werken. Dat is
natuurlijk een hele verbetering.”

MODERNE MACHINES
“En die oude naaimachines liepen ook om de haverklap vast.” Maria schudt met haar hoofd als ze terugdenkt
aan de problemen die ze met de oude machines had. “Steeds ging er weer eentje stuk. De machines van Gered
Gereedschap zijn technisch perfect in orde. We gebruiken ze nu bijna een jaar en we hebben er nog geen een
hoeven te laten repareren. Het zijn ook veel krachtigere en modernere machines. Hier in Oeganda gebruiken we
vooral naaimachines van Singer. Omdat er bij de door Gered Gereedschap geleverde machines naaimachines
van andere merken zaten en bovendien ook verschillende modellen kunnen mijn leerlingen nu leren werken met
andere soorten machines. Ik heb daardoor zelf ook een hoop bijgeleerd,” zegt Maria lachend. “Met de machines
van Gered Gereedschap kan ik nu patronen naaien die op die oude machines niet mogelijk waren. Daarop kon je
alleen maar in een rechte lijn stikken, hahaha.”

PERSOONLIJKE GROEI
Voor Maria als docente bij het Bugembe Women’s Resource Center aan de slag ging, werkte ze in een kantoor.
“Dat was een heel andere wereld. Als je les geeft, ontmoet je zoveel nieuwe mensen! Je helpt mensen ook echt
om als persoon te groeien. Ze zeggen weleens: als je iemand een vak leert, geef je hem of haar ook een baan.
Dat is waar. De naaimachines van Gered Gereedschap maken het ons mogelijk om vrouwen hier een vak te
leren en ze daarmee de mogelijkheid te geven om hun eigen geld te verdienen. Daar wil ik Gered Gereedschap
voor bedanken.”

GLADSONE MSENDERA, HOOFD OPLEIDING
Onder het motto: iedereen verdient een tweede kans zet
Young in Prison (YIP) zich sinds 2009 in voor een betere
toekomst voor jonge ex-gedetineerden in Malawi. In de YIP
Made Academy in Lilongwe, krijgen jongeren na hun vrijlating
een opleiding tot metaalbewerker. Die opleiding vond tot
vorig jaar plaats in één enkele werkplaats dicht in de buurt
van de gevangenis. Naast deze werkplaats is door Gered
Gereedschap in 2017 een unieke containerwerkplaats geplaatst. Deze bestaat uit twee containers die
aan de lange zijde kunnen worden geopend. Door de ruimte tussen de containers te overkappen,
ontstaat een grote werkruimte. De containerwerkplaats is door Gered Gereedschap ook voorzien van
al het gereedschap, apparatuur en meubilair dat voor de opleiding nodig is. Naast een praktische
vakopleiding krijgen de leerlingen onderricht in sociale vaardigheden en worden ze begeleid bij het
opstarten van een eigen bedrijf.

POSITIEF EFFECT OP HET PROJECT
Gladson Msendera is het hoofd van de opleiding. Als wij hem vragen naar zijn ervaringen met de
nieuwe containerwerkplaats reageert hij meteen enthousiast: “De containerwerkplaats is echt een
aanwinst. Je merkt niet alleen dat de nieuwe werkplaats een boost heeft gegeven aan motivatie van
leerlingen en docenten, maar dat hij ook een positief effect heeft op het imago van het project in de
omgeving. Ouders staan nu in de rij om hun kinderen in te schrijven voor een cursus.”

Door de plaatsing van de containerwerkplaats is het mogelijk om meer leerlingen aan de opleiding te
laten deelnemen. “Zonder de containers zouden we dit jaar maximaal maar zo een twintig nieuwe
leerlingen kunnen toelaten. Nu zijn dat er 48 voor het komende half jaar.”

HOOG GEKWALIFICEERD OPLEIDING
Dat de start moeilijk was, herinnert Gladson zich maar al te goed.
“In het begin was er heel veel weerstand tegen ons project en
vooral

tegen

onze

leerlingen.

