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1. Woord vooraf 
Voor de Solidariteitswerkplaats 
Uden e.o. was 2018 een bijzonder jaar.  
Op 14 maart 2018 lazen we in het 
Brabants Dagblad dat de plannen om op 
de plek van het oude PTT-kantoor, waar 
we met de werkplaats al meer dan 17 jaar 
gehuisvest waren, er een appartemen-
tencomplex zou worden gebouwd, steeds 
vastere vormen aannamen. 
 
Bouwbedrijf Wagemakers eigenaar van 
het pand, was al met de gemeente Uden 
hierover in gesprek.  Hoewel het nog wel 
even zou gaan duren alvorens er een start 
met de bouw gemaakt zou worden, ging 
het bestuur van de stichting Solidariteits-
werplaats Uden actief op zoek naar een 
geschikte plek om een nieuwe werkplaats 
in te richten. 
 
Tijdens onze zoektocht naar een geschikte 
locatie had het bestuur het oog laten val-
len op 2 leegstaande werkruimten in een 
gebouwencomplex aan de Loopkantstraat 
te Uden, welk pand in gebruik was bij het 
Jongerenwerk MC van Compass. Het pand 
was eigendom van de gemeente Uden. 
 
Alvorens een serieuze doorstart zou wor-
den gemaakt, moest het bestuur nog ant-
woord zien te vinden op een 3-tal dringen-
de vragen. 
 
Om onze doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken is de onvoorwaardelijke 
steun nodig van onze enthousiaste en 
vakbekwame vrijwilligers. Het bestuur 
kreeg te horen dat de vrijwillige 
medewerkers nog tot in lengte van jaren 
hun bijdrage zouden gaan leveren aan de  
duurzame ontwikkelingssamenwerking. 
 
Het bestuur van het moederbedrijf Vraag 
en Aanbod Internationaal te Alphen bij 
monde van directeur Daan van Ee, zegde 
ons toe dat we de komende 5 jaar konden 

rekenen op voldoende betaalde opdrach-
ten. Hiermee werd in verband met de toe-
komstbestendigheid van onze werkplaats 
een mooie stip aan de horizon gezet. 
 
Een derde voorwaarde voor een verant-
woorde doorstart was, dat de nieuwe 
behuizing in tal van opzichten zou moeten 
voldoen aan onze eisen en bovendien, dat 
de huur betaalbaar zou zijn.  
 
Na een voorverkenning, ging het bestuur 
een gesprek aan met de verantwoordelijk 
wethouder Van Merwerode en mevrouw 
Van Herpen, juridisch medewerkster 
afdeling beheer en eigendommen van de 
gemeente Uden. Na toewijzing van de 
twee werkruimten en positieve onderhan-
deling over de huur en de betaling van de 
energiekosten, sloten we de huurovereen-
komst, die op 1 oktober 2018 zou ingaan. 
 
Onder aanvoering van onze vrijwilliger en 
“bouwpastoor” Wout Hanegraaf hebben 
we ons vanaf mei 2018 toegelegd op de 
voorbereidingen van de herinrichting van 
en de verhuizing naar de nieuwe locatie. 
 
De werkruimten werden professioneel en 
degelijk ingericht. Omdat we van een 
oppervlak van 600 m2 teruggingen naar 
275 m2 werd er op het terrein een grote 
opslagruimte gebouwd door de verbouw 
van een carport van 12 meter x 6 meter.   
Voor het Jongerenwerk van de stichting 
Compass werd een zeecontainer gekocht 
en geplaatst, waar zij ondermeer hun 
sport- en spelmateriaal konden opslaan. 
 
De totale kosten voor de bouw van de 
opslagruimte, de aanschaf van een nette 
zeecontainer, de herinrichting van de twee 
werkruimten met 24 werkplekken en de 
bedrijfskantine bedroegen € 21.000,--. 
Voor dit bedrag hadden we 15 jaar ge-
spaard om een eventuele gedwongen 
verhuizing te kunnen bekostigen. 
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Van het UdenFonds van stichting Udenaar 
de Toekomst ontvingen we een geldelijke 
ondersteuning van € 4500,--. Hiermee 
werd financiering van de nieuwe inrichting 
van een aantal afdelingen gerealiseerd. 
Het UdenFonds steunt tal van Udense 
burgerinitiatieven en is in feite een 
intermediair voor aanvragen uit tal van 
gemeentelijke en landelijke bronnen. 
 
Uiteindelijk verlieten we op 15 november 
2018 de oude werkplaats en namen onze 
intrek in het nieuwe bedrijfscomplex.  
 
