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Wie zijn wij?

De stichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o. stelt zich ten
doel om minderbedeelden ver
weg in Afrika en dichtbij in
Nederland een beter
bestaan te geven.

ANBI.-nummer: 8043 83 890
KvK-nummer: 41086140

De SOLIDARITEITSWERKPLAATS UDEN:

is een organisatie van ongeveer
30 enthousiaste en
vakbekwame vrijwilligers, die in
onbruik geraakte goederen
zoals gereedschappen,

naaimachines, rolstoelen en
fietsen opknappen voor
ontwikkelingsprojecten in de
Derde Wereld, maar ook voor
minderbedeelden in Uden e.o.
Daarmee bereiken we
meerdere doelen tegelijkertijd:
- de nog herbruikbare spullen
worden ingezameld of uit het
restafval gered en weer optimaal benut (circulaire
economie);
- mensen in ontwikkelingslanden krijgen kansen voor een
betere toekomst en minderbedeelden in ons eigen land een
kans op een beter leven;
- in onze werkplaats verrichten
vakbekwame vrijwilligers zinvol
werk.
De Stichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o. is opgericht op
7 Juni 1996 als Derde Wereld
Werkplaats en is sinds 2004
gehuisvest in het voormalige
PTT-kantoor in Uden.
Het Stichtingsbestuur en de
uitvoerende medewerkers zijn
allen vrijwilligers en genieten
geen enkele vorm van
bezoldiging.
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Hoe komen wij aan de
opdrachten?
Wij zijn als één van de nog 6
zelfstandige werkplaatsen
nauw verbonden met ons
moederbedrijf, de stichting
Vraag en Aanbod Internationaal
(VAI) te Alphen.
De Solidariteitswerkplaats
werkt met de andere 5 werkplaatsen in Nederland samen
onder de paraplu van Vraag en
Aanbod Internationaal.
Deze stichting VAI, die het idee
van de werkplaatsen in Nederland in 1984 introduceerde,
beoordeelt en coördineert de
projecten en draagt zorg voor
het vervoer van de goederen
naar de 3e wereld. In de
werkplaatsen worden naast
projecten voor VAI ook gewerkt
aan aanvragen door anderen.
De aanvragen voor VAI voor
producten komen binnen
vanuit diverse organisaties
gevestigd in de ontwikkelingslanden Uganda en Tanzania.
Voor de financiering van de
projecten bedient VAI zich van
tal van sponsoren.

Hoe komen we aan de spullen
om op te knappen?
Er gaat heel wat werk aan
vooraf, voordat een man in
Uganda zijn geschonken
timmerkist of een vrouw in
Tanzania haar gekregen handof trapnaaimachine kan gaan
gebruiken. Dat geldt ook voor
de fietsen voor in Uden e.o.
gevestigde vluchtelingen.
Er worden gereedschappen
gereviseerd en de
naaimachines worden na
een degelijke inspectie voor
hergebruik gereed gemaakt.
Dan gaan de spullen in kisten
en volgt het transport per boot
naar het Afrikaanse contingent.
Deze goederen krijgen we van
inwoners en bedrijven uit Uden
en uit de verre omtrek.
Regelmatig wordt een oproep
gedaan via de media, waarin
onze werkplaats, de inwoners
in de gemeente Uden en haar
omgeving, vraagt om de in
onbruik geraakte spullen bij ons
te komen inleveren. Zo groeit
het besef, dat heel veel
goederen kunnen worden
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Duurzame internationale
ontwikkelingshulp.
Het terugdringen van de
overvloed in onze welvaartstaat, het opknappen van
spullen die overbodig zijn
geworden of in onbruik zijn
geraakt en het hergebruik van
die opgeknapte goederen,
maakt de cirkel rond.

De naam van onze werkplaats
in het teken van Solidariteit:
Dikwijls hebben we gedacht om
de naam van onze Solidariteitswerkplaats te veranderen of
aan te passen. De keuze voor
deze naam dateert van 1996 en
zou aan nodig onderhoud
onderhevig zijn. “Solidair zijn”
betekent, dat je door het
gevoel van saamhorigheid
verbonden bent met een ander
(die in vele opzichten te kort
komt). En die betekenis heeft in
die 21 jaar absoluut niet aan
waarde verloren. Dus we laten
de naam van de werkplaats bij
het oude vertrouwde.

Bovendien ondersteunen we
hiermee het arme deel van
onze wereldbevolking zich te
ontwikkelen of zich een
betaalde baan te verwerven.
Met behulp van een naaimachine of een kist met gereedschap kan men voorzien in
eigen en andermans levensonderhoud. Daardoor hebben we
ook geen nieuwe grondstoffen
nodig om nieuw(e)
gereedschap, naaimachines of
rolstoelen te fabriceren.

Onze vrijwilligers.
We zijn aan het einde van 2017
met 30 enthousiaste en vakbekwame vrijwilligers en we hebben het afgelopen jaar weer
een berg werk verzet.
We hebben in 250 dagdelen
samen in totaal ongeveer 6000
uren gewerkt (in 2016 totaal
7300 uren) aan het weer gebruiksklaar maken van gereedschappen, naaimachines,
fietsen en rolstoelen en kleine
electrische machines.

hergebruikt en in een
ontwikkelingsland een 2e leven
krijgen. Van tijd tot tijd houden
we inzamelingen in Uden en in
plaatsen in de regio, en verzorgen we indien nodig lezingen
met uitleg over ons werk.
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Uit de vrijwilligers hebben we 5
personen bereid gevonden om
het bestuur van de stichting
Soli-dariteitswerkplaats Uden
e.o. te helpen vormen.

24 van de 30 vrijwilligers (2016).

Het bestuur bestaat uit:
-Mathieu van Dijk, bestuurslid
en werkplaatsbeheerder;
-Ad van Schaijk, bestuurslid en
fietsenspecialist ;
-Marc Verhagen, bestuurslid en
penningmeester;
-Wout Hanegraaf, bestuurslid
en technisch specialist en
-Ton van der Vegt, voorzitter,
v.v. secretaris en redacteur.

Het bestuur van de SWU

Vergaderingen, werkoverleg
en bijeenkomsten:
In het afgelopen jaar heeft het
bestuur 6 keer vergaderd en
hadden we op 20 april 2017
een werkoverleg met Daan van
Ee en Jan van Gils van VAI over
het werkbezoek aan Uganda en
Tanzania. Er werd verslag
gedaan en beelden getoond.
Op 24 oktober werd de traditionele vrijwilligersbedankdag
gehouden, waarbij 48 vrijwilligers en partners aanwezig
waren.
Op 28 december hebben we de
jaarlijkse Kerstbijeenkomst
gehouden met 28 vrijwilligers.

Voorwoord van Ton:

Ook in 2017 hebben we het
samen met de inwoners uit
Uden en omgeving weer voor
elkaar gekregen, dat er
ongeveer voor 10 duizend kilo
aan in onbruik geraakt
gereedschap, naaimachines,
fietsen en rolstoelen, bij onze
werkplaats gescheiden werd
aangeboden in plaats van, dat
deze gebruiksvoorwerpen bij
het restafval werden gedaan of
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op de Milieustraat in Uden als
restafval word achtergelaten.
Na een stevige onderhoudsinspectie door vakbekwame
vrijwilligers, verlaten veel van
de niet van nieuwe exemplaren
te onderscheiden goederen,
onze werkplaats op weg naar
ontwikkelingslanden.
We helpen door het leveren
van kisten met gereviseerd
gereedschap jaarlijks in de
derde wereldlanden zo’n 300
mensen aan technisch
onderwijs en daarmee aan een
betaalde baan, zodat zij in hun
eigen of andermans levensonderhoud kunnen voorzien.
Bovendien helpen we, om met
de levering van fietsen,
rollators en rolstoelen, de
mobiliteit van ongeveer 125
personen per jaar, in positieve
zin te beïnvloeden.
Bij elkaar opgeteld is er in de
afgelopen 21 jaar van ons
bestaan 175 duizend kilo
ijzeren voorwerpen uit het
restafval gered en verwierven
op deze wijze 5250 mensen

zich een betaalde baan en
komen 2600 mensen beter
vooruit met de door ons
geleverde fietsen en rolstoelen.
We zijn trots op dit bereikte
resultaat en verheugd, dat we
op deze wijze ons gevoel van
saamhorigheid met een ander
vorm hebben kunnen geven.
We zijn gehuisvest in het oude
postkantoor in het centrum van
Uden, waar we al 16 jaar met
ons werk knap uit de voeten
kunnen. Directrice Karin Wagemakers van het gelijknamige
bouwbedrijf Wagemakers OssUden rekent ons geen huur,
maar we draaien wel op voor
aanzien-lijke energiekosten.
Door allerlei maatregelen
hebben we die kosten tot het
uiterste kunnen beperken,
maar toch hangt die post als
een blok aan ons been. We zijn
genoodzaakt om die
exploitatiekosten te verwerken
in de betaalde opdrachten.
Natuurlijk zijn we ontzettend
tevreden met deze huisvesting
en het goedkope gebruik voor
zolang het duurt.
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Eind augustus 2016 werden al
grondboringen uitgevoerd en in
2017 werd maandelijks het
grondwaterpeil gemeten. Via
wat informele contacten maken
we op dat er eind 2018 op deze
plek gebouwd gaat worden.
Er is echter geen probleem zo
groot of we lossen dat wel op.
Als de aanzegging komt om het
pand te verlaten, zullen we ons
eerst wenden tot het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uden.
Mogelijk dat ons goede werk in
Uden en omgeving zich na
zoveel jaren laat “uitbetalen”.
Nieuwe aanpak VAI/SWU:
Toen we bijna 2 jaar verstoken
bleven van betaalde
opdrachten van ons moederbedrijf Vraag en Aanbod Internationaal Alphen, hielden we
ons hoofd boven water door
gebruik te maken van onze
oplossingsgerichte eigenschappen. We hebben veel
projecten van partners in ons
eigen netwerk helpen uit
voeren. Het viel niet altijd mee,
maar ontwikkelingswerk mag
gerust wat moeite kosten.

Het centrale magazijn van VAI.

Begin 2016 ging de zon in
overdrachtelijke zin toch weer
aardig schijnen. We hebben als
gevolg van een nieuw
ingerichte organisatie van
Vraag en Aanbod Internationaal
het werkaanbod knap zien
toenemen en kregen voor de
geleverde producten betaald.
Het uitgangspunt van onze
werkplaats is het onderhoud
van ons saamhorigheidsgevoel
en het dragen van de daaruit
voortvloeiende consequenties.
Daar zijn we het afgelopen jaar
2017 ook weer knap in
geslaagd.
Daan van Ee, directeur van VAI,
gaat jaarlijks op werkbezoek in
Uganda en Tanzania, om te
controleren of de projecten
effectief zijn uitgevoerd.
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Donaties aan SWU.

In het afgelopen jaar ontvingen
wij financiële ondersteuning
van:
- Van Bert Bronts en de 25
leden van diens Kampeerclub
een bedrag van € 200 na afloop
van de rondleiding in onze
werkplaats op 9 april 2017.
- Van Willem Peters voorzitter
van de stichting Vrijwillig Landschap Beheer Uden ontvingen
we € 16 voor het lenen van 25
fietsen van de SWU, gebruikt
door partners uit Groesbeek
voor ’n bezoek aan hun
projecten op 20 mei 2017.
- Van Janny Troost ontvingen
we het collectebedrag € 750
bijeengebracht tijdens de
uitvaartceremonie van haar
man en ons bestuurslid John
Troost op 13 juli 2017.
- De stichting Uden Wereld
Wijd, schonk de SWU op
10 november 2017 op onze
aanvraag uit het Fonds
Kleinschalige Projecten een
bedrag van € 1150.
- De Rabobank Clubkas
Campagne 2017 schonk ons in
de maand 15 november 2017
naar aanleiding van 245 op de

SWU uitgebrachte stemmen
een bedrag van € 724.
- Van De Bruin Verzekeringen
Uden werd een bedrag van
€ 150 ontvangen.
- Van Marianne Roodbol van
Mariannes Boekenwinkel werd
een bedrag van € 200
ontvangen en
- Voor het ontmantelen van de
meubelzaak van Ties van
Donzel door de SWU in april en
mei 2017 en de gescheiden
afgifte van tal van metaalsoorten ontvingen we een
bedrag van ongeveer
€ 2000.
Zie voor een uitvoerige
rapportage van deze klus
elders in dit jaarverslag.

Donaties door SWU.

In het afgelopen jaar hebben
we een aantal stichtingen
geholpen:
- Door tussenkomst van
Mientje Koenen uit Nistelrode
werden aan pater Toon van
Kessel in Tanzania 4 kisten met
gereedschap en 5 naaimachines
voor een bedrag van € 300
gedoneerd.
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- Aan Chris Brugmans van de
Chitungulu Foundation in
Zambia werden 5
naaimachines, 10 verrekijkers,
2 volleybalnetten, 5 volleyballen en een partij sportshirts
voor € 200 gedoneerd.
- Mary Veld uit Oss voor een
bedrag van € 225 voor het
leveren van 5 naaimachines
voor een project in
kindertehuis in Oekraïne;
- Aan de Watoto-Foundation
werd een bedrag van € 350
in de vorm van het delen van
transportkosten voor de
container van VAI naar Njombe
in juli 2017 gedoneerd.
- Vraag en Aanbod Internationaal kreeg € 5000 van de SWU
om projecten voor Tanzania en
Uganda mee te helpen
uitvoeren.
- Tools to Work in Teteringen
ontving een bedrag van € 70
ter gelegenheid van haar
30 jarig bestaan van TTW
–Voor een project op Cuba
werden 10 fietsen voor € 500
geleverd door tussenkomst de
zoon van Gerard Brouwer.

Gewerkte uren.

Vanaf 1 januari tot en met
31 december 2017 bedroeg het
aantal gewerkte uren, door de
30 op de werkplaats werkzame
vrijwilligers in totaal 6000 uren
in 250 dagdelen.

Medewerkers in 2017.
Het werk in en voor de werkplaats SWU/VAI werd verricht
door 30 uitvoerende vrijwilligers en 5 bestuursleden van
wie de voorzitter en de penningmeester niet deelnemen
aan het productieproces:

Naam, plaats, leeftijd:
Piet v.d. Berg, Zeeland, 75
Jan Bongers, Uden, 70
Gerard Brouwer, Uden, 69
Nico de Bruijn, Zeeland, 75
Mathieu van Dijk, Volkel, 70
Piet Ermers, Uden, 68
Wout Hanegraaf, Uden, 83
Bahramquj Haresse, Volkel, 62
Piet v.d. Hurk, Uden, 64
Rien de Kok, Uden, 71
Piet v. d. Linden, Boekel, 68
Eric Looij, Uden, 67
Toon Nooijen, Uden, 69
Ad van Schaijk , 82
Henk Spierings, Uden, 64
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Jo v.d. Stappen, Heesch, 75
Harrie Swarts, Uden, 70
Jan Thomassen, Handel, 78
Leny Thomassen, Handel, 72
John Troost, Uden, 69
Ton van der Vegt, Uden, 65
Marc Verhagen, Uden, 55
Martin Verhoeven, Uden, 67
Harold Vermeij, Uden, 40
Lambert v Vonderen, Uden, 79
Luuc Vos, Uden, 87
Jac Walg, Uden, 70
Jos van de Weem, 56
Siebren Wind, Uden, 70
In 2017 hebben Jo van der
Stappen, Jan en Leny
Thomassen op eigen verzoek de
SWU verlaten, is John Troost op
6 juli 2017 overleden en is Jac
Walg eind 2017 aangetreden.
Lief en Leed:
-In het voorjaar van 2017 kreeg
Jaqueline, de vrouw van Erik
Looij een hersenbloeding en
-kreeg Francien de vrouw van
Gerard Brouwer een hartinfarct
en herstelde na operatie;
-werd Ad van Schaijk behandeld
aan prostaatkanker;
-kreeg Piet v.d. Linden een
hartinfarct en herstelde;