De

vooroordelen

over

ex-

gedetineerden waren groot. Door informatiebijeenkomsten met
buurtbewoners en door het aantoonbare succes van de opleiding
is dat gevoel helemaal omgeslagen. En de nieuwe containers
hebben daar hun steentje aan bijgedragen. Zoals ik al aanstipte,
willen ouders nu dat hun kinderen juist hier een opleiding krijgen. Dat lijkt me wel genoeg te zeggen
over het succes van het project en de positieve impact van de containerwerkplaats op de omgeving,”
zegt Gladson glimlachend.

MARIA NAKYANZI, KLEERMAAKSTER
Als alleenstaande moeder kon Maria Nakyanzi nauwelijks het hoofd boven water houden. “Ik werkte,
maar verdiende gewoon te weinig. 120.000 Ugandese Shillings (ongeveer € 28) per maand is niet
genoeg om fatsoenlijk rond te kunnen komen. Helemaal als je een kind hebt. Nu heb ik naast dat
salaris extra inkomen uit mijn kleermakersbedrijfje.”

Maria is opgeleid tot kleermaakster door docenten van het Villa Maria Hospital Home Care Program.
Deze organisatie verzorgt vakopleidingen in Zuid-Oeganda en richt zich daarbij vooral op kwetsbare
groepen, zoals zoals alleenstaande moeders als Maria. Gered Gereedschap ondersteunt haar daarbij
door de levering van gereedschap, apparatuur en naaimachines. “Omdat we die door Gered
Gereedschap geleverde naaimachines tijdens de lessen konden gebruiken,” zegt Maria, “konden de
docenten ons een goede vakopleiding geven. Na mijn opleiding ben ik zelfstandig gaan werken en
heb ik geld gespaard om mijn eigen naaimachine te kunnen kopen.”

Maria wijst vol trots naar de naaimachine die voor haar staat. “Met het kleermaken verdien ik nu drie
keer zoveel meer bij dan mijn gewone salaris. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet een nieuwe
opdracht krijg om iets te maken. Zo verdien ik het geld om inkopen te doen en de schoolspullen en
het schoolgeld voor mijn zoon te kunnen betalen. Ook help ik anderen als ze krap zitten.”

FINANCIEEL ZELFSTANDIG
Maria heeft nog steeds contact met andere afgestudeerde cursisten van de kleermakersopleiding:
“Met de machines die ze na het afronden van hun opleiding meegekregen hebben, zijn ze ook
zelfstandig aan de gang gegaan. Ze verdienen nu zelf de kost en kunnen hun families financieel
ondersteunen. Die naaimachines zijn ontzettend belangrijk. Vooral voor meisjes. Door een vak als
kleermaakster te leren, kunnen ze hun eigen geld verdienen en raken ze niet afhankelijk van anderen
die misschien wel slechte bedoelingen met ze hebben. Door met behulp van die naaimachines een
goed vak te leren, kunnen die meiden financieel op eigen benen staan en aan hun eigen toekomst
werken. Wat dat betreft, kun je nooit genoeg naaimachines in voorraad hebben” zegt Maria lachend.

SEBASTIAN SHIKUYU, HOOFD AFD. AUTOTECHNIEK
Sebastian Shikuyu is een erg gelukkig mens. ‘Ik heb een enorme verandering voor mijn eigen ogen
zien gebeuren, ‘ zegt hij, terwijl hij naar de apparatuur in zijn afdeling wijst. ‘ Voordat we dit allemaal
kregen was het erg moeilijk om aan mijn studenten uit te leggen wat een auto repareren en
onderhouden nou precies inhield. ’Hij is hoofd van de afdeling Autotechniek van de St. Theresa Youth
Polytechnic in het dorp Musoli in de buurt van Kakamega, Kenia. ‘Mijn grootste zorg was toen hoe
mijn studenten konden slagen voor de nationale examens terwijl ze hier op school werkten met
versleten en verouderde machines en gereedschappen.’

40% MEER LEERLINGEN
Dankzij de door Gered Gereedschap geleverde apparaten en gereedschappen is dat geen punt meer,
er is wel een andere uitdaging. ‘Mijn probleem is nu hoe ik het grote aantal studenten kan helpen dat
graag naar onze opleiding komt.’ Zijn leerlingenlijst laat zien dat er dit jaar zo’n veertig procent meer
studenten de opleiding volgen in vergelijking met vorig jaar. ‘Het is veel gemakkelijker om lessen te
plannen omdat iedere leerling nu direct met het gereedschap kan werken tijdens de praktijklessen,
dat scheelt iedereen tijd.’