Ook in 2018 hebben we het samen met de 
inwoners uit de gemeente Uden en 
middels inzamelacties in Heesch e.o. en in 
Veghel e.o. weer voor elkaar gekregen, 
dat er ongeveer voor 10 duizend kilo aan 
in onbruik geraakte gereedschappen, 
naaimachines, fietsen en rolstoelen bij 
onze werkplaats werd aangeleverd in 
plaats van, dat deze gebruiksvoorwerpen 
bij het oud vuil werden gedaan of op de 
Milieustraat in Uden als restafval werd 
achtergelaten.  
 
Na een stevige onderhoudsinspectie door 
vakbekwame vrijwilligers verlaten veel van 
de niet van nieuwe exemplaren te 
onderscheiden goederen, onze werkplaats 
op weg naar o.a. ontwikkelingslanden.  
 
De Afrikaanse landen als Tanzania en Oe-
ganda, waar onze producten in feite her-
gebruikt worden, zijn volop in beweging. 
Op het gebied van gezondheidszorg,  
onderwijs en economie worden in die 
landen grote stappen vooruit gemaakt.  
 
De helft van de jongeren zit daar zonder 
baan. Lokale overheden zien steeds meer 
de noodzaak in van het opzetten van 
vakgericht onderwijs. Een vak leren in de 
praktijk biedt jongeren de mogelijkheid 
om aan de armoede te ontsnappen. 
 

Vraag en Aanbod Internationaal en de 
aangesloten 6 derde wereldwerkplaatsen 
zoals de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. 
ondersteunen de lokale initiatieven met 
goed gereedschap. 
 
We helpen door het leveren van kisten 
met gereviseerd gereedschap en naai-
machines jaarlijks in de derde wereldlan-
den zo’n 300 mensen aan technisch 
onderwijs en daarmee aan een betaalde 
baan, zodat zij in hun eigen levensonder-
houd en dat van anderen kunnen 
voorzien.  
 
Bovendien helpen we met de levering van 
fietsen, rollators en rolstoelen elk jaar de 
mobiliteit van ongeveer 125 mensen in 
positieve zin te beïnvloeden. 
 
We zijn trots op deze bereikte resultaten 
en verheugd, dat we op deze wijze ons 
gevoel van saamhorigheid met minderbe-
deelden vorm hebben kunnen geven. 
 
We hebben tijdens herhuisvesting van de 
nieuwe werkplaats, het oprichten van een 
opslagloods en de verhuizing, ongeveer  
6 maanden nauwelijks aan het hergebruik 
en de recycling van in onbruik geraakte 
goederen kunnen werken, maar sinds 15 
november 2018 hebben we draad weer 
opgepakt. De officiële opening met een 
“open dag” is gepland op zaterdag, 26 
januari 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Verder hebben we in 2018 een nieuwe 
website laten bouwen door Webtechno, 
we zitten op facebook en hebben nieuwe 
folders laten ontwerpen en drukken. We 
hopen ook in 2019 als vanouds weer vele 
mensen met door ons geleverd gereed-
schap zich te helpen ontplooien en mee te 
laten doen in de maatschappij. 
 
Ton van der Vegt, voorzitter  
bestuur stichting SWU. 
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2. De SOLIDARITEITSWERKPLAATS UDEN  

 
Wie zijn we en wat doen we  
De stichting Solidariteitswerkplaats Uden 
e.o. stelt zich ten doel om minderbedeel-
den ver weg en mensen met een krappe 
beurs dichtbij een beter bestaan te geven. 
 
Onze maatschappelijk verantwoorde 
manier van werken komt op verschillende 
manieren tot uiting. Namelijk hoe wij 
solidair met mensen omgaan (people), de 
manier waarop we met onze omgeving, 
grondstoffen en andere middelen omgaan 
(planet) en tenslotte de manier waarop wij 
de winst en de doelstellingen definiëren 
(profit).  
 

 
@ Illustratie Gert de Goede Uden  / copyright  

 

In Afrika bieden we ondersteuning aan het 
technisch onderwijs door het leveren van 
gereviseerde gereedschappen en naaima-
chines waarmee mensen een eigen inko-
men kunnen verdienen en zo een zelfstan-
dig bestaan kunnen opbouwen.  
 
In Nederland leveren we door tussen-
komst van de stichting Caritas St. Petrus 
Uden fietsen aan mensen met een smalle 
beurs. Aan tal van Udense burgerinitia-
tieven leveren we kisten met gereedschap 
voor bijv. klussendiensten en naaimachi-
nes aan clubs die naaionderricht geven.  

De Solidariteitswerkplaats Uden e.o. is een 
organisatie van 30 enthousiaste en vakbe-
kwame vrijwilligers, die in onbruik geraak-
te goederen zoals gereedschappen, naai- 
machines, rolstoelen en fietsen opknap-
pen voor ontwikkelingsprojecten in de  
Derde Wereld, maar ook voor minderbe-
deelden en burgerinitiatieven in Uden e.o.  
 