-herstelt Lambert van
Vonderen aan een operatie aan
zijn alvleesklier en
- ondervindt Henk Spierings
ernstige hinder van zijn
spierziekte en
-op 6 juli 2017 overlijdt John
Troost aan de gevolgen van een
herseninfarct.
Overlijden van John Troost:
Op donderdag, 6 juli 2017
bereikte ons het trieste bericht
dat ons zeer gewaardeerd
bestuurslid en penningmeester
John Troost op 69 jarige leeftijd
was overleden aan de gevolgen
van een herseninfarct. John is
na zijn pensionering actief
geweest als penningmeester
van zowel de stichting
Solidariteitswerkplaats Uden
e.o. alsook van de stichting
Uden Wereld Wijd. Hij deed zijn
werk voor onze werkplaats met
toewijding en uiterste
nauwkeurigheid.
John was zorgzaam voor zijn
gezin, hij was een harde weker,
betrokken, eigenwijs en erg
behulpzaam.
Op donderdag, 13 juli 2017
werd om 11.00 uur een
10

afscheidsviering gehouden in
de Kruisherenkapel in Uden,
waar hij in leven samen met
zijn vrouw Janny koster was
voor de Kapelgemeenschap
OLV Ter Linde in Uden.
Aansluitend is John in besloten
kring gecremeerd.
Tijdens de afscheidsviering
werd in plaats van bloemen een
gift voor de
Solidariteitswerkplaats
gevraagd, waarvoor een
collecte werd gehouden. We
hebben echtgenote Janny,
dochter Mariska en haar man
Jurgen veel sterkte gewenst
met het grote verlies.

John Troost overleden 6-7-2017.

Overzicht geleverde
materialen in 2017.

In 2017 (a) en na 21 jaar (b)
totaal:
a: b:
Fietsen
112 1538
Timmermansets
46
442
Automonteursets 10 112
Elektromonteursets 20 237
Metselaarset
5
126
Loodgieterset
2
54
Gereedschap los 450 7800
Naaimachines
218 2485
Bankwerkersets
10 145
Rolstoelen
16 1201
Diversen
80 2566
In 2017 hebben we ongeveer
15 duizend kilo in onbruik
geraakt gereedschap uit het
restafval gered en na revisie
een 2e leven gegeven. Voor het
hergebruik hoeven geen
nieuwe grondstoffen te worden
aangewend. Wat helemaal niet
bruikbaar meer is leveren we
gescheiden aan bij een Uden
Recyclingbedrijf. We verschaften met het gereviseerde
gereedschap voor technisch
onderwijs, 300 mensen een
betaalbare baan en hielpen met
o.a. rolstoelen 125 mensen bij
hun mobiliteit.
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Overzicht projecten in
2017 uitgevoerd:
- Vraag en Aanbod
Internationaal Alphen:
40 kisten gereedschap voor de
timmerman; 15 kisten voor de
elektricien; 20 kisten voor de
metaalbewerker; 5 kisten voor
de automonteur; 30 handnaaimachines in kisten; 90
elektrische naaimachines in
koffers; 2 trapnaaimachines en
2 overlocknaaimachines;
- Stichting Caritas Uden:
58 dames- heren- en kinderfietsen voor het uitgiftepunt en
11 rollators voor bejaarden in
Caritas Oradea Roemenie.
- Pater Jos van Dinther van
Casghana Ghana:
Een grote kist met 350 stukken
los gereedschap voor een
technische opleiding voor
voormalige straatkinderen van
Casghana.
- Vluchtelingenwerk Veghel:
10 dames- en herenfietsen voor
vluchtelingen en statushouders ter bevordering van
hun mobiliteit.

- Stichting Venti Venti Congo:
10 kisten gereedschap voor de
timmerman en 5 kisten met gereedschap voor de bankwerker
en 5 kisten gereedschap voor
de elektricien en 10 naaimachines voor een in aanbouw
zijnde ziekenhuis.
- Watoto-Foundation Tanzania:
1 grote lintzaagmachine, 2
bandschuurmachines, 1 cirkelzaagmachine, 1 elektrische
afkort-metaalzaagmachine,
1 langgatboormachine,
1 kopieermachine, een
plaatbuigmachine en aambeeld
en een partij boormachines
voor de technische school van
de Watoto-Foundation Arusha.
- Kindertehuis Oekraïne:
Aan Mary Veld uit Oss werden
tegen een sterk gereduceerde
prijs 5 elektrische naaimachines
geleverd voor haar project in
Oekraïne.
- Repaircafe Uden:
Een mobiele gereedschapkast, gemaakt door de
vrijwilligers van de SWU ten
behoeve van de werkplaats van
het Repaircafe Uden.
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- Project fietsen Cuba:
Er werden door tussenkomst
van een zoon van Gerard
Brouwer 10 fietsen geleverd
aan een project in Cuba.

Sommige inzamelingen hebben
een permanent karakter op de
vaste plaatsen:

We houden regelmatig een
inzameling om aan onze spullen
te komen en om deze na een
gedegen revisie en kwaliteitscontrole nuttig aan te laten
wenden in 3e wereldlanden.
Ook worden fietsen, naaimachines en rollators aan minima
in financiele problemen in
Uden e.o. gegeven door
tussenkomst van onze
zusterorganisatie Caritas Uden.

In Rosmalen in samenwerking
met de MOV;
In Boxmeer in samenwerking
met de MOV;
In Schaijk en Reek in
samenwerking met de MOV;
In kisten bij de firma
bouwmaterialenhandel
Hendriks in Uden en
bij de Gamma in Heesch;
Bij d’n Doortrapper aan het
Bolkenplein in Veghel, en
Stichting Industrieel Erfgoed
Meijerij Veghel en in een grote
kist die in overleg met de
gemeente Uden geplaatst werd
op de Milieustraat Uden.

Ook komen de inwoners van de
gemeente Uden tal van
goederen brengen na een
perspublicatie over het werk
van de Solidariteitswerkplaats
in de dag- een weekbladen of
een advertentie in diverse
wijkbladen in de gemeente
Uden en Zeeland. Het komt ook
voor, dat we bij de mensen
thuis goederen komen halen.

Verder hebben Mathieu van
Dijk en Gerard Brouwer en Ton
van der Vegt van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o.
tussen 19 maart en 1 mei 2017
een grote inzameling opgezet
samen met Annemarie
Bergsma, pastoraal medewerkster van de parochie van de
Goede Herder in Heesch e.o.
Zie verder in dit jaarverslag de

De in 2017 gehouden
inzamelingen:
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terugblik op deze inzameling.
Verder is er tussen 3 en 8 april
2017 door Bert Bronts een
inzameling van gereedschap
geweest bij de leden van de
Kampeerclub in Sevenum. Dat
leverde twee grote kisten met
bruikbaar materiaal op.

Inzamelingsactie kerken
parochie de Goede HerDer e.o.:
In de periode van 19 maart tot
1 mei 2017 hebben we op
verzoek van Annemarie
Bergsma pastoraal medewerkster van de Parochie de Goede
Herder in Heesch e.o.
gedurende 6 weken een
inzameling mogen doen in de 5
aangesloten kerken in Nuland,
Vorstenbosch, Nistelrode,
Geffen en Heesch.
De berg ingezamelde goederen
was ook dit jaar niet te
overzien. Bij elkaar waren het 2
volle aanhangwagens met
fietsen, gereedschap, naaimachines en gereedschap voor
de metselaar. De reacties
vanuit de kerkdorpen waren

lovend. Naast het redden van
veel bruikbaar materiaal uit de
afvalberg, leverde het ons ook
een prima naamsbekendheid
op.
We deden deze kerkelijke
inzamelactie in voorgaande
jaren met succes en zullen deze
in de komende jaren blijven
herhalen.

Parochie de Goede Herder Heesch.
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SWU en NL-doet-dag:

Het Oranjefonds organiseert elk
jaar de NL-doet-dag. Hierbij
helpen vrijwilligers mee aan het
realiseren van allerlei klussen
voor verenigingen.
In Uden viel het oog van Ton
van der Vegt op het bouwen
van een bijenstal voor de
stichting Vrijwillig LandschapsBeheer Uden in het klimaatbos
aan de Patrijsweg Uden.
Ton meldde de hulp van de
medewerkers aan bij voorzitter
Willem Peters van de SVLbeheer aan en op de
werkplaats van de SWU werden
10 vrijwilligers bereid gevonden
om hiervoor haar handen uit de
mouwen te komen steken op
vrijdag, 10 maart 2017.

Als de takkenbossen op het dak
liggen wordt kruidenbitter
geschonken i.p.v. pannenbier.

John trakteert tijdens de pauze op
een heerlijk warm gerecht.

Naast het bouwen van een
nieuwe bijenstal, werden ook
een heleboel wilgen geknot. De
wilgentenen werden op het dak
van de bijenkast gelegd. De
bijen zorgen voor het bevruchten van de 80 hoogstam kersenbomen in de aangrenzende
boomgaard.

Nico de Bruin in actie met het
knotten van de wilgen.
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Ontmantelen
Meubelzaak Van
Donzel in Uden:

Begin 2017 kreeg het bestuur
van de SWU om de meubelzaak van Ties van Donzel met
een vloeroppervlak van 8000
m2 te komen ontmantelen.
De firma betrok een nieuwe
vestiging aan de Industrielaan
te Uden. Er werd in de periode
tussen 10 april en 1 mei 2017
o.a. een enorme hoeveelheid
metalen kabelgoten, gaslampen, ijzeren magazijnstellingen
en TL-bakken verwijderd.
De partij ijzer werd netjes
gescheiden aangeleverd bij een
Udense metaalinzamelaar. De
opbrengst van naar schatting
€ 2000 mocht als tegenprestatie nuttig worden aangewend
voor de projecten van de SWU
en VAI.
Ton verzorgde de planning van
6 vrijwilligers gedurende 17
dagdelen en Wout Hanegraaf
coördineerde de werkzaamheden en de afvoer van een
berg gestripte metaalwaren.

Op 10 mei hebben we op de
werkplaats samen met Ties van
Donzel en de betrokken 12
vrijwilligers dit project
geëvalueerd. Ties hebben we
voor de opdracht bedankt met
een fles wijn en een bos
bloemen en hij overhandigde
de werkers een boek over “100
jaar Van Donzel in Uden”.
Tenslotte werd de sleutel van ‘t
winkelcomplex officieel door
Wout teruggegeven aan Ties
van Donzel.

Sleuteloverdracht van pand Van
Donzel terug van Wout naar Ties.
Foto 5-2017.
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Het moederbedrijf Vraag en
Aanbod Internationaal te
Alphen ontbrak het in 2014 en
2015 aan voldoende fondsen
voor het uitvoeren van de 300
aanvragen die op de plank
lagen. Er werd aangestuurd op
een nieuwe aanpak.
In 2016 kwamen er weer
voldoende betaalde opdrachten van de VAI Alphen. Dit was
het gevolg van het opzetten
van een nieuwe structuur van
de organisatie in Afrika na een
onderzoek en analyse naar
vraag en aanbod van
materialen.
Er is een krachtig netwerk van
afnemers gezocht en gevonden
in Uganda en Tanzania, die
door tussenkomst van vier
intermediaire organisaties ter
plaatse de gevraagde goederen
geleverd krijgen.

Met hulp van de 6 werkplaatsen in Alphen, Teteringen, Culemborg, Huijbergen, Sprundel
en Uden worden de projecten
gezamenlijk gerealiseerd en
gefinancierd vanuit Alphen.
Voor 2017 werden vanuit het
Logistiek Centrum van VAI in
Alphen 4 containers met daarin
de goederen voor 80 projecten
aangeleverd. Voor de realisatie
van het transport en levering
werd door VAI voldoende
werkkapitaal bijeengebracht.

Bij VAI wordt een container afgeleverd voor projecten in Kenya.

De grote clubaktie van
de Rabobank.

De Rabobank Uden-Veghel
hield voor de ruim 289
deelnemende verenigingen
weer de jaarlijkse Rabo Clubkas
Campagne.
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Alle leden van de Rabobank in
Uden en Veghel e.o. ontvingen
een unieke stemcode. Er kon
gestemd worden tussen 3 en 16
oktober 2017 op hun favoriete
club of vereniging. De uitslag
van de Clubkas Campagne werd
op 30 november 2017 bekendgemaakt tijdens een feestelijke
avond in theater Markant in
Uden waarbij € 130.000 werd
verdeeld. Het bestuur van de
Solidari-teitswerkplaats e.o.
heeft alle relaties in haar
netwerk ge-vraagd om de
stemmen, die veel geld waard
zijn, uit te brengen op de
Solidariteits-werkplaats Uden
Verder werd door Ton van der
Vegt met zijn kleinzoon Willem
in het centrum Uden 500
voorbedrukte flyers van de
RABO met “stem op de SWU” in
brievenbussen gedaan. Dit
leverde ons uiteindelijk met de
245 op de SWU uitgebrachte
stemmen een bedrag op van
€ 725 (€ 660 in 2016) waarmee
door de SWU goede doelen
zullen worden ondersteund.

Vrijwilligersdag 2017:
Op dinsdag, 24 oktober 2017

lieten wij alle vrijwilligers en
hun partners opdraven om naar
de Solidariteitswerkplaats Uden
te komen. Jaarlijks nodigt het
bestuur alle vrijwilligers uit om
als blijk van waardering voor al
het werk in het afgelopen jaar,
het glas te heffen en om van
een lekker etentje te genieten.
Dit jaarlijkse treffen valt altijd in
de smaak gelet op de opkomst
van 50 personen ook dit jaar.

Jo van de Stappen en zijn vrouw
Tiny. Afscheid na 20 jaar vrijwilliger van de SWU. Foto 10-2017

Mathieu van Dijk organiseerde
een goed verzorgd buffet van
Cateraar Verstraten uit Volkel,
voor het aanleveren van de
heerlijke vloeistoffen was
Gerard Brouwer dit jaar weer
verantwoordelijk en Rien zette
18

de sfeer luister bij met een
professioneel verzorgde
achtergrondmuziek.
Ton heeft Jan en Leny
Thomassen, die respectievelijk
78 en 72 jaar zijn bedankt voor
hun inzet als naaimachinespecialisten van de SWU. In de
afgelopen 17 jaar gingen 2300
naaimachines door hun
deskundige handen.
Zij gaven garantie tot in lengte
van jaren op de door hen
gereviseerde naaimachines. Jan
moest om gezondheidsredenen
stoppen met zijn
vrijwilligerswerk en ook Leny
vond het na 20 jaar werken
voor de SWU wel goed.
Jo van de Stappen is 84 jaar en
zegt de SWU na 20 jaar
vaarwel. Jo was
verantwoordelijk voor het
vullen van de gereedschapkisten aan de hand
van de VAI-lijsten.
Hij was ook de beheerder van
de grote kluis in ons pand
waarin het gereviseerde
gereedschap lag opgeslagen.

Ton had voor de vertrekkende
vrijwilligers een mooie
afscheidsspeech en
overhandigde de vertrekkende
vrijwilligers Jan, Leny en Jo een
tegoedbon van de Hema en de
dames kregen een flinke bos
bloemen.

Leny en Jan Thomassen onze
naaimachinespecialisten nemen
afscheid van de SWU na 17 jaar
lang.

Interview met Ad van
Schaijk:

Na het interview van Luc Vos
(87 jaar) de oudste vrijwilliger
van de SWU in het jaarverslag
van 2016 is het nu de beurt aan
Ad van Schaijk (83 jaar), die het
langst lid is van onze stichting.
19

Ad is geboren in Vorstenbosch.
Hij was in het gezin de oudste
van 9 kinderen. Vader was van
boerenkomaf maar stapte over
op de fietsen. Tijdens de 2e
Wereldoorlog maakte de vader
van Ad van oude autobanden
luchtbanden voor fietsen. Dat
was de uitvinding van de eeuw
en werden bakken met geld
mee verdiend. Het geld bleek
aan het einde van de oorlog
niet veel waard.
Via Veghel, Eerde, Nistelrode,
Erp en Schaijk trok het gezin
Van Schaijk naar Uden.
In 1962 is Ad gehuwd met Jet
Embrechts en kregen 3
kinderen. Jet was tot haar
trouwen werkzaam bij de
huishoudelijke dienst van de
CHV in Veghel.
Van oktober 1962 tot 1971
hadden Ad en Jet een goed
lopende fietsenzaak aan de
Bosschebaan in Uden.
Van veel fietsen die op
afbetaling werden verkocht
inde hij wekelijks bij de mensen
thuis de afbetaling van fl. 2.50
Dat huisbezoek gaf het werk
van een rijwielhandelaar extra
plezier.

Ad van Schaijk op zijn werkplek.
Al 23 jaar SWU- fietsspecialist.

Deels door de concurrentie van
Jan van Vught en Jas de Wild in
de Kapelstraat en door de
dalende verkoop van fietsen,
stapte Ad over naar een baan
als buitendienstmedewerker
van CZ Tilburg. Hij kwam
opnieuw bij de mensen thuis en
incasseerde opnieuw bij de
leden van CZ thuis de
maandelijkse
ziekenfondsbijdragen en
controleerde hij de juistheid
van de overeenkomsten.
Hij werkte bij de CZ tot 1995 en
ging toen met pensioen. Aan de
hand van een oproep in de
20

krant, waar men vrijwilligers
zocht voor het herstellen van
fietsen voor de 3e wereld, trad
hij in het najaar van 1996 toe
tot de SWU die toen gehuisvest
was in een werkplaats in het
Kruisherencollege. Voor het
leveren van de fietsen aan VAI
kreeg men toen een geringe
vergoeding per fiets.

Foto van 1998 met o.a. Ad van
Schaijk, Gerard Brouwer, Mathieu
van Dijk en Lambert van Vonderen.

In 1998 ging de SWU met de
werkplaats over naar de
leegstaande levensschool Van
Merlo aan de Hyacintstraat in
Uden. Deze school was
eigendom van Bouwbedrijf
Wagemakers Oss. In 1998
kwam Ad in het bestuur van de
Solidariteitswerkplaats Uden
e.o. In 2004 werd de overstap
gemaakt naar het voormalig

PTT-kantoor aan de Violierstraat in Uden.
Ad werkt nu in feite al 23 jaar
lang als fietshersteller en
bestuurslid bij de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. Toen hij
in 1996 begon, wilde hij wat te
doen hebben, zinvol bezig zijn
in zijn vakgebied, waarbij het
leveren van kwaliteit hem
belangrijk leek. Ad is de oudste
thuis uit een gezin van 9
kinderen. Een broer van Ad
werkte als lid van de Orde van
de Camillianen o.a. als ziekenzielzorger in een ziekenhuis in
Dar Es Salaam in Tanzania. Zo
komen de begrippen als oud
fietsenmaker, zinvol bezig zijn
in het leven en een bijdrage
leveren aan ontwikkelingswerk
in de 3e wereld, in één persoon
bij elkaar.

Voordeurdelers.

Mariannes Boekenwinkel:
Al zolang de Solidariteitswerkplaats gevestigd is in het oude
PTT-gebouw delen we de
voordeur en de begane grond
van het pand met “Mariannes
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Boekwinkel”. Marianne Roodbol draait op het vlak van het
“hergebruik” inmiddels al een
jaar of 15 op verdienstelijke
wijze mee. Zij neemt goede
boeken in, en verkoopt ze
tegen een kleine vergoeding.
Haar winst deelt ze jaarlijks met
tal van goede doelenstichtingen
in Uden. Ook zij houdt zich op
deze manier bezig met de
“circulaire economie”. Op basis
van een evenredige verdeling,
deelt zij met ons de kosten van
de energie.

De Udense Musical:
Op 19 oktober 2017 kwamen
Hans Schepers en Eugene van
Hoof van de stichting Udense
Musical op de werkplaats met
het verzoek om op de 1ste etage
van ons gebouw weer te mogen
repeteren met het voltallig
theatergezelschap bestaande
uit hoofdrolspelers en
figuranten.

Het theatergezelschap van SUM.

Het uithangbord aan de voorkant
van het oud PTT-kantoor.

Omdat Karin Wagemakers al
haar instemming had gegeven
maakten we met het tweetal
een afspraak over het gebruik
van de ruimten.
In 2018 wordt de Udense
Musical voor de 6e keer
georganiseerd en men mikt bij
de optredens in Markant in
december op een aantal van
8000 bezoekers. Door
ondersteuning van sponsoren
wordt de entreeprijs laag
gehouden.
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Samenwerking met
Caritas St. Petrus
Uden.

Een van de partners waar we al
jaren veel en graag mee samenwerken is de stichting Caritas
St. Petrus Uden. De SWU heeft
in 2017 in totaal 58 damesfietsen, herenfietsen en kinderfietsen geleverd voor uitgifte aan
sociale minima in financiele
problemen. Verder werden 11
rollators geleverd aan Caritas
voor haar project in Oradea
Roemenie.
De stichting Caritas zamelt in
haar 8 grijze textielcontainers
jaarlijks ongeveer 100-duizend
kilo kleding in. Die kleding
wordt door de 30 enthousiaste
vrijwilligers gecontroleerd op
herdraagbaarheid, waarna het
in grote balen naar tal van

landen vervoerd wordt, waaronder Roemenie, Kenia en
Kroatië.
Tussen 1992 en 2016 werden in
totaal 210 vrachtwagens met
telkens 20 duizend kilo kleding
naar het voormalig Joegoslavië
en het bisdom Ora-dea in
Roemenie vervoerd. Sinds 7
jaar heeft Caritas een
“Kledingbank” in de voormalige
Pius-X-kerk in Uden, waar
Caritas is gehuisvest. Aan de
hand van een opgaaf van tal
van begeleidende instanties
komen minima in financiele
problemen, voor de
kledinguitgifte in aanmerking.
Ongeveer 300 personen uit
ruim 100 gezinnen worden
maandelijks geholpen. Naast
kleding worden er ook
spelletjes, knuffels en fietsen
verstrekt.
We krijgen elk jaar wel een of
meer betaalde opdrachten om
spullen te leveren als hierboven
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opgesomd voor de projecten
van Caritas.
In verband met haar 25-jarig
bestaan organiseerde Caritas
op 28 en 29 december 2017
een wensboom-actie voor
mensen met een smalle beurs.
Er kwamen 60 wensen binnen.
Van het aanbod van de SWU
om wensen te vervullen, werd
geen gebruik gemaakt omdat
het budget van Caritas voldeed.

Het Financieel
Overzicht 2017.

Korte toelichting Financiën
Jaarverslag 2017.
De status van onze huisvesting
bleef ook het afgelopen voor
onzekerheid zorgen. Het zou zo
maar kunnen, dat de directie
van Aannemersbedrijf Wagen-

makers Oss-Uden op termijn
besluit, dat wij het pand
moeten verlaten voor het
ontwikkelen van een bouwproject op de plek van onze
werkplaats. Vooralsnog heeft
bestuur van de SWU in samenspraak met alle vrijwilligers
besloten de ontwikkelingen af
te wachten.
Na de doorstart van VAI zoals
eerder vermeld, stroomden in
2016 de betaalde opdrachten
van Vraag en Aanbod in Alphen,
na een reces van 2 jaar, weer
als vanouds binnen.
De energiekosten zijn hoog
ondanks het feit, dat tal van
bezuinigingsmaatregelen
werden uitgevoerd en er
goedkopere contracten werd
afgedwongen bij de
energieleveranciers. Ondanks
deze onzekere factoren blijven
wij als bestuur en vrijwilligers
positief voor het komend jaar.
Het boekjaar 2017 is afgesloten
en dit zijn de resultaten:
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Opbrengsten 2017 (2016*):
Gereedschap:
€ 10.486
(€ 11.423*)
Naaimachines:
€ 10.207
(€ 9.003*)
Fietsen en rolstoelen:
€ 4.502
(€ 8.025*)
Diversen en rente:
€ 4.080
(€ 1.185*)
Ontvangen giften:
€ 3.520
(€ 4.039*)
TOTAAL 2017 ( 2016*):
€ 32.795
(€ 33.675*)
Uitgaven 2017 (2016):
Inkopen fietsonderdelen:
€ 875
(€ 810*)
Inkopen gereedschap:
€ 4.105
(€ 867*)
Inkopen materiaalkisten:
€ 965
(€ 1075*)
Inkoop naaimachinedelen:
€ 1.665
(€ 1991*)
Gas, water en electriciteit:
€ 11.383
(€ 7.011*)
Kosten kantine en keuken:
€ 650
(€ 516*)
Personeelkosten:
€ 1.403
(€ 788*)
Reiskostenvergoedingen:
€ 487
(€ 397*)
Gebouwkosten e.d.:
€ 252
(€ 1.990*)

Overige algemene kosten:
€ 1.288
(€ 2.139*)
Betaalde giften:
€ 856
(€ 600*)
TOTAAL 2017 (2016*):
€ 23.929
(€ 18.184*)
Resultaat boekjaar 2017:
€ 8.866
Resultaat boekjaar 2016:
€ 15.491

Ook in 2018 blijft de SWU
Solidair (in saamhorigheid
verbonden) met de bewoners
van deze kleurrijke wereld ver
weg maar ook dichtbij.
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Dit jaarverslag werd gemaakt
door Ton van der Vegt aan de
hand van de beschikbaar
gestelde bedrijfsinformatie. Het
verslag zal samen met het
financieel jaarverslag geplaatst
worden op de website van de
Solidariteitswerkplaats Uden
e.o.
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