Toen Sebastian bij St. Theresa kwam werken waren ze nog niet begonnen met het aanbieden van de
opleiding voor het officiële nationale examen Techniek. ‘Dat is het belangrijkste examen voor iedere
student die ervan droomt om bij een autogarage te werken. Maar met de gereedschappen die we
toen hadden was het echt geen optie.’
Het aantal studenten dat inmiddels de lessen Autotechniek volgt is enorm gestegen en Sebastian’s
plan is nu om aan het Ministerie van Industrie voor te stellen dat St. Theresa haar eigen examen
afdeling begint. ’Dan hebben onze leerlingen en die van andere scholen het voordeel om met
geweldig gereedschap hun examens af te leggen in dat nieuwe examen centrum.’ Sebastian
vervolgt: ‘Ik ben blij dat de huidige studenten meer vaardigheid en een uitgebreidere kennis hebben.
Daarmee hebben ze meer kans op een baan als ze onze school verlaten. Ik heb echt het idee dat ik
mijn doel aan het bereiken ben! ‘

HAJARA NAKISAYI, LEERLING KLEERMAKEN
“Toen ik vijftien was, vonden mijn vader en moeder dat ik wel genoeg geleerd had en geld moest
gaan verdienen. Vier jaar geleden ben ik dus gestopt met school en ben ik gaan werken.” Hajara
Nakisayi haalt een klosje wit garen uit een doosje en zet het op de garenpen van de naaimachine
voor haar.

VAN PINDASJOUWSTER TOT KLEERMAAKSTER
“Ik heb van alles gedaan. Zoals met zakken pinda’s gesjouwd. Dat was zwaar werk. Als mijn zwager
me niet had opgegeven voor deze cursus had ik dat misschien nu nog gedaan. Gelukkig had hij net
voordat ik bij hem en mijn zuster op bezoek kwam hier in Bugembe van de cursus kleermaken in het
Women’s Resource Center gehoord. Dat leek hem wel iets voor mij en hij heeft me toen voor die
cursus ingeschreven. Ik ben blij dat hij dat gedaan heeft.” Hajara volgt de cursus kleermaken bij het
Women’s Resource Center in de Oegandese stad Bugembe. Sinds 1995 richt deze organisatie zich
op de verbetering van de sociale en financiële situatie van vooral vrouwen en jongeren in deze stad
en haar directe omgeving. De cursus kleermaken waar Hajara’s zwager haar voor ingeschreven
heeft, is een van de projecten van het Bugembe Women’s Resource Center op dit gebied.

Hajare volgt de cursus nu bijna zeven maanden. Vorig jaar heeft Gered Gereedschap machines
aangeleverd die in Nederland grondig door onze vrijwilligers zijn gecontroleerd en gereviseerd. Hajara
heeft duidelijk voordeel van deze nieuwe naaimachines bij haar opleiding. “Ik heb een hoop geleerd
sinds mijn eerste cursusdag. Een vak als dit leren, is heel wat beter dan het sjouwen met zakken
pinda’s. En het betaalt ook beter. Kleding die ik hier tijdens de lessen maak, kan ik verkopen en
daarmee verdien ik geld om voor mezelf te zorgen. Wat ik overhoud, stuur ik naar huis.”

GROEIEND ZELFVERTROUWEN
Vanaf het begin van haar cursus, is Hajara heel gemotiveerd om zoveel mogelijk vakkennis op te
doen. “Ik heb een goede lerares die mij in die zeven maanden ontzettend veel heeft geleerd. Door
deze cursus heb ik weer het gevoel dat ik mijn leven een bepaalde kant op kan sturen. Toen ik van
school ging, was ik dat gevoel kwijt. Door deze cursus heb ik weer zelfvertrouwen. Waar ik ook heen
ga, ik kan mezelf nu onderhouden.”