Daarmee bereiken we meerdere  
doelen tegelijkertijd:  
- de nog herbruikbare spullen worden 
optimaal benut (circulaire economie); 
- mensen in ontwikkelingslanden krijgen 
kansen voor een betere toekomst en 
minderbedeelden in Uden en omgeving 
een kans op een beter leven; 
- in onze werkplaats verrichten vakbekwa-
me vrijwilligers zinvol werk in een prettige 
werkomgeving.  
 
Sinds 1 juli 2018 hebben we een niewe 
website en zijn we ook vermeld op 
facebook. De website en de vermelding op 
facebook werd gerealiseerd door Mark 
van den Bosch van Webtechno Nuenen.   
 
De Website/Facebook  van de SWU 
Onze in 2018 opgezette nieuwe website  
www.solidariteitswerkplaatsuden.nl   
bleek bij een steekproef in de maand no-
vember 2018 totaal ruim 900 keer te zijn 
bezocht en de jaarstukken van het jaar 
2017 werden 35 keer geraadpleegd. Op 
facebook werd het artikel over bijv. de 
verhuizing 495 keer bekeken. 
 
De Stichting Solidariteitswerkplaats Uden 
e.o. is opgericht op 7 Juni 1996 en maakt 
met 5 derde wereldwerkplaatsen deel uit 
van onze in 1984 opgericht moederbedrijf 
Vraag en Aanbod in Tilburg/Alphen.  
Het Stichtingsbestuur en de uitvoerende 
medewerkers zijn allen vrijwilligers en 
genieten onder bepaalde voorwaarden 
een geringe  vrijwilligersvergoeding. 
 

http://www.solidariteitswerkplaatsuden.nl/
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Hoe komen wij aan de opdrachten? 
Wij zijn als een 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 aanvragen, die door Intermediairs in de 
landen Tanzania, Oeganda en sinds kort in 
Kameroen worden ingediend.   
VAI draagt zorg voor het uitzetten van de 
opdrachten bij de aangesloten werkplaat-
sen en verzorgt het transport van de 
goederen naar de 3e wereld. Met 
financiele steun van tal van sponsoren 
wordt de productie en het transport 
betaald. Per jaar gaan 4 volle zeecon-
tainers naar Afrika.  In de werkplaatsen 
worden naast projecten voor VAI ook 
gewerkt aan aanvragen door andere 
organisaties.  
 

 
Het centrale magazijn VAI in Alphen, foto SWU 

 
Hoe komen we aan de spullen? 
Er gaat heel wat werk aan vooraf, voordat 
een man in Uganda zijn geschonken tim-
merkist of een vrouw in Tanzania gebruik 
kan gaan maken van haar handnaai- of 
trapnaaimachine. Dat geldt ook voor de 
fietsen voor in Uden e.o. gevestigde 
vluchtelingen met een verblijfsstatus en 
mensen met ’n smalle beurs. 
 

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 omgeving.  
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 geraak-
te spullen bij ons te komen inleveren.   
Ook worden met hulp van kerkelijke 
instellingen frequent “bergen” gereed-
schap ingezameld. 

 
@ Illustratie Gert de Goede Uden  / copyright 

 

Op deze manier groeit het besef, dat heel 
veel goederen kunnen worden herge-
bruikt en ondermeer in een ontwikkelings-
land een 2e leven krijgen.  
 
Duurzame 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 en helpt het arme deel van onze 
wereldbevolking zich te ontwikkelen of 
zich een betaalde baan te verwerven.  
 
Deze werkwijze voorkomt bovendien het 
aanwenden van nieuwe grondstoffen om 
bijvoorbeeld nieuw gereedschap, 
naaimachines of rolstoelen te maken. 
Hierdoor wordt ook de Co2 uitstoot fors 
verminderd. 
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De naam van onze werkplaats in  
het teken van Solidariteit 
Dikwijls hebben we gedacht om de naam 
van onze Solidariteitswerkplaats te 
moeten wijzigen.  
 
De keuze voor deze naam dateert van 
1996 en zou aan nodig onderhoud 
onderhevig zijn. “Solidair zijn” betekent, 
dat  je door een gevoel van saamhorigheid 
verbonden bent met een ander die in vele 
opzichten te kort komt en daaraan conse-
quenties verbindt. Die betekenis heeft in 
die 22 jaar absoluut niet aan betekenis en 
waarde verloren. 

 
@ Illustratie Gert de Goede Uden  / Copyright 

 

De vrijwilligers 
We zijn met 30 enthousiaste en 
vakbekwame vrijwilligers en we hebben 
het afgelopen jaar 2018 weer een berg 
werk verzet. We hebben in 250 dagdelen 
samen in totaal ongeveer 2195 uren 
gewerkt aan het gebruiksklaar maken van 
gereedschappen, naaimachines, fietsen en 
rolstoelen en klein electrische machines.  
 
