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1. Contactinformatie Tools To Work 

Naam    : Stichting Tools To Work (TTW) 

Adres    : Laanzichtweg 101, 4847 SH Teteringen 

Telefoon   : (+31) 76 581 0202  

E-mail adres   : info@ToolsToWork.nl 

Website   : www.ToolsToWork.nl 

Contactpersoon  : Annelieke Robben (tijdens zwangerschapsverlof 11-11-2016 tot 3-4-

      2017 Maaike van Apeldoorn)  

Functie    : Directeur
 

Iban nummer   : NL82 RABO.0120063336
 

Swift nummer   : RABO.NL.2U
 

Inschrijfnummer KvK  : 41104579
 

ANBI     : ANBI status nr. 0078.35.334 

  

http://www.toolsto/
mailto:info@ToolsToWork.nl
http://www.toolstowork.nl/
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2. Achtergrond informatie van Tools To Work  

2.1 Ontstaan  

In de jaren tachtig heerste er een grote werkeloosheid in Nederland. Een groep mensen uit het 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kwam met het idee actie te ondernemen tegen de 

uitzichtloosheid van vooral jongeren. Tools To Work – voorheen Derde Wereld Werkplaats – werd 

opgericht en bood aan jonge mensen werkervaring door hen te betrekken bij het opknappen van 

goederen voor minder ontwikkelde landen.  

 

2.2 Doelstellingen 

Anno 2016 is Tools To Work uitgegroeid tot een dynamische organisatie, waarbij de drie 

kerndoelstellingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

1. Inzetten van ervaren ouderen als vrijwilliger en beroepskrachten om langdurig werklozen 

beroeps- en vakvaardigheden te leren en hen te begeleiden in het hanteerbaar maken van 

hun problemen. 

2. In Nederland afgedankte technische goederen reviseren en ze inzetten voor een nieuw 

economisch leven in ontwikkelingslanden.  

3. De gereviseerde producten verbinden aan ontwikkeling van mensen in Nederland en in 

Afrika waar het werk en welzijn betreft.  

 

2.3 Werkwijze  

Wekelijks werken er tussen de 80  en 100 mensen in onze werkplaats aan de revisie van 

kwaliteitsgoederen. Ca. 60 vrijwilligers werken samen met ca. 20-25 deelnemers in 

activeringstrajecten aan de revisie. De vrijwilligers en deelnemers zijn in de werkplaats actief in 4 

revisieafdelingen: fietsafdeling, gereedschapsafdeling, naai- en breimachineafdeling en een 

computerafdeling waar ook laserprinters en scanners gereviseerd worden. De afdeling 

houtbewerking verzorgt de verpakking van de goederen en in het magazijn worden on-gereviseerde 

en gereviseerde goederen beheerd. 

TTW ondersteunt ondernemende mensen in Afrika met de kwaliteitsgoederen, zodat zij bedrijfjes 

kunnen starten en uit kunnen breiden. Veel (vak)onderwijs instellingen kunnen met de 

gereedschappen en machines van TTW praktisch onderwijs geven. Voor een langdurig gebruik van de 

goederen verzorgt TTW, in samenwerking met lokale partnerorganisaties, cursussen in het 

onderhouden en repareren van de betreffende goederen 

Met de werkwijze van onze organisatie, versterken de 3 kerndoelen elkaar. Via Tools To Work 

worden veel mensen met een opstap naar werk of participatie ondersteund. Niet alleen in 

Nederland, maar ook in Afrika. Hierbij komt ook nog dat de milieuwinst in de 29 jaar door het 

hergebruik van goederen enorm is. Door tweede hands goederen te verzamelen, te reviseren en een 

nieuwe bestemming te geven, onttrekt TTW veel afgedankte producten aan het milieu. 

http://www.toolsto/
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Tools To Work beschikt over een PR-afdeling die jong en oud bewust maakt van milieu- en 

ontwikkelingsproblematiek en begrip kweekt voor minder kansrijke mensen in Nederland. Met 

presentaties en rondleidingen voor scholen, verenigingen en clubs worden jaarlijks honderden 

mensen bereikt.  

Sinds medio 2016 zijn getrainde vrijwilligers actief om nieuwe Nederlanders  te helpen met de 

Nederlandse taal via “Tools For Taal “. Ook Nederlanders die het lezen en schrijven slecht beheersen 
worden hierbij betrokken via het Taalcafé. 