ZIBLIM YAKUBU, COÖRDINATOR OPLEIDINGEN
Ziblim Yakubu is een man met een missie. Vanuit de stad Tamale coördineert hij de diverse projecten
van het Wuni Zooya Development Programme (WUDEP), een organisatie die zich sinds 2004 inzet
om de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van de bevolking in de noordelijke districten
van Ghana te verbeteren. Dit deel van Ghana behoort tot de armste regio’s in het land en veel
jongeren trekken eruit weg om in de steden in het zuiden – vaak tevergeefs – werk te gaan zoeken.
WUDEP verzorgt vakopleidingen voor jongeren in dit gebied om hun mogelijkheden te vergroten om
in de eigen regio werk te vinden of een eigen bedrijf te starten.

Zo wil WUDEP bijdragen aan het afremmen van de uittocht van jongeren naar het zuiden. Dat is
Ziblims missie en Gered Gereedschap helpt hem daarbij door het leveren van gereedschappen en
machines voor o.a. houtbewerking, fietsreparaties en kleermakerij. Onlangs arriveerde een grote
partij van deze gereedschappen en machines in Noord-Ghana. Kort daarna bezochten wij Ziblim in
zijn kantoor in Tamale. Als wij hem naar de samenwerking met Gered Gereedschap vragen, reageert
hij enthousiast: ‘Sinds Gered Gereedschap met ons is gaan samenwerken, kunnen wij onze cursisten
veel beter begeleiden. Met de geleverde gereedschappen kunnen we ze niet alleen beter opleiden,
maar ze ook gereedschap meegeven om na hun opleiding een eigen zaak mee te beginnen.’

NIEUWE OPLEIDINGEN
WUDEP verzorgt vakopleidingen in twee grote centra in de buurt van de provincieplaatsen Kumbungu
en Savelugu. Daarnaast zijn er nog een paar kleinere opleidingscentra. ‘Maar we willen gaan
uitbreiden,’ zegt Ziblim. ‘Met de kort geleden door Gered Gereedschap geleverde naaimachines
kunnen we nu ook starten met een kleermakersopleiding in het Mion district. Zo kunnen we ook daar
een vakopleiding verzorgen die mensen een kans op een baan of het openen van een eigen bedrijfje
in de eigen regio biedt.’ Ziblim zwijgt even terwijl hij de glazen van zijn bril met hoornen montuur
schoon wrijft. Dan zegt hij: ‘We worden van alle kanten aangemoedigd om nieuwe opleidingscentra te
openen. Door lokale overheden, religieuze leiders, dorpsoudsten, noem maar op. Zij zien dat onze
opleidingen om het toekomstperspectief van jongeren in deze regio te verbeteren effect hebben.De
hulp van Gered Gereedschap is daarbij onmisbaar. In de afgelopen twee maanden zijn er zeventig
cursisten afgestudeerd in ons opleidingscentrum in

Savelugu en we hebben ze allemaal goed gereedschap kunnen meegeven om hetzij in loondienst of
als zelfstandige aan de slag te gaan.’ Ziblim zet zijn bril weer op. Glimlachend zegt hij: ‘En zo hebben
we samen met Gered Gereedschap in de afgelopen jaren ruim driehonderd jongeren uit deze regio
een kans op een betere toekomst kunnen bieden. Dit is óns succesverhaal.’

MARLENE KHAVETSA, LEERLING KLEERMAKEN
Marlene Khavetsa gaat ons voor naar een stenen gebouw met daarin zo’n vijfentwintig naaimachines.
‘Sinds begin dit jaar is dit mijn tweede thuis,’ zegt de zestienjarige terwijl ze het metalen hek
opendoet, ‘kom, ik leid je even rond’. Marlene is een van de studenten Kledingmaken op de St.
Theresa Youth Polytechnic in Kakamega, Kenia. Binnen het ruime gebouw staan de grote
breimachines aan haar linkerkant, dicht bij het raam. Een flinke hoeveelheid sweaters en helder
gekleurde schooluniformen, allemaal door de leerlingen gemaakt, hangen door het hele lokaal.
Andere studenten zijn druk bezig met breien en naaien,volledig geconcentreerd op hun werk.

Marlene loopt naar een hoek waar ze gaat zitten achter haar zwarte Singer naaimachine. Het geluid
van al die zoemende machines dreigt haar woorden te overstemmen. ‘Vorig jaar stopte ik met mijn
opleiding omdat mijn ouders geen vervolgonderwijs kunnen betalen’ zegt ze, terwijl haar vingers
vakkundig de stof goedleggen, waarna ze een serie complexe steken naait. ‘Maar misschien is dit
dan waarvoor ik in de wieg ben gelegd’.

Ze is niet de enige. Meer dan tachtig procent van de leerlingen op St. Theresa zijn voortijdige
schoolverlaters. ‘Ik ben de oudste in een gezin van vier en dat betekent dat ik de verantwoording
draag als mijn moeder weg is om klusjes te doen, zodat ze eten voor ons kan kopen. Een deel van de
kleding die ik maak wordt verkocht op de plaatselijke markt en daarmee kan ik mijn familie
ondersteunen.’ Marlene beheerst nu zowel de naaimachine als de breimachine. ‘Als ik mijn eigen
naaimachine kan gebruiken, werkt dat lekkerder en ik kan zelf mijn tijd indelen’ Marlene komt uit een
gebroken gezin, haar moeder is gescheiden van haar vader, die het gezin nog steeds niet
ondersteund. ‘Ik heb in de korte periode dat ik hier op school ben alles geleerd wat ik moet weten. Dat
komt vooral door de moderne machines die we ontvingen van Gered Gereedschap,’ zegt ze, terwijl ze
even opkijkt en glimlacht. Net als Marlene zijn de andere studenten van de afdeling Naaldvakken &
Kledingmaken, zo een tweeënvijftig in totaal, behoorlijk ambitieus. Voor de meeste van hen is regulier
vervolgonderwijs onmogelijk en dat maakt St. Theresa de best mogelijke tweede kans. ‘Hier hebben
we betere machines dan op andere scholen in de regio, en dat geeft ons een voordeel’ voegt ze toe.
‘De toekomst ziet er beter uit dan we mochten hopen!’

FRANCIS BUKENYA, (LERAAR) MEUBELMAKER
“Kijk,” zegt Francis Bukenya, “deze handboor hebben we van Gered Gereedschap ontvangen.” Hij
houdt een boor omhoog. “En ook deze zaag.” Hij wijst naar de zaag op de werkbank naast hem. “Je
kunt je niet voorstellen hoe belangrijk dat gereedschap voor ons is.” Francis schudt zijn hoofd: “We
hadden hier haast niks. Je moest wachten tot een ander klaar was voordat je een zaag of een boor
kon gebruiken. En dat waren dan ook nog eens oude zagen en boren. Je kon er amper mee werken.
In de sets van Gered Gereedschap zat bijna gloednieuw gereedschap. Perfect om te gebruiken. En er
zat ook gereedschap bij dat je hier in de buurt amper ziet. Normaal zouden ik dat soort gereedschap
nooit tegen zijn gekomen tijdens mijn opleiding tot meubelmaker.”

Die opleiding heeft Francis gevolgd bij het Oegandese Villa Maria Hospital Home Care Program. Daar
heeft hij het vak geleerd en nu geeft hij les aan nieuwe leerlingen. “Ik heb blijkbaar talent,” zegt hij
glimlachend. “Toen ik klaar was met mijn opleiding vroegen ze of ik wilde blijven om ook anderen op
te leiden. Daar ben ik best trots op en het is ook mooi werk. Ik geef les aan jongeren zodat ze een
goed vak leren. Zo kunnen ze hun eigen geld verdienen en glijden ze niet af in de criminaliteit.
Jongeren die ik les heb gegeven, hebben nu hun eigen timmermansbedrijfje. Ik heb ook een eigen
werkplaats. Daar maak ik meubels die ik verkoop.”
Francis legt de boor op de werkbank. “Het is simpel: zonder perfect gereedschap kun je een vak nooit
goed leren. Met de door Gered Gereedschap geleverde gereedschapsets kunnen we vakwerk
afleveren. We kunnen nu bedden, tafels en stoelen van een hoge kwaliteit maken die de klanten
mooi vinden en graag kopen. Met dat oude gereedschap dat we eerst hadden, zouden we die mooie
meubels niet kunnen maken.”

EDWARD YOHANE, LEERLING METAALBEWERKING

Toen Edward Yohane (24) uit het stadje Mponela in
december 2016 na een jaar gevangenisstraf wegens
vermeende betrokkenheid bij veediefstal werd vrijgelaten,
voelde hij zich een paria. “Mensen wantrouwden me,” zegt
hij. “Ze ontweken me en verborgen hun spullen als ik in de
buurt kwam.” Hij klinkt duidelijk opgelucht als hij over zijn
ervaringen met Music Crossroads en het Young in Prison
(YIP) Made project vertelt: “In de gevangenis werden we bezocht door medewerkers van Music
Crossroad. Zij spraken ons moed in en gaven ons hoop. Na mijn vrijlating namen ze contact met me
op en vroegen me of ik interesse had in het opleidingsproject tot metaalbewerker. Ik aarzelde geen
moment en nu ben ik leerling-metaalbewerker. Het is een leuke en interessante opleiding. Ik leer elke
dag veel bij.”

Edward krijgt zijn opleiding in de nieuwe container werkplaats die in 2017 door Gered Gereedschap is
geleverd. “In de containers vind je alle spullen om goed het vak van metaalbewerker te leren. Ze
trekken ook de aandacht. Vaak komen er mensen naar binnen stappen die ook een opleiding willen
volgen. Die containers hebben iets aantrekkelijks,” zegt Edward glimlachend.

Die glimlach is tekenend voor de boost die de opleiding tot metaalbewerker aan zijn zelfvertrouwen
heeft gegeven. “Als ik in Mponela vertel over mijn opleiding reageren de mensen enthousiast. Soms
vragen ouders me of ik na mijn opleiding ook hun kinderen
op wil leiden. Dat ben ik ook van plan te gaan doen. Als
klaar ben, ga ik met wat apparatuur en gereedschappen
terug naar Mponela en begin daar mijn eigen bedrijfje. Je
kunt je niet voorstellen hoe trots mijn vrouw en familie op me
zijn. Als ik nu in Mponela kom, voelt het alsof ik in een warm
bad stap. De mensen bewonderen me.”

JULIUS MUHWEZI, LEERLING TIMMERMAN

De achttienjarige Julius Muhwezi heeft zijn vader al op jonge leeftijd verloren. Zijn moeder lukt het
nauwelijks om rond te komen. “Het dorp waar ik vandaan kom, ligt in een arm district. Veel jongeren
zoals ik maken hun school niet af. Ik ben ook van school gegaan. Mijn moeder had het geld niet om
mij verder te kunnen laten leren. Net als veel anderen ben ik naar de stad getrokken op zoek naar
werk. Maar zonder een schooldiploma of een opleiding in een goed vak kom je in deze stad niet aan
de bak.”

Die stad is Masaka in Zuid-Oeganda. Hier heeft het Villa Mariaziekenhuis in het kader van haar Villa
Maria Home Care Program diverse vakopleidingen voor jongeren als Julius opgezet. Na een tijd
tevergeefs naar werk gezocht te hebben, heeft Julius zich opgegeven voor de opleiding tot
timmerman. Dit gaf een boost aan zijn zelfvertrouwen, maar het was teleurstellend dat de lessen in
het begin vooral theoretisch waren. “De leraar vertelde ons hoe het werk gedaan moest worden,
maar we konden het niet in de praktijk uitvoeren. Er was niet voldoende gereedschap in de
werkplaats.”

PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP
Daar kwam verandering in toen Gered Gereedschap vorig jaar zeven gereedschapsets voor
houtbewerking aanleverde. “Toen dat gereedschap kwam, konden we ook eindelijk ook allemaal
praktisch aan de slag. We konden toen echt het vak leren. Ik gebruik het gereedschap ook buiten de
lesuren om op bestelling voor klanten meubels en zo te maken. Zo verdien ik nu al wat bij en kan ik
geld naar mijn moeder sturen.”
Als hem gevraagd wordt naar zijn toekomstplannen, moet hij glimlachen. “Ik ga niet meer terug naar
mijn dorp. Dat is verleden tijd. Ik wil mijn opleiding afronden en hier in de stad een timmermansbedrijf
beginnen. Dan kan ik van hieruit mijn moeder en mijn broers en zussen financieel ondersteunen.
Mede door het gereedschap dat we gekregen hebben, kan ik nu van die toekomstplannen maken.
Vroeger zou ik nooit gedacht hebben dat dat mogelijk was.”