Uit de vrijwilligers hebben we 5 personen 
bereid gevonden om het bestuur van de 
stichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o.  
te vormen. 
 
Het bestuur bestaat uit: 
- Mathieu van Dijk, hij is bestuurslid en al 
23 jaar onze werkplaatsbeheerder; 
- Ad van Schaijk, hij is bestuurslid en al 24 
jaar de fietsspecialist op de werkplaats; 
- Marc Verhagen, hij is bestuurslid en 
penningmeester in het bestuur; 

- Wout Hanegraaf;  hij is bestuurslid en 
technisch specialist en bouwpastoor en 
- Ton van der Vegt, voorzitter, v.v. secre-
taris, redacteur en doet pr/communicatie.  
 
Vergaderingen, werkoverleg en 
bijeenkomsten 
In het afgelopen jaar heeft het bestuur 
een 6-tal bestuursvergaderingen gehou-
den en zijn we 5 keer bijeengeweest voor 
een vergadering over de herhuis-vesting 
en de verhuizing en 3 keer ter voorbe-
reiding van de opening. 
 

3a. Donaties aan de SWU 
In het afgelopen jaar ontvingen wij in 
totaal naar schatting voor een bedrag van 
ruim € 10.000,-- aan financiële onder-
steuning van: 
 
- Van het verzekeringskantoor De Bruin uit 
Uden ontvingen een donatie van € 100,-- 
op 10-02;  
- Voor de levering van een partij textiel uit 
een door de SWU ontmanteld naaiatelier 
kregen we van de stichting Uden Wereld-
Wijd een bedrag van € 320,-- op 15-4; 
- We ontvingen een bedrag van € 270,-- 
van Wout Hanegraaf uit een collecte 
tijdens Ria’s verjaardag op 7-5; 
- Van de UC-Foundation (Udens College) 
kregen we een bedrag van € 1250,-- voor  
‘t project Rhino VTC in Tanzania op 6-07; 
- Van het UdenFonds kregen we 
een bedrag van € 4500,-- uit diverse 
fondsen voor de inrichting van drie nieuwe 
werkplaatsen op 9-7;  
- Van Harrie van den Nieuwenhuizen uit 
Uden ontvingen we een bijdrage  van  
€ 500,-- voor het uitvoeren van een van 
onze projecten op 11-07;  
- Van Willem Peters voorzitter van de 
stichting Vrijwillig Landschap Beheer Uden 
ontvingen we € 35,-- voor het lenen van 
11 fietsen van de SWU gebruikt door 
medewerkers van Area Uden voor ’n 
bezoek aan de hun projecten op 12-07; 
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- Siebren Wind vrijwilliger van de SWU 
schonk  € 150,-- voor de aanschaf van 
plastic containers om gereviseerde 
gereedschappen in op te slaan op 2-09; 
- Lambert van Vonderen vrijwilliger van de 
SWU schonk een bedrag van € 100,-- voor 
de hulp en het lenen van de aanhanger bij 
zijn verhuizing op 5/9; 
- Van Marianne Roodbol kregen we  
€ 1000,-- uit het batig saldo na opheffen 
van haar Boekenwinkel op 19-10; 
- De Rabobank Clubkas Campagne 2018 
schonk ons  naar aanleiding van 187 op de 
SWU uitgebrachte stemmen een bedrag 
van € 644,40 op 20-11; 
- De stichting Uden WereldWijd, schonk de 
SWU op onze aanvraag voor financiele 
ondersteuning van een van VAI-projecten 
uit het Fonds Kleinschalige Projecten een 
bedrag van € 1350,-- op 5-12 en 
- Van Ad van Schaijk vrijwilliger van de 
SWU kregen we € 250,-- om het transport 
van de kerkklok naar een bouwproject van 
een kerk door de Watoto-Foundation in 
Tanzania mogelijk te maken. 
 

3b. Donaties door de SWU 
In 2018 hebben we voor een bedrag van 
naar schatting € 3.250,-- een aantal 
stichtingen geholpen en personen 
bedankt: 
 
- Een bedrag van € 175,-- werd gedoneerd 
aan Chris Barten in Schijndel na verkoop 
van de geschonken lintzaag 15-01-18; 
- Aan technische school Rhino VTC in 
Gonja Tanzania werd voor een bedrag van  
€ 1250,-- aan gereedschap geschonken en 
€ 700,-- betaald voor de transportkosten 
door de SWU 1-05;  
- Voor het transport van die goederen per 
container van VAI werd nog eens € 150,-- 
bijgedragen 1-05;  
- Aan de Watoto-Foundation van Noud 
van Hout in Tanzania werd een bedrag  
€ 1250,-- geschonken; 

- Voor het afscheid van Ties van Donzel bij 
zijn meubelzaak werd € 50,-- gedoneerd 
voor een goed doel 25-03; 
- Aan Ursula Krol uit Volkel werd € 80,-- 
geschonken tijdens de Gambiaanse avond 
in Volkel voor de bouw van een 
kraamkliniek in Gambia; 
- Mathieu, Wout, Kees van Kampen, Jan 
van Duijnhoven en Peter van Dijk werden 
voor een bedrag van € 400,-- werden in de 
vorm van cadeaubonnen en bloemen 
bedankt voor hun extra inspanningen 
tijdens de verbouw van de nieuwe 
werkplaats en de verhuizing op 18-12 en 
- Aan Marianne Roodbol werd voor een 
bedrag van € 75,-- een wijncadeaubon en 
een bos bloemen geschonken voor de 
fijne samenwerking en haar donaties de 
afgelopen 22 jaar op 18 december 2018.  
 
4. Gewerkte uren 
Vanaf  1 januari tot en met 31 december 
2018 bedroeg het aantal gewerkte uren 
door de 30 op de werkplaats aanwezige 
vrijwilligers in totaal 2195 uren in 250 
dagdelen. Dat is beduidend minder dan in 
2017 toen het aantal gewerkte uren nog 
6000 bedroeg.  
 
Het significant dalen van het aantal voor 
de productie ingezette uren komt door het 
werk dat is gaan zitten in de herhuisves-
ting en verhuizing. 
 
Ter voorbereiding op de verhuizing 
werden er van mei tot en met oktober 
2018 nauwelijks goederen gereviseerd en 
geleverd.   
 

4. Medewerkers in 2018 
Het werk in en voor de werkplaats 
SWU/VAI werd verricht door 30 uit-
voerende vrijwilligers en 5 bestuursleden 
van wie de voorzitter slechts gedeeltelijk 
deelneemt en de penningmeester niet 
deelneemt aan het productieproces: 
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Vrijwilligers tijdens VW-bedankdag 12-2018 Foto SWU 

 
Naam, plaats, leeftijd: 
Pedro van Bakel, Uden, 51 jaar; 
Piet v.d. Berg,  Zeeland, 76 jaar; 
Jan Bongers, Uden, 70 jaar;   
Gerard Brouwer, Uden, 70 jaar;  
Nico de Bruijn, Zeeland, 75 jaar; 
Mathieu van Dijk, Volkel, 71 jaar; 
Ties van Donzel, Uden, 66 jaar; 
Piet Ermers, Uden, 68 jaar;  
Wout Hanegraaf, Uden, 84 jaar; 
Bahramquj Haresse, Volkel, 62 jaar 
Piet van den Hurk, Uden, 65 jaar; 
Rien de Kok, Uden, 72 jaar;  
Piet van de Linden, Boekel, 69 jaar; 
Eric Looij, Uden, 67 jaar;  
Gerrit Martens, Uden, 68 jaar;  
Toon Nooijen, Uden, 70 jaar; 
Wilbert Prinssen, Uden, 55 jaar;   
Henk Roefs, Schaijk, 65 jaar; 
Ad van Schaijk , 83 jaar;  
Henk Spierings, Uden, 64 jaar; 
Harrie Swarts, Uden, 71 jaar;  
Ton van der Vegt, Uden, 66 jaar; 
Marc Verhagen, Uden, 56 jaar; 
Martien Verhoeven, Uden, 68 jaar; 
Harold Vermeij, Uden, 47 jaar;  
Lambert van Vonderen, Uden, 77 jaar;    
Luuc Vos, Uden, 88 jaar;   
Jac Walg, Uden, 71 jaar; 
Jos van de Weem, 57  jaar; 
Siebren Wind, Uden, 71 jaar; 
 
Eind 2018 zijn Henk Roefs uit Schaijk en  
Pedro van Bakel uit Uden als vrijwilligers 
aangetreden. 
 
 
 
 

Lief en Leed medewerkers en partners: 
- Op 2 februari 2018 overleed Mia de 
echtgenote van vrijwilliger Luc Vos.  
Zij was 84 jaar;  
- Op 14 juli 2018 overleed Riek de 
echtgenote van vrijwilliger Lambert van 
Vonderen op 80-jarige leeftijd; 
- Op 4 augustus 2018 overleed Theo 
Vermeij, de vader van vrijwilliger Harold 
Vermeij op 87 jarige leeftijd; 
- Ad van Schaijk kreeg in december 2018 
een nieuwe heupprothese en  
- Henk Spierings ondervindt ernstige 
hinder van de ziekte van Parkinson en 
herstelt van een heupbreuk die hij opliep.  
 

5. OVERZICHT RESULTATEN in 2018 

In 2018 werden de totale hoeveelheden 
gereviseerde goederen weggeschreven 
onder (a). Het totaal aantal goederen dat 
gereviseerd werd in 22 jaar (b) was:  
                 

a       b 
_____________________________ 
Fietsen             74       1650 
Timmermansets       29         488 
Automonteursets     11        122 
Elektrosets            16        257 
Metselaarset             4        131 
Loodgieterset             2           56 
Gereedschap los    200       8250 
Naaimachines         139      2703 
Bankwerkersets        28        155 
Rolstoelen            16      1233 
Diversen          190      646 
 

 
 
In 2018 hebben we ongeveer 10 duizend 
kilo in onbruik geraakt gereedschap uit het 
restafval gered en na revisie een 2e leven 
gegeven.  
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Wat helemaal niet bruikbaar meer is 
leveren we gescheiden aan bij een Udens 
Recyclebedrijf.  Dat leverde ons in 2018 
een totaal bedrag van ruim € 3000,-- op. 
De prijs van oud ijzer is 18 eurocent per 
kilo en dat van RVS bedraagt 70 eurocent 
per kilo. We verschaften met het 
gereviseerde gereedschap voor technisch 
onderwijs 350 mensen een betaalbare 
baan en hielpen met o.a. rolstoelen en 
fietsen 125 mensen bij hun mobiliteit. 

 
6. Projecten uitgevoerd in 2018 
1. Vraag en Aanbod Internationaal:           
- Op 12 februari 2018: 
8 handnaaimachines in een kist; 12 
handnaaimachines in een koffer en 1 
trapnaaimachine. 
- Op 22 maart 2018:  
10 kisten met gereedschap voor de 
electromonteur; 5 kisten met gereedschap 
voor de bankwerker; 10 kisten met 
gereedschap voor de timmerman; 30 
naaimachines in een koffer en 4 
handnaaimachines in een kist. 
- Op 16 mei 2018:  
3 handnaaimachines in kist; 6 electrische 
naaimachines in koffer; 29 electrische 
naaimachines in koffer; 5 kisten 
gereedschap voor de timmerman en 5 
voor de elektricien en 5 voor de 
automonteur alsmede 3 rolstoelen. 
- Op 8 augustus 2018: 
17 electrische naaimachines in kist; 15 
handnaaimachines in kist; 5 kisten met 
gereedschap voor de bankwerker en 5 
kisten voor de timmerman; 3 slijptollen en 
3 decoupeerzaagmachines 
2. Stichting Caritas St. Petrus Uden:  
- Op 19 mei 2018: 
2 herenfietsen; 2 damesfietsen; 4 
kinderfietsen en 7 rollators. 
- Op 24 juni 2018: 
5 damesfietsen en 3 rollators. 
- Op 7 juli 2018: 
11 damesfietsen; 9 herenfietsen; 7 
kinderfietsen en 11 rollators. 

Op 12 november 2018: 
17 damesfietsen; 4 herenfietsen; 3 
kinderfietsen en diverse fietsonderdelen. 
3. Rhino VTC technische school Gonja 
Tanzania: 
- Op 2 februari 2018:  
4 kisten met gereedschap voor de 
fietsenmaker; 4 kisten met gereedschap 
voor de timmerman; 4 kisten met 
gereedschap voor de metselaar; 10 
naaimachines in een koffer; 10 fietsen  
en 1 metaalcutter. 
4. Vluchtelingenwerk Uden-Veghel  
en Schaijk: 
- In de periode tussen 3 januari en 21 juni 
2018: 
6 dames- en herenfietsen en 1 kinderfiets 
voor vluchtelingen met een verblijfsstatus 
ter bevordering van hun mobiliteit 
alsmede 2 naaimachines. 
5. Teresian Sisters Zambia: 
- Op 5 april 2018:  
Door tussenkomst van Mientje Koenen 
Nistelrode, die contactpersoon is voor  
Zr. Veronica van Teresian Sisters Zambia: 
2 kisten met gereedschap voor de 
timmerman en 2 kisten met gereedschap 
voor de bankwerker. 
6. Stichting Chitungulu: 
- Op 5 april 2018: 
Door tussenkomst van Margot Verbeek 
Uden voor projectleider Chris Brugman 
van voornoemde stichting 2 kisten met 
gereedschap voor de timmerman en een 
grote kist met gereedschap voor de 
fietsenmaker en de bankwerker. 
 

7. Het Uden-Fonds en de SWU 
Van het UdenFonds van de stichting 
Udenaar de Toekomst ontvingen we een 
bijdrage voor de herinrichting van de 24 
werkplekken in onze nieuwe werkplaats. 
Op de volgende pagina de vermelding in 
hun nieuwsbrief van de nieuwe plek van 
de Solidariteitswerkplaats. 
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8. Overzicht van de in 2018 
gehouden inzamelingen 
 
We houden regelmatig een inzameling om 
aan onze spullen te komen en om deze na 
een gedegen revisie en kwaliteitscontrole 
opnieuw nuttig aan te wenden in 3e 
wereldlanden. Ook werden fietsen, 
naaimachines en rollators aan minima in 
financiele problemen in Uden  gegeven 

door tussenkomst van onze 
zusterorganisatie Caritas Uden.  
 
Ook komen de inwoners van de gemeente 
Uden vooral tal van goederen brengen na 
diverse perspublicaties over het werk van 
de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. in de 
dag- een weekbladen of een advertenties 
in diverse wijkbladen in de gemeente 
Uden en Zeeland. Het komt ook voor, dat 
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we bij de mensen thuis goederen gaan 
halen. Sommige inzamelingen hebben een 
permanent karakter op de vaste plaatsen: 
- In Rosmalen i.s.m. de MOV; 
- In Boxmeer i.s.m. de MOV; 
- In Schaijk i.s.m. de MOV; 
- In een kist bij de Gamma in Heesch; 
- Bij d’n Doortrapper in Veghel en 
- In een grote kist, welke in overleg met de 
gemeente Uden geplaatst werd op de 
Milieustraat Uden. 
 
Verder heeft de Solidariteitswerkplaats 
Uden in 2018 meegedaan met een grote 
inzameling opgezet door de parochie de 
Goede Herder en de aangesloten kerken in 
Heesch e.o. en tevens een inzameling 
samen met MOV Sint Franciscus in Veghel 
en haar kerkdorpen. 
   
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. 
een inzameling mogen doen in de 6 
aangesloten kerken in Nuland, Vorsten-
bosch, Nistelrode, Vinkel, Geffen en in de 
parochiekerk in Heesch.  
 
In het jaar van de Barmhartigheid werd 
vanaf 19 maart tot 1 mei de dag van de 
arbeid de inzamelactie van oud handge-
reedschap gehouden. Namens Solidari-
teitswerkplaats Uden leverden Wout Ha-
negraaf en Ton van der Vegt  van te voren 
inzamelboxen met folders aan. 
De berg ingezamelde goederen was ook 
dit jaar weer niet te overzien.  
Bij elkaar werden 5 volle aanhangwagens 
met fietsen, gereedschap, naaimachines 
en handgereedschap voor tal van techni-
sche beroepen aangeleverd. 
De inspanningen en de reacties vanuit de 
kerkdorpen waren lovend. 

 
Parochie de Goede Herder Heesch,  foto google 

 

Naast het redden van veel bruikbaar ma-
teriaal 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 herhalen. 
 

Inzamelactie MOV st. Franciscus  
MOV Veghel e.o. 
In het kader van de Vredesweek werd 
door de Franciscusparochie Veghel en de 
kerkdorpen Keldonk, Boerdonk, Zijtaart, 
Eerde en Erp en het Protestants Kerkge-
nootschap Veghel/Uden in de week van  
15 september 2018 oud gereedschap 
ingezameld. 
Gerard Brouwer en Nico de Bruin brachten 
in de week voor de actie de inzamelboxen 
rond voorzien van documentatiemateriaal.  
 
Na afloop hebben wij bij elkaar opgeteld 6 
volle aanhangwagens met ingezamelde 
gereedschappen en o.a. fietsen bij de 7 
geloofsgemeenschappen opgehaald. Het 
resultaat van de inzameling overtrof onze 
stoutste verwachtingen.  
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Deel ingezameld gereedschap Veghel/ foto SWU 

 
Op 1 mei 2018 brachten de 9 vertegen-
woordigers van de aangesloten kerk-
dorpen onder aansturing van Frits Sanders 
secretaris van de MOV een bezoek aan 
onze werkplaats en kregen koffie gevolgd 
door een informatieve rondleiding.  
 
Ondertussen werd het gezelschap in de 
gelegenheid gesteld om de berg 
ingezameld gereedschap te bewonderen. 
 

 
De parochieleden St. Franciscus Veghel  foto SWU 
 

We hopen deze inzamelactie in de 
toekomst een vervolg te geven. Het is 
zeker de moeite waard. Er zit immers nog 
zoveel in onbruik geraakt gereedschap, 
fietsen en rolstoelen onder de mensen. 

 
9. Vraag en Aanbod Int. Alphen 
Door ons moederbedrijf Vraag en Aanbod 
Internationaal te Alphen wordt sinds 2016 
aangestuurd op 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 
na een onderzoek en analyse naar vraag 
en aanbod uit Afrika en vanuit Nederland.  
 
Er is een krachtig netwerk van afnemers 
gezocht en gevonden in Uganda en 
Tanzania, die door tussenkomst van 4 
intermediaire organisaties ter plaatse de 
gevraagde goederen geleverd krijgen.  
 
Met hulp van de 6 werkplaatsen in 
Alphen, Teteringen, Culemborg, Huijber-
gen, Sprundel en Uden worden de 
projecten gezamenlijk  gerealiseerd en 
gefinancierd vanuit VAI Alphen.  
 
Ook in 2018 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 van sponsoren 
bijeengebracht. 
 

10. De grote clubkascampagne  
van de Rabobank  
De Rabobank Uden-Veghel hield voor de 
ruim 289 deelnemende verenigingen in 
Uden en Veghel e.o. weer de jaarlijkse 
Rabo Clubkas Campagne. Alle leden van de 
Rabobank in Uden en Veghel e.o. ontving-
en een unieke stemcode. Door de bezit-
ters van een stemcode kon tussen 1 en 19 
oktober 2018 op hun favoriete club of 
vereniging gestemd worden.  
 

 
 

http://www.vraagenaanbodinternationaal.nl/
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Het bestuur van onze werkplaats heeft  
er bij al haar 125 relaties in haar netwerk 
digitaal op geattendeerd, dat de stemmen 
geld waard zijn. Gevraagd werd om de 
stemmen of reststemmen uit te brengen 
op Solidariteitswerkplaats Uden. 
  
De uitslag van de Clubkas Campagne werd 
op 14 november 2018 bekendgemaakt 
tijdens een feestelijke avond in theater De 
Blauwe Kei in Veghel waarbij € 130.000,- 
werd verdeeld onder de verenigingen.  
Dit leverde ons met 182 stemmen een 
mooi bedrag van € 644,40 op. 
 

11. Vrijwilligersbedankdag 2018 
Op donderdag, 13 december 2018 waren 
we met in totaal 45 vrijwilligers en aan-
hang bijeen in het restaurant van Downies 
en Brownies aan het Brabantplein te Uden 
om onze jaarlijkse Vrijwilligersbedankdag 
te vieren. In de 6 maanden voorafgaand 
aan deze bijeenkomst hadden de 
vrijwilligers de nieuwe werkplaatsen in het 
pand aan de Loopkantstraat 17 te Uden 
ingericht, een grote opslagplaats gebouwd 
en alle werktafels, machines en de grote 
voorraad gereedschappen verhuisd.  
 

 
Ton houdt een “korte” speech, foto SWU TV 
 

Ze werden in combinatie van de dankdag 
en de Kerstbijeenkomst getrakteerd op 
een lekker etentje gevolgd door een 
aantal drankjes om de dorst te lessen.  
 
Normaal treffen we elkaar in het 
bedrijfsrestaurant van onze werkplaats, 
maar in verband met het leeggeruimd zijn 

van de oude werkplaats in het voormalige 
PTT-kantoor en als gevolg van het feit, dat 
de kantine op de nieuwe plek te klein was, 
troffen we elkaar derhalve in het 
restaurant van Downies en Brownies.  
 
We hebben daar toen afscheid genomen 
van Marianne Roodbol en haar Boekwin-
kel, die zij de afgelopen 20 jaar vanuit het 
zelfde pand waarin de Solidariteitswerk-
plaats Uden gevestigd was, runde en haar 
2e hands boeken voor een klein prijsje te 
koop aanbood.  
 
Voorzitter Ton van der Vegt bedankte haar 
in een korte speech en bood haar een bos 
bloemen aan met een wijncadeaubon.  
Marianne hield daarop een korte 
toespraak waarin zij ons bedankte voor de 
fijne samenwerking. Ze liet weten dat ze 
de afgelopen 20 jaar in totaal zo'n 200.000 
boeken had verkocht. De opbrengst 
deelde ze met tal van plaatselijke goede 
doelen zoals de werkplaats van de SWU.  
 
Verder werden voor hun hulp bij de 
herinrichting van de nieuwe werkplaats en 
de verhuizing Peter van Dijk en Kees van 
Kampen en Jan van Duijnhoven uit de 
vriendenkring van de vrijwilligers bedankt 
met een kadobon. Ook Wout Hanegraaf 
en Mathieu van Dijk kregen een kadobon 
voor hun extra inspanningen tijdens de 
gigantische operatie betrekking hebbend 
op de herinrichting en de verhuizing.  
Wout Hanegraaf  kreeg voor zijn vrouw Ria 
nog een mooie bos bloemen mee, want zij 
heeft hem toch gedurende een periode 
van 6 maanden veel moeten missen. Dat is 
de periode dat hij van vroeg tot laat bijna 
dagelijks aan de voorbereidingen van de 
inrichting van 24 werkplekken en de bouw 
van de opslagplaats werkte.  
 
We hebben ons na deze plechtigheden het 
eten en drinken goed laten smaken en 
hebben deze gezellige avond door Gert de 



 

 

 

19 

Goede van “Udenaar de Toekomst” met 
een paar foto's laten vast leggen. Deze 
foto’s hebben we geplaatst op onze 
huiscomputer en voor een deel op de 
website. 
 

12. Voordeurdelers van de SWU 
Mariannes Boekenwinkel:   
Al zolang de Solidariteitswerