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BROOD BEZORGEN MET DE FIETS 

 
Het afgelopen jaar is PUM Senior bakkerij expert dhr. Jan Koe-

man uit Kloetinge twee keer in Sierra Leone geweest om een 
kleinschalige bakkerij van de Barefoot Women Solar Engineers 

Association of Sierra Leone te adviseren. Jan Koeman is zelf 
actief in de bakkerijwereld in Nederland en heeft jarenlange 
ervaring met het leven en werken in Afrika.
‘Barefoot Women Solarengineers’ zijn gevestigd te Konta Line, 
Port Loko district, ongeveer 50 km van de hoofdstad Freetown. 
De organisatie is 7 jaar geleden opgezet door 14 analfabete 
vrouwen die in India hebben geleerd hoe ze met zonnepanelen 
stroom kunnen opwekken voor verlichting en om mobiele tele-

foons op te laden. In Sierra Leone is geen stroomvoorziening 
zoals wij dat kennen. Het land staat in de armoede top 10 en 
wordt zwaar getroffen door ebola. Op dit moment is er geluk-

kig in de omgeving van Konta Line geen ebola geconstateerd.
 

De ‘Barefoot Women’ hebben ook een bakkerij opgestart, 
maar de distributie van het brood naar de dorpen is een 
probleem. De marge op het brood is te laag om een auto aan 

te schaffen en omdat ze met hun zonnenergieproject duur-
zaam bezig zijn, willen ze het transport ook duurzaam houden. 
Fietsen en zeker bakfietsen zijn er niet en men heeft de PUM 
expert gevraagd om voor bakfietsen en gewone fietsen te zor-
gen. Bij het laatste bezoek in juni j.l. heeft PUM expert Jan Koe-

man zijn eigen fiets meegenomen en daar achter gelaten. Dat 
was direct aanleiding voor een groot feest, want de mensen in 
het dorp Konta Line zijn te arm om een fiets aan te schaffen. 
De 10 meegeleverde fietsreparatiesets worden gebruikt voor 
de opkleiding van 10 fietsenmakers en voor hun werk in de 10 
dorpen waar zij fietsen gaan verhuren 
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Meer DAN 600 NS-OV FIetSeN VOOr 
tOOLS tO WOrK 

 

Na enige jaren gebruik worden NS-OV fietsen afge-schreven. 
Ze zijn dan nog goed genoeg om na een opknapbeurt herge-

bruikt te worden. tools to Work is heel blij dat ze 630 fietsen 
heeft gekregen. De fietswerkplaats in teteringen kijkt elke fiets 
goed na, repareert waar nodig en maakt er kleine pakketjes 
van, waarna ze in zeecontainers naar projecten in Afrika gaan.
 

een fiets maakt daar een groot verschil. Het is een duurzaam 
en goedkoop vervoermiddel. Stel je moet huisbezoeken 
afleggen in diverse dorpen. Openbaar vervoer is er niet, 
een lokale taxi is duur, dus ga je te voet. Dan kun je niet veel 
mensen bezoeken op een dag. Of stel dat je een ambachtsman 
bent. Je wilt je klanten bezoeken om reparaties op te halen of 
goederen thuis te brengen. Je moet naar de winkel om mate-

Sierra Leone

CONTAINER NIEUWS 

 

In mei zijn drie tools to Work containers, die eerder dit jaar 
zijn verstuurd, aangekomen en ingeklaard in Oeganda, Kenia 
en Mali. Inmiddels zijn de goederen verdeeld over de verschil-
lende projecten in in Oeganda en Kenia. De goederen voor 

Mali, fietsen en naaimachines, zijn bestemd voor één project.  
 

Op 13 juni hebben we bericht ontvangen dat de container 
met goederen voor projecten in Oeganda aangekomen is bij 

UrDt in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. De container is 
in Nederland op de boot gegaan, aangekomen in de haven van 
Mombasa (Kenia) en daarna 1150 km vervoerd over de weg 
naar de eindbestemming. UrDt is een grote NGO. Zij heeft 
gezorgd voor de inklaring en de distributie aan de 11 project-
en. Alle projecten hebben hun goederen inmiddels opgehaald. 

Je kunt je voorstellen hoe blij ze zullen zijn met het gereed-

schap, de naai- en breimachines. De volgende containers die 
zullen vertrekken zijn voor Sierra Leone, Kenia en Oeganda.

riaal te kopen of je wilt naar de markt om je waar te verkopen.
Met een fiets is dat veel gemakkelijker en sneller.  
Met 630 fietsen die tools to Work gekregen heeft, kunnen veel 
projecten geholpen worden. 

NIeUWS VAN Het Pr-teAM

Samen met Joris Verpalen, student strategische marketing aan 
de universiteit van tilburg, werken wij aan een Markerting-/
Communicatieplan met als doel de financiële positie en naam-

bekend van tools to Work te vergroten, opdat ons werk kan 
blijven voortbestaan.

Uit onderzoek en bedrijfsanalyse, zal een strategie en een plan 
ontstaan om onze doelstellingen te verwezenlijken en veilig te 
stellen voor de toekomst.

In september hopen wij concrete plannen en initiatieven op 
tafel te hebben liggen.

eNKeLe VAN De NIeUWe PrOJeCteN SINDS JANUArI 2015
• Kapotec (Oeganda)

• Aid the Needy (Kenia)
• Panacea Self Help Group (Kenia)

• United African Women Community Support Groupe 
(Kenia)

OPLeIDING eN trAINING 

Op 21 april was er een informatiemiddag over NAH 

(Niet aangeboren hersenafwijking) 
enkele reacties: 
- Het heeft me nieuw inzicht gegeven waarom sommige mensen 
reageren zoals ze doen. 
- Interessante middag. Handig om symptomen te leren herkennen. 
Op 12 mei was er een informatiemiddag over Verslavingen door 
Kentron. 

enkele reacties: 
- Een heldere uiteenzetting over verschillende soorten verslavingen en 
hoe je ze kunt herkennen. 
- Ik heb meer inzicht gekregen in de effecten van diverse middelen en 
wat het met mensen doet.

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

HOMICO  
Hoevense Missie en  

Ontwikkelings Comité 

Deze organisatie bestaat al 45 jaar, 
opgericht als cadeau voor het 25 jarig priester jubileum van 
pastoor Van der Pol in Hoeven. Het doel was om een financiële 
bijdrage te kunnen geven aan Hoevense ontwikkelingswerkers 
in derde wereld landen, om, wanneer ze thuis kwamen voor 
vakantie, ruimer in hun onderhoud te kunnen voorzien.  
Dat geld wordt nu voor projecten in derde wereldlanden 
gebruikt en bijeen gebracht middels verkoop van gebruikte 

huishoudelijke artikelen in onze winkel in Bosschenhoofd .

De afgelopen 15 jaar is HOMICO in Bosschenhoofd in een mooi 
ingericht winkelpand gevestigd. er zijn nu een kleine 20 vrijwil-
ligers actief en de inkomsten zijn in de loop der tijd gestegen, 
waardoor veel projecten geheel of gedeeltelijk gefinancierd 
kunnen worden, in het bijzonder in Afrika en Azië.
 

HOMICO is in contact gekomen met tools to Work, door 
de wijze van werken. Producten die bij ons onverkoopbaar 
zijn worden in de werkplaats door vrijwilligers gerepareerd. 
Fietsen, gereedschap, computers en brei- en naaimachines 
gaan voor een tweede leven naar projecten in Afrika en naar 
kansarmen in nederland via St. Leergeld. 
De projecten die tools to Work ondersteunt zijn gericht op 
zelfredzaamheid Doelstelling en werkwijze spreken ons ten 
zeerste aan; het geeft een toegevoegde waarde aan het werk 
van deze organisatie.
 

Door de uitgebreide evaluatie van projecten krijgt Homico een 
goed beeld hoe de middelen zijn besteed. Dat inzicht geeft  
Homico vertrouwen en motivatie om ook in de toekomst posi-
tief te staan tegenover het werk dat tools to Work doet.
2015 is voor Homico een spannend jaar. Wij moeten op zoek 
naar andere huisvesting. Met ondersteuning van iedereen die 
ons een warm hart toedraagt hopen wij in het voorjaar 2016 
een nieuwe stek te hebben betrokken. 
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TECHNISCH ONDERWIJS 

 

De Morikswa technische School in Oeganda heeft 
Tools To Work gevraagd om gereedschap voor het 

geven van praktijkonderwijs. 

De school bevindt zich in een arm en afgelegen gebied, waar 
gebrek aan onderwijs oorzaak is voor de heersende armoede.
Jongeren en volwassenen kunnen en willen werken, maar heb-

ben weinig tot geen onderwijs genoten. Op de school wordt 
(praktijk) les gegeven in metselen, timmeren, autoreparatie, 
kleding maken, ICt, electronica en landbewerking. 

Doel is om in 3 jaar tijd de huidige 370 studenten op te leiden 
tot vakmensen. Deze jong volwassenen zullen na hun afstude-

ren een baan vinden of als zelfstandig ondernemer aan de slag 
gaan. Hiermee zullen zij gemiddeld €4,50 per dag verdienen, 
waarmee ze een stabiel inkomen verdienen. Uiteraard zullen 
de gereedschappen en machines ook voor de volgende lichting 
studenten gebruikt worden. 
 

In 2015 zullen de volgende gereedschappen worden verstuurd 
naar de Morikswa School: 30 naaimachines, 2 automonteur-
sets (voor 5 personen), 40 bouwgereedschapssets en 40 uitge-

breide timmergereedschapssets. 
Het vierde tools to Work golftoenooi, dat met behulp van de
rotary club Breda West is gehouden heeft een prachtig bedrag
opgebracht. Om de gereedschappen te reviseren, te verpakken 
en te versturen hebben we uw steun nodig. Voor € 18.500,- 
kunnen we 370 studenten aan een vakopleinding en werk 
helpen. Dat is slechts € 50,00 per student.

Oeganda

FAtHer GrOL’S WeLFAre trUSt 

 

Een van de grote projecten is dat van het Father 

Grol’s Welfare Trust in Kenia. 

 

 

 

 

 

Linus Schoutsen, waar wij sinds 2001 contact mee hebben, 
geeft leiding aan deze organisatie. Al meer dan 25 jaar stimu-

leert hij gevangenissen om gevangen een opleiding te geven. 

In Kenia kunnen gevangenen o.a in de productie van meubels 
en kleding meewerken. Hiermee kunnen ze praktijk ervaring 
opdoen en certificaten behalen. tot vorig jaar betaalde Father 
Grol’s Welfare de inschrijving voor het examen en de pasfoto 

voor het certificaat. Nu neemt de Keniaanse overheid dit finan-

cieel over. Als gevangenen worden vrijgelaten kunnen ze met 
een certificaat een baan krijgen of zich als zelstandige vestigen.  
 

Via Father Grol’s Welfare ontvangen zij tools to Work gereed-

schap of een naai- of breimachine. Met het nieuwe project 
probeert Father Grol’s Welfare 2000 ex-gevangen aan het werk 
te helpen. Inmiddels zijn alle naaimachines, breimachines en 
gereedschappen in productie en begint de nieuwe Kenia con-

tainer aardig vol te raken. 
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Kenia

ex-KINDSOLDAteN LereN eeN BerOeP 
Met tOOLS tO WOrK GereeDSCHAP. 

ArDI is een organisatie in Noord Oeganda die ex-kindsoldaten 
een nieuwe toekomst biedt. Het gebied heeft lang geleden 
onder de terreur van het Leger van de Heer. Nu het er rustig is, 
moeten de kindsoldaten terug gebracht worden in het normale 
leven. Ook vrouwen die slachtoffer zijn geweest, krijgen de 
kans om een toekomst op te bouwen.

In maart 2015 zijn 120 studenten begonnen te werken met 
het door Tools To Work gereviseerde gereedschap. Ze leren 

meubels maken, kleding naaien of auto- en motor reparaties. 
De studenten kunnen met de opleiding op zoek gaan naar werk 
of een eigen werkplaats openen. Het project heeft als doel om 
300 studenten per jaar een vak te leren. tijdens de opleiding 
zullen producten gemaakt worden die verkocht kunnen wor-
den. Daarmee kunnen de schoolkosten worden betaald. tools 
to Work heeft de goederen voor ArDI kunnen klaarmaken en 
verzenden dankzij Astrid Uganda Foundation en Wilde Ganzen. 

Dear Wobma,

Greetings from everyone at FGWt.
We wish to extend our appreciation for the 
tools that we have received from
you.
The tools arrived at our house in Umoja on 

Saturday with the coordination of
Mr. tatwa Mwachi who organized transporta-

tion from Western Kenya to our
place in Nairobi.

We are grateful for the knitting and sewing 
machines that were in great
need. this will indeed give us a big boost.

Once again thank you very much and God 
bless you abundantly.

Kind regards,

Adrian Kaburu

“

Gevraagd: 
Breimachines voor

dit project en voor de 

SKIT cursussen.
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SKIT
KennisoverdrachtMali

FIetSeN eN NAAIMACHINeS VOOr MALI 

Vrouwenorganisaties in Bandiagara worden vanuit 
Nederland door Stichting Vrouw en Arbeidsmarkt 
(VAM) ondersteunt. VAM heeft tools to Work ge-

vraagd om naaimachines en fietsen te versturen. 

 

er wordt een vrouwenvakschool gerealiseerd, waardoor vrou-

wen uit de regio relevant beroepsonderwijs kunnen volgen. 
Voor veel vrouwen is de afstand naar de school te groot en 
vaak te zwaar om op één dag af te leggen gecombineerd met 
de vele huishoudelijke taken. een vervoermiddel zou hen 
helpen! Verder kunnen vrouwen met een vervoermiddel, de 
producten die zij maken bij de leerwerkbedrijven beter vervoe-

ren en verkopen.  

 

tools to Work heeft 120, tweede hands fietsen gereviseerd en 
gedemonteerd naar Bandiagara verzonden.  
Omdat duurzaam gebruik belangrijk is, zijn ook fietsreparatie-

sets mee verzonden. er zal een cursus voor het onderhouden 
en repareren van fietsen worden gegeven door vakmensen van 
tools to Work. Voor de naaicursussen op de vrouwenvakschool 
zijn 15 hand- en 15 electrische naaimachines verzonden.  
Om deze machines duurzaam te gebruiken heeft tools to Work  
naaimachine gereedschapsets geleverd.  

Er komt een SKIT training voor het onderhouden en repareren 

van de naaimachines.  

tools to work kreeg financiele ondersteuning voor dit project 
van Wilde Ganzen, turing Fonds en het Golf toernooi 2014.

SKIT-CURSUS RWANDA
 

Onze vrijwillige trainers Wim, twan en rob hebben dit 
voorjaar in rwanda weer een de SKIt cursus (Sewing 
Knitting Information transfer) gegeven. 
eerdere SKIt cursussen in rwanda zijn in 2013 en 2014 
gegeven. Na de vorige twee cursussen zijn er van de 24 
deelnemers 13 deelnemers overgebleven die aan de 

WIM rOOrDING 10 JAAr ACtIeF VOOr 
SKIT 

In 2005 werd Wim gevraagd of hij het SKIt project wilde 
opzetten en uitvoeren. SKIt staat voor Sewing Knitting Infor-
mation transfer. Het overdragen van de kennis die wij in huis 
hebben op het gebied van naai- en breimachine revisie naar 

mensen in Afrika.  

Op dat moment was er nog helemaal geen engelstalig mate-

riaal voorhanden om die cursus te geven. Dat was in de tijd 
dat vakscholen die naaldvakken gaven al hun materiaal al in de 

kliko hadden gegooid. Met enige twijfel is Wim er aan begon-

nen en heeft met veel inzet aan gewerkt om de lesboeken en 
ander materiaal voor de curus gereed te maken. Inmiddels is 

Wim al 5 keer in Kenia, 3 keer in Oeganda, 3 keer in rwanda 
en 1 maal in Sierra Leone geweest. In Sierra Leone was er een 
cursus naaimachine- en fietsreparatie. Het coördineren van de 
SKIT cursus doet Wim voornamelijk thuis. Als de materialen in 

het land zijn dan kan de cursus worden klaargezet.  
 

Op de eerste dag wanneer de cursisten komen kan er meteen 
worden les gegeven. Het zijn intensieve cursussen, waarbij 
ook de avond en de zaterdag wordt gebruikt om in de bes-

chikbare tijd zoveel mogelijk kennis over te dragen. In tien jaar 
tijd is er heel veel kennis overgedragen. er zijn veel mensen in 
verschillende landen die nu een goed lopend eigen bedrijf heb-

ben. Onderhoud en reparatie voeren zij voornamelijk uit op 
vakscholen en bij kleine ondernemers. Daar heeft Wim met de 
andere SKIT trainers enorm veel in geïnvesteerd.  

Gelukkig staan op dit moment ook nieuwe mensen die op de 
afdelingen werken klaar om SKIt trainer te worden zoals Wil-
lemien Buijs en Jeu Wilmer. Ook is de video van de SKIT lessen 

gereed dank zij de inzet van o.a. Karel Wagtendonk, Cees 
Hoosemans en Martin Pothoven. Die film is na een test hier 
in huis verbeterd en uitgeprobeerd in rwanda. Daar is de film 
heel goed ontvangen. Wim hartelijk bedankt voor je inzet in de 
afgelopen 10 jaar. robert Maier gaat de coordinatie
van Wim overnemen.

derde SKIt cursus hebben meegedaan. Uit die 13 deel-
nemers zijn nu 4 trainers opgeleid en gecertificeerd en 9 
prima monteurs hebben een certificaat gekregen.  
Zij zijn nu officieel naai- en breimachines reparateurs.
Kennis van reparatie van naaimachines en breimachines 
moest voorheen uit Nairobi in Kenia of Kampala in 

Oeganda komen. 

Lees ook ‘ondernemerschap als motor voor de ontwikkeling’ 

op onze website.
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de mededeling dat hij nu drie dagen per week naar de oplei-
ding in Tilburg gaat en afscheid van ons neemt. Zo is niet alleen 

zijn kennis toegenomen op computer gebied, maar heeft hij 
ook op sociaal gebied een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
 

een ander voorbeeld van onze inzet is Mara, een vluchteling 
uit Frans Guinee die al tien jaar in Nederland aan het zwerven 
is. Sinds een half jaar heeft hij een huis in Breda en is nu een 
maand als vrijwilliger werkzaam op de fietsafdeling. Wij heb-

ben het voor elkaar dat hij zijn VCA certificaat kan gaan halen 
en zijn heftruckdiploma. De gemeente Breda is over de brug 
gekomen om de opleidingskosten te betalen. Zo bieden we 
hem ook een perspectief in de logistiek waar op dit moment 
veel werk in te vinden is.

DOKTER ZIGZAG 

 

Ik ben Ron Snijders.  

Na een activeringstraject van een jaar bij 
tools to Work ben ik sinds 1 februari 2015 
gestart met een re-integratietraject vanuit het 
UWV om een eigen onderneming te starten. 
Binnen dit huidige traject werk ik twee och-

tenden als vrijwilliger op de naaimachine-af-
deling, verder word ik geholpen door een 
re-integratiebureau. 
 

In mijn eigen onderneming, die ik na de 
zomer 2015 wil gaan starten, ga ik me bezig 
houden met onderhoud en reparatie van 
naaimachines alsmede de verkoop van naa-

imachines en allerhande toebehoren voor het 

werken met de naaimachine. Na een aantal 
magere jaren in de naaimachine-branche lijkt 

de markt hiervoor de laatste tijd wat aan te 
trekken. Door de recessie is het weer inter-
essant om zelf kleding te maken of gedragen 
kleding te repareren of te pimpen.  

In Nederland zet tools to Work zich in om de af-
stand tot de arbeidsmarkt voor onze deelnemers en 
(werkzoekende) vrijwilligers te verkleinen.  
 
Het arbeidsfit traject van tools to Work biedt deelnemers de 
mogelijkheid hun werknemersvaardigheden te ontwikkelen en 
werkervaring op te doen. Daarnaast kunnen onder begeleiding 
van de trajectbegeleider allerhande obstakels die de weg naar 
een baan in de weg staan worden aangepakt. Bijvoorbeeld 
hulp bij psycho-sociale problemen, hulp bij sollicitaties, scho-

lingsadvies, bemiddeling, etc. Ieder traject zal anders zijn en is 
afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de betreffende 
deelnemer. 

 

een voorbeeld van een deelnemer die zo’n “arbeidsfit traject” 
heeft gevolgd is etienne. Hij heeft een autistische stoornis. De 
eerste keer dat hij bij ons kwam, in april 2009, durfde hij je niet 
aan te kijken en verschuilde hij zich onder zijn pet. Als je goed 
doorvroeg kreeg je een ja of nee als antwoord op een vraag. 
Die situatie is door de werkzaamheden die hij op de compu-

terafdeling in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd heel wat 
verbeterd. Hij loopt nu 2 dagen per week stage in  
etten Leur bij een bedrijf waar hij websites leert maken. Hij is 
vorig jaar gestart met een opleiding “software testen” in til-
burg waar hij zelfstandig 1 keer per week naar toe gaat. Als je 
hem nu vraagt hoe het gaat geeft hij (in korte zinnen) aan waar 
hij mee bezig is en kijkt je goed aan. Op 19 mei kwam hij met 

“

Dankzij de trajecten die ik bij 
Tools To Work heb kunnen 

doorlopen heb ik weer 
uitzicht op de arbeidsmarkt

 

Het rtL-programma “Door het oog van de 
naald” draagt natuurlijk ook enorm aan bij aan 
de populariteit van de naaimachine.Ik ga start-

en in mijn eigen woning, deze is gesitueerd in 
een winkelstraat in Princenhage. Dit biedt mij 
een aantal voordelen. Het scheelt b.v. enorm 

in de kosten, ik hoef immers geen extra huur 
te betalen. Inmiddels ben ik al boven gaan 

wonen en de benedenverdieping wordt klaar 
gemaakt als winkel en werkplaats.

Dankzij de trajecten die ik bij tools to Work 
heb kunnen doorlopen heb ik weer uitzicht op 
de arbeidsmarkt in de vorm van een eigen on-

derneming en bovendien op superleuk werk. 
Helemaal TOP!!!  

 

tot slot wil ik iedereen bij tools to Work van 
harte uitnodigen om na de zomer een kijkje 
te komen nemen in mijn winkel/werkplaats 
“Dokter ZigZag”. Uiteraard zal ik hierover 
tegen die tijd een berichtje sturen.

arbeids
fit
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