2.4 Behaalde resultaten 

Het is van belang veel mensen te bereiken, zodat zij sociaal economisch onafhankelijk kunnen 

worden. Evenzeer is echter het effect op de levens van de mensen van groot belang, die zowel hier 

als daar een moeilijke positie in de samenleving hebben. Een verandering in hun persoonlijke leven, 

doet ook de omgeving veranderen. Hierdoor krijgen ontwikkelingen, van onderop in de 

maatschappij, vorm en worden 

mensen zich meer bewust van hun 

eigen verantwoordelijkheden en 

mogelijkheden. Het levert op vele 

vlakken een vitalere samenleving op.  

In 2016 heeft TTW aan 143 mensen 

een werkplek geboden als vrijwilliger 

of deelnemer. In dit jaar zijn er 10 

nieuwe deelnemers gestart met een 

activeringstraject en werd begeleiding 

gegeven aan deelnemers die in 2015 

met een traject gestart waren. Er zijn 58 deelnemers en vrijwilligers uitgestroomd. Hiervan zijn er 9 

met betaald werk en 4 met een scholingstraject begonnen.  

De werkzaamheden die deze mensen o.a. hebben opgepakt; uitstroom naar de Sociale 

Werkvoorziening Go, als winkelmedewerker, als horecamedewerker, als logistiek medewerker en  

medewerker van productiebedrijven. 

En 4 statushouders hebben 

Nederlandse taalles opgepakt. Een 

vrijwilliger heeft zijn studie weer 

opgepakt. Inclusief betaalde 

medewerkers werkten in 2015 144 

mensen bij ons, 123 mannen en 21 

vrouwen.  

 

 

http://www.toolsto/
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De inzet van onze vrijwilligers, (ex)deelnemers en mensen met dagbesteding is enorm door hun 

investering in kennis en tijd. Als de waardering in financiën uitgedrukt wordt tegen een schaduwprijs 

van €9,= (conform het huidige minimumloon), zou hun bijdrage volgens  de CAO normen bij 29.700 

uur gewerkte uren in 2016 ruim €266.000,= vertegenwoordigen. Ze doen hun werk onbezoldigd, 

maar zijn onbetaalbaar! 

Ondersteuning van projecten in Afrika 

De afgelopen 15 jaar heeft TTW 571 projecten in Afrika voorzien van goederen. In 2016 zijn naast 

onze focuslanden Kenia, Oeganda en Sierra Leone ook twee containers verzonden naar Zimbabwe en 

Mozambique. Naast deze goederen zijn er door 

de kennis projecten van TTW naar schatting 

2752 mensen opgeleid als naai- en 

breimachinemonteur, en trainer van monteurs. 

Hiermee is een sterke basis gelegd voor een 

kennisketen over het onderhoud en de revisie 

van naai- en breimachines. Tevens is de lokale 

economische ontwikkeling voor mensen in 

Afrika gestimuleerd. 

 

Levering van goederen in Nederland 

TTW levert ook fietsen en computers in Nederland aan het deel van de samenleving dat moet 

rondkomen van een klein inkomen. Afgelopen jaar hebben we 427 opdrachten uitgevoerd, die onder 

andere via St. Leergeld West Brabant, St. Leergeld Breda en de gemeentes verlopen.  Dit is 35% meer 

dan in 2015. 

 

 

 

 

 

 

  

Gereviseerde en verzonden goederen in 2016 

Jaar 2015 Computers Printers Fietsen Gereedschapsets  

en machines 

Naaimachines Breimachines 

Projecten 

buitenland 

58 9 282 485 442 79 

In Nederland 178 4 245 6 6  

Totaal 236 13 527 491 448 79 

http://www.toolsto/
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Bestuur  

4 leden onbezoldigd 

Directeur 

0,9 Fte beroepskracht 

1. Werkplaats: 

Inzameling en revisie       

7,4 Fte       vrijwilligers 

2,48 Fte    deelnemers 

2,71 Fte     ex-deelnemers 

1,1 Fte    dagbesteding 

1,77 Fte beroepskrachten 

1,35 Fte  beroepskrachten  

gesubsidieerd 

2. Re-integratie:  

Persoonlijke  

ontwikkeling en 

 trajectbegeleiding 

 

 

0,7 Fte beroepskracht 

3. Kennisoverdracht: 

 Afrika  

 

 

 

 

0,63 Fte vrijwilligers  

4. Projecten en PR 

 

 

 

 

  

1,8 Fte beroepskracht 

5. Administratie en 

algemeen  

logistiek en financieën 

  

 

 

1.22  Fte vrijwilligers 

0,33 Fte deelnemers 

 

2.5 Organisatie 

 

 

 

 

 

2.5.1 Vrijwilligers, (ex)deelnemers en dagbesteding 

De vrijwilligers zijn voormalige vakmensen en hoogopgeleiden (gepensioneerd of VUT- er), of 

mensen die vanuit een uitkeringssituatie zinvol werk willen doen. Momenteel zijn er 89 medewerkers 

actief. 60 vrijwilligers zijn werkzaam in de hoedanigheid van onder andere revisie-, administratie-, 

PR-, logistiek- en financieel medewerker.  

Een wisselend aantal deelnemers is actief (per 31-12-2016 waren dit er 19) in een activeringstraject. 

Een sociaal activeringstraject is er op gericht om mensen uit een sociaal isolement te halen. Tevens 

kan een traject erop gericht zijn om mensen terug te leiden naar werk en/of een opleiding. We 

spreken in dat geval van arbeidsactivering. In de bijlage is een casus van een deelnemer uiteengezet. 

We streven ernaar deelnemers door te laten stromen. Enkele deelnemers zijn na beëindiging van 

hun traject werkzaam gebleven in de werkplaats, om hun ritme vast te kunnen houden zodat zij 

uiteindelijk door kunnen stromen naar werk. Per 31-12-2016 was het aantal ex-deelnemers 5. Verder 

zijn er 9 mensen in dagbesteding actief in de werkplaats. Bij dagbesteding ligt de nadruk op stabiliteit 

behouden in het leven van de betrokkenen. 

De combinatie van vrijwilligers en deelnemers is uniek. De vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie 

voor deelnemers in een activeringstraject. Zij zijn een luisterend oor voor hun problemen en laten 

hen ervaren welke beroepsvaardigheden nodig zijn voor het werk. Voor de mensen met 

dagbesteding betekenen zij een stabiele factor bij hun activiteit. Tevens biedt de werkplaats aan 

vrijwilligers, van wie het overgrote deel 65 plus is, een nuttige en plezierige dag invulling. De 

vrijwilligers blijven actief en hebben sociale contacten, wat vereenzaming voorkomt.  

http://www.toolsto/
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2.5.2 Beroepskrachten 

Er zijn 8 parttime beroepskrachten actief: 1 algemeen directeur, 1 trajectbegeleider, 1 

projectmedewerker, 1 PR-medewerker (gesubsidieerd vanuit de ATEA-groep), 3 werkbegeleiders 

(waarvan 1 in WSW verband) en 1 revisie medewerker (in WSW verband). 

De directeur voert de algemene leiding en coördineert de operationele activiteiten van Tools To 

Work. De trajectbegeleider verzorgt alle werkzaamheden, die van belang en noodzakelijk zijn, voor 

het doorlopen van de trajecten van de deelnemers. De projectmedewerker draagt zorg voor de 

ontwikkeling van projecten en bijbehorende financieringsbronnen. De PR-medewerker verzorgt de 

PR en communicatie activiteiten. De 4 werkbegeleiders (waarvan 1 vrijwilliger) begeleiden de 

deelnemers en de vrijwilligers op de werkvloer.  

2.5.3 Bestuur 

De kennisgebieden van de bestuursleden omvatten bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, 

onderwijs, arbeidsmarkt en ontwikkelingsproblematiek. Het bestuur maakt gebruikt van externe 

deskundige onbezoldigde adviseurs op diverse gebieden, voor langere tijd of op projectbasis. Het 

onbezoldigde bestuur van Tools To Work is als volgt samengesteld: 

Naam Beroep Functie Lid sinds 

Dhr. E. de Vries Directeur DSV Innovatie Voorzitter 1991 

Dhr. Drs. P. Veugelers  Econoom Penningmeester 1992 

Dhr. A. Kerssies Geestelijk verzorger Algemeen lid 2007 

Dhr. J. Derijck Bestuurder FNV Algemeen lid 2008 

 

  

http://www.toolsto/
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3. Project: Het geven van beroepsopleidingen aan jonge mensen in 

Sauti Kuu om werkgelegenheid te creëren   

3.1 Algemene informatie 

Project nummer  : T17.03 A  

Partnerorganisatie  : Auma Obama Foundation Sauti Kuu 

Adres : c/o DSZ DeutschesStiftungszentrum (Süd) GmbH,     

Widenmayerstraße 10, 80538 München 

Contactpersoon  : Auma Obama 

Email adres   : info@sautikuufoundation.org 

Projectplaats   : West-Kenia, Siaya County, Kogello 

 

3.2 Inleiding    

De arbeidsmarkt in de regio bestaat uit jongeren die niet de vaardigheden hebben die nodig zijn om 

een redelijk inkomen te verdienen. De meeste jongeren houden zich bezig met motorfiets transport 

(met BodaBoda fietskussens), waarmee ze erg weinig verdienen. Zij leven van minder dan een dollar 

per dag. De werkloosheid is het gevolg van een focus op kantoorwerk en een gebrek aan respect 

voor vakmensen die met hun handen werken i.p.v. achter een bureau. Er is daardoor een gebrek aan 

gekwalificeerde ambachtslieden en vakmanschap van goede kwaliteit.  

 

Tools to Work heeft in maart 2016 een bezoek gebracht aan Sauti Kuu. In het centrum aldaar worden 

jongen mensen getraind in verschillende vakken. Er wordt ook veel aan sport gedaan op de scholen 

in de omgeving. Met o.a. boksles, gegeven aan meisjes en jongens, wordt aan de weerbaarheid 

gewerkt. Tools to Work heeft een medewerker ontmoet van de Auma Obama Foundation.  

De Foundation heeft als doel om 1) persoonlijke 

ontwikkeling te stimuleren en levensvaardigheden te 

trainen door middel van sport en creatieve expressie, 2) 

formele en informele educatie activiteiten aan te bieden, 

zoals schoolgeld ondersteuning, ICT-training en sponsoring 

van voortgezet onderwijs en 3) inkomensgenererende 

activiteiten aan te bieden, zoals onderwijs in 

landbouwmethoden en beroepsonderwijs.  

 

De Foundation wil het probleem van het gebrek aan scholing bij de wortel aanpakken door het 

creëren van een ruimte in Alego Nyangoma, Siaya County, dat kansen biedt op het gebied van 

beroepsonderwijs en een bron van inkomsten kan vormen voor de mensen in deze landelijke 

omgeving. Als men zicht heeft op het leren van een vaardigheid die leidt tot het verdienen van een 

fatsoenlijk inkomen, dan zullen de mensen minder snel wegtrekken naar de stedelijke gebieden, 

waar ze vaak terechtkomen in de sloppenwijken.  

 

http://www.toolsto/
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Sauti Kuu heeft net een project afgerond; de 

bouw van een groot voetbalveld en een 

resource centrum met computerlokalen, een 

bibliotheek, leslokalen, een 

gemeenschapsruimte en grote keuken. Dit 

zag er goed uit en de volgende fase is dan 

ook de bouw van een grote technische 

school en een agrarisch project. Daarbij 

vragen ze de ondersteuning van Tools To 

Work.  

 

Voor de inrichting van de technische school, die nu gereed is, wordt aan Tools To Work gevraagd of 

zij hen kunnen helpen met de machines en gereedschappen. De medewerkers die straks met de 

gereedschappen en machines moeten gaan werken zijn kundig en hebben verstand van zaken.   

 

De bouw van de technische school zal de 

jongeren verschillende opties bieden voor het 

leren van vaardigheden en hen in staat stellen 

om beter betaalde banen te krijgen binnen en 

buiten de gemeenschap, of te starten als 

zelfstandige. Dit geeft hen de mogelijkheid om 

beter in hun levensonderhoud te voorzien en 

economische onafhankelijkheid te verkrijgen.     

 

3.3 Doelgroep 

Het gaat om jongeren in een landelijk gebied die weinig kansen hebben gekregen tot het ontwikkelen 

van vaardigheden die hen kunnen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Sommigen trekken 

naar de stedelijke gebieden, waar ze uiteindelijk terechtkomen in de sloppenwijken.  Sauti Kuu 

brengt ook de jongeren in contact met jongeren uit de sloppenwijk naar het centrum in Kogello. Zo 

kunnen beide groepen leren van elkaars ervaring; Het leven in een sloppenwijk is verre van ideaal en 

de jongeren uit de sloppenwijk zien dat het leven op het platteland ook grote voordelen oplevert met 

de ondersteuning van Sauti Kuu. 

 

De doelgroep is ook betrokken bij het project; er werken altijd 5 jongeren mee aan de ontwikkeling 

van het beroepscentrum, het resource centrum en de sport activiteiten. Verder geven de jongeren 

uit de gemeenschap suggesties voor mogelijke projectactiviteiten, d.m.v. wekelijkse openbare 

meetings.   

 

3.4 Draagvlak 

Er wonen 3600 mensen in de gemeenschap waar het project moet gaan plaatsvinden. Door het 

trainen van de jongeren zullen de bewoners van de gemeenschap dan ook profiteren. Verwacht 

wordt dat 1500 mensen indirect baat zullen hebben bij de opgeleide jongeren.  

 

http://www.toolsto/
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De leerlingen zullen stage kunnen gaan lopen bij de provincie,  in de private sector en bij lokale 

ambachtslieden. Verder worden er contacten gelegd met bedrijven in de regio om de mogelijkheden 

tot samenwerking te bespreken nadat de bouw van het technisch beroepscentrum is voltooid. Dit 

schept veel kansen voor de leerlingen. De afgestudeerden zullen toe kunnen treden tot de lokale 

ambachtelijke industrie, waar ze in staat zijn om een inkomen te verdienen uit de producten die ze 

maken en de diensten die ze aanbieden.  

 

Er zijn geen andere beroepscentra in de omgeving en het gebrek aan gekwalificeerde ambachtslieden 

zal dan ook worden opgevangen door de afgestudeerden uit Sauti Kuu. Om financiering te vinden 

voor het starten van een onderneming zullen de afgestudeerden geïntroduceerd worden bij lokale 

banken, waar ze zich kunnen aanmelden voor financiering.     

 

3.5 Doelstelling en resultaten 

De visie van de organisatie is om kinderen en jongeren te helpen realistische mogelijkheden te 

omarmen en om hun capaciteiten te benutten om zo hun levensonderhoud te verbeteren.  

Doel project: 

Het project heeft als doel om jongeren te helpen inzien dat het mogelijk is om onafhankelijk te 

worden en een goede levensstandaard te krijgen als ze een beroep leren.  

Jaarlijks leren 100 jongeren (60 jongens en 40 meisjes in de leeftijd van 16-21 jaar) praktische 

beroepsvaardigheden die ervoor zorgen dat ze economisch onafhankelijk kunnen zijn. Het gaat dan 

om de volgende vaardigheden: elektriciteit, loodgieterswerk, timmerwerk en meubelmaken (fijn 

timmerwerk), metselwerk (bouw en constructie), lassen, kleermakerswerk, landbouw en 

autotechniek. Iedere cursus heeft 10 studenten en duurt 1 jaar. Er is 1 docent beschikbaar voor ieder 

vak.    

De leerlingen zullen ook worden getraind in financiële zaken, waaronder micro financiering. 

Daarnaast krijgen ze les in werkethiek en burgerschapsvorming. Het curriculum zal zich richten op 

een duaal systeem, waarbij de jongeren werken en leren tegelijk. De nadruk ligt op praktisch leren en 

op leren op de werkplek met een kleine theoretische component. De praktische hands-on ervaring is 

van cruciaal belang voor het succes van het programma. 

Resultaten project: 

Er wordt verwacht dat jaarlijks 100 jongeren kennis en vaardigheden zullen verwerven in 

verschillende beroepsgroepen. Die vaardigheden zullen hen in staat stellen om een eigen bedrijfje te 

starten of een betaalde baan te krijgen op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen ze een inkomen 

verdienen en bijdragen aan het levensonderhoud van henzelf en hun families.      
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3.6 Tools To Work: gereedschap om mee te werken 

Auma Obama Foundation Sauti Kuu heeft ons benaderd voor het leveren van verschillende 

gereedschappen en machines. Tools to Work heeft met eigen ogen gezien wat de Foundation kan 

beteken in het arme gebied en doneert dan ook graag de gevraagde goederen.  

Het gaat om het volgende: 

 5 hand naaimachines 

 4 elektrische naaimachines 

 2 elektrische borduurmachines 

 1 elektrische overlock naaimachine 

 1 trap- met zig-zag naaimachine  

 4 industriële naaimachines 

 5 enkelbeds breimachines  

 5 dubbelbeds breimachines 

 4 computers met digitale monitor + 

software  

 1 HP laserprinter met toner 

 1 schrijfmachine 

 5 automonteursets (5 personen)  

 5 bouwsets 

 5 elektromonteursets  

 5 fietsenmaker reparatiesets 

 5 bromfietsmaker reparatiesets 

 1 bicycle repair in display box 

 5 loodgietersets 

 15 metaalbewerkerssets 

 5 naaimachines onderhoudssets 

 15 schoenmakerssets 

 15 startersets voor diverse 

beroepsgroepen 

 15 timmersets 

 1 kleine lasmachine 

 5 cirkelzagen 

 1 elektrische schaafmachine 

 1 elektrische bovenfrees  

 1 x verfspuit apparatuur 

 15 bankschroeven 

 1 230 mm haakse slijptol 

 1 grote lasmachine  

 1 tafelboormachine  (elektrische 

boormachine met boorstandaard) 

 1 kolom boormachine 

 1 tafelslijpmachine met twee 

slijpstenen 

 1 compressor 

 1 hout draaibank 

 1 bandschuurmachine 

 1 zaagtafelmachine hout klein 

 1 zaagtafelmachine hout groot 

 1 hydraulische pijpenbuiger 

 1 kettingzaag 

 1 buitenboordmotor 

 1 generator 

 8 fietsen  

 

De goederen worden in  houten kisten verpakt, zodat ze efficiënt in de container geplaatst kunnen 

worden en er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de ruimte.  De loze ruimtes in de kisten van 

de naaimachines worden opgevuld met lappen stof, garen, knopen et cetera. Tevens worden er 

reserve onderdelen verzonden. De goederen worden verstuurd in een tweedehands container. Dit is, 

zeker vergeleken met een huur container, een optie zonder veel risico. Bij aankomst kan deze 

container als werkplaats, opslagruimte of instructieruimte gebruikt worden. 
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3.7 Draaiboek 

Datum Activiteiten Verantwoordelijkheid Verwachtte resultaten 

 

Vanaf  

2-1-2017 

De vrijwilligers en deelnemers aan het 

activeringstraject reviseren in een veilige 

omgeving de goederen. Hierbij worden ze 

inhoudelijk begeleid door een 

werkgeleider en persoonlijk begeleid en 

gecoacht door een trajectbegeleidster.   

Tools To Work De 20-25 deelnemers hebben een 

goede opstap naar een plek in de 

maatschappij, starten met een 

opleiding of stromen door naar 

een plaats in het bedrijfsleven.   

Medio  

2017 

De eerste gereviseerde goederen worden 

in een container naar Kenia verzonden. 

Tools To Work De gereviseerde goederen komen 

binnen 8 weken aan in Siaya 

County, Kogello 

Juli 2017 De goederen zullen vanaf Siaya County, 

waar ze worden ingeklaard, naar de 

projectlocatie vervoerd worden: Sauti Kuu 

VTC 

Sauti Kuu VTC De gereviseerde goederen komen 

aan bij Sauti Kuu VTC 

Aug 

2017 

De goederen zullen in gebruik worden 

genomen door de leerlingen. 

Sauti Kuu VTC De jongeren leren beroepen om 

zo een zelfstandig bestaan op te 

bouwen en ook hun families en 

de gemeenschap te 

ondersteunen. 

Aug 

2017 

Sauti Kuu VTC zal het aankomstformulier 

invullen en daarmee Tools To Work op de 

hoogte brengen van de situatie. 

Sauti Kuu VTC Een verslaglegging over de 

inklaring en het lokale transport 

en over de eerste ervaringen met 

de goederen. 

Nov 

2017 

Sauti Kuu VTC zal het project evalueren 

dmv data verzameling enz., het 

evaluatieformulier invullen en daarmee 

Tools To Work op de hoogte brengen. 

Sauti Kuu VTC Een concrete verslaglegging over 

de resultaten bereikt met het 

gebruik van de goederen.   

Dec 

2017 

De tweede zending zal worden 

opgestuurd naar Sauti Kuu VTC  

Tools To Work De gereviseerde goederen komen 

binnen 8 weken aan in Siaya 

County, Kogello 

Jan 

2018 

Sauti Kuu VTC zal het project opnieuw 

evalueren dmv data verzameling enz., het 

evaluatieformulier invullen en daarmee 

Tools To Work op de hoogte brengen. 

Sauti Kuu VTC Een concrete verslaglegging over 

de resultaten bereikt met het 

gebruik van de goederen.   

2018 Passend in onze mogelijkheden zal er een 

bezoek gebracht worden aan Sauti Kuu 

VTC, waarbij gesprekken zullen 

plaatsvinden met de projectleider en de 

doelgroep.  

Tools To Work Inzicht in de successen en de 

verbeterpunten van Sauti Kuu 

VTC.   

3.8 Evaluatieplan 

De school zal een mentor zijn en technische ondersteuning bieden aan de afgestudeerden na het 

succesvol afronden van hun opleiding. Dit helpt hen een portfolio op te bouwen en/of een baan te 

vinden in hun ambachtsveld.   

http://www.toolsto/
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Na 6 maanden wordt het evaluatieformulier van Tools To Work ingevuld. Na 12 maanden wordt deze 

opnieuw ingevuld. Indien mogelijk wordt er een bezoek gepland vanuit Tools To Work aan Kenia, 

waarbij een bezoek aan Sauti Kuu VTC ingepland zal worden. Er zullen gesprekken plaatsvinden met 

de projectleider en de doelgroep. Door middel van deze gesprekken zal inzicht verkregen worden in 

de wijze waarop het project functioneert en welke mogelijkheden er zijn voor de toekomstige 

samenwerking. 

3.9 Financiën  

3.9.1 Projectbegroting  

 Omschrijving Subtotalen Totaal prijs 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

Revisie 

Naai-en breimachines 

Computers & printers 

Gereedschapsets inclusief Draagbare 

machines en grote machines 

Fietsen 

 

€ 2724,00 

€ 462,00  

€ 12.778,75  

    

€ 640,00  

 

  Revisie subtotaal  €  16.604,75 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Verpakking 

Naai-en breimachines 

Computers & printers 

Gereedschapsets inclusief machines 

Fietsen 

 

€ 701,00  

€ 133,00  

€ 3.567,25   

€0,00  

 

 

  Verpakking subtotaal € 4.452,25 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

Transport 

Naai-en breimachines 

Computers & printers 

Gereedschapsets inclusief machines 

Fietsen 

 

€ 791,25  

€ 153,70  

€ 1.846,85  

€ 299,20   

 

 

  Transport subtotaal € 3.090,75 

4. Projectbeheer 

Project begeleiding: project voorbereiding, 

projectplanning, eindafrekening, aankomst 

coordineren, evaluatie verzorgen.  

 

€ 3.014,80 

 

  Projectbeheer subtotaal € 3.014,80 

5. Onvoorziene kosten 

Dit is 5% van het budget 

 

€ 1.358,14  

 

  Onvoorziene kosten subtotaal € 1.358.14  

  Totaal € 28.520,93     
 

* Het totaalbedrag is exclusief de inklaringskosten en de kosten voor het lokale transport. Hier draagt de lokale 

partnerorganisatie zelf zorg voor.  

http://www.toolsto/
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De levering van de goederen bedraagt totaal  € 28.520,93 . Tools To Work verzorgt het transport van 

de goederen tot aan het douane terrein in Nairobi van aankomst.  

Sauti Kuu VTC zorgt zelf voor de kosten van inklaring, de opslag en het lokale vervoer van de 

goederen naar de plaats van het project. Tevens verzorgt Sauti Kuu VTC de financiering hiervoor. Dit 

stimuleert bij het gevoel van ‘ownership’ over het project, zodat zij zich mede eigenaar voelen van 

het project met de bijbehorende verantwoordelijkheden.  

3.9.2 Dekkingsplan 

 Financier Status Bijdrage 

1. Sauti Kuu 10% eigen bijdrage € 2.846 

2. Diorapthe aanvraag € 7.500 

3. Rotary Zevenbergen aanvraag € 4.000 

4. Tools To Work golftoernooi 2017 aanvraag € 5.000 

6. Homico aanvraag € 4.000 

7. Anna Muntz Stichting aanvraag € 5.000 

   € 28.346 

 

Auma Obama is de zuster van president Obama. Luitzen Wobma heeft haar samen met Jowi Otieno  

in haar kantoor in Nairobi in maart 2016 ontmoet. Zij heeft toegezegd dat zij ook graag betrokken wil 

zijn in de presentaties voor fundraising voor dit project. 

Haar organisatie in Duitsland wil hierin ook betrokken zijn. O.a. 

met het Deutsche Stiftungszentrum. 

Deutsches Stiftungszentrum 

im Stifterverband 

Post/Besucher Widenmayerstraße 10  .  80538 München 

T  089 3302916-13  .  F  089 283774 

 Astrid.Schleich@stifterverband.de 

www.deutsches-stiftungszentrum.de 

www.stifterverband.de 

  

http://www.toolsto/
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Bijlage 1 Casus deelnemer sociaal activeringstraject  

In juli 2014 meldde de 30-jarige M. zich bij Tools To Work. M. heeft op speciaal onderwijs gezeten 

vanwege concentratieproblemen en heeft vervolgens VMBO-metaaltechniek gevolgd. Tijdens Niveau 

2 is hij gestopt met zijn opleiding. De interesse was weg en hij kreeg last van psychische klachten. 

Later heeft hij de avond-MAVO gedaan, waar hij tot het 4
e
 jaar is gekomen. Hij heeft geen examen 

gedaan. Na school heeft M. enige tijd gewerkt als operator en dit beviel goed. Zijn contract kon 

echter niet verlengt worden omdat M. zijn VAPRO niet onder de knie kreeg en dit binnen het bedrijf 

een vereiste was.  M. is toen vanuit zijn geboorteplaats naar Breda gekomen. In zijn omgeving werd 

veel drugs gebruikt en hij merkte dat hij gevoelig was voor de slechte invloed die dit op hem had.  

Vervolgens heeft hij diverse verschillende baantjes gehad. Telkens van korte duur, omdat het 

contract niet werd verlengd of omdat hij zelf de sfeer niet prettig vond. In 2012  nam hij ontslag bij 

zijn toenmalige werkgever omdat zijn psychische problemen te erg werden. Hij werd depressief en 

angstig, werd gediagnostiseerd met ADD en kwam in de bijstand terecht. 

Naarmate  hij zich beter ging voelen is hij samen met zijn toenmalige begeleider op zoek gegaan naar 

dagbesteding en zo bij Tools To Work terecht gekomen. Het leek hem goed om bezig te zijn en 

nieuwe mensen te leren kennen. Tevens wilde hij vanuit deze positie zich ook oriënteren op zijn 

mogelijkheden richting regulier werk. Tijdens de intake bleek ook dat het dag- en nachtritme van M. 

erg verstoord was. We besloten gedurende het traject hieraan te gaan werken. 

M. startte met 2 dagdelen per week op de Gereedschapsafdeling en heeft dit uitgebreid naar 5 

dagdelen. Hij vond meer structuur, kreeg een beter dag- en nachtritme en de contacten binnen de 

werkplaats bleken hem goed te doen. Desondanks waren er nog steeds periodes dat zijn depressie 

en angsten hem partte speelden. Hierdoor heeft zijn traject langer geduurd dan gebruikelijk. M. 

bleek een jongeman met voldoende capaciteiten, echter ook met weinig zelfvertrouwen en 

faalangstig. Tijdens de persoonlijke gesprekken hebben we hier veel aandacht aan besteed. 

Vervolgens zijn we ook gaan kijken waar een werkplek en werkzaamheden aan moesten voldoen om 

M. het best tot zijn recht te laten komen. Hij is gebaat bij voldoende afwisseling, maar wel duidelijk 

en afgebakende taken. Zijn voorkeur bleek uit te gaan naar werkzaamheden in de technische en/of 

logistieke sector. Voor veel vacatures in deze sector is een VCA-certificaat een vereiste. In 

samenwerking met de gemeente Breda hebben we kunnen regelen dat M. dit heeft gehaald.  

Gaandeweg het tweede jaar werd M. steeds sterker en leek klaar voor de arbeidsmarkt. Via een 

netwerkbijeenkomst van regionale bedrijven waarvan TTW ook deel uitmaakt, kon M. kennis maken 

met potentiele werkgevers. Hier vond hij zijn huidige werkgever. Natuurlijk heeft hij zelf zijn 

sollicitatiegesprek moeten voeren, maar we hebben samen aan de nieuwe werkgever duidelijk 

kunnen maken waar M’s kwaliteiten maar ook valkuilen liggen. De nieuwe werkgever was bereid hier 

rekening mee te houden en heeft zo een passende werkplek voor M. gecreëerd. Inmiddels is M hier 

nu een half jaar werkzaam, naar ieders tevredenheid. 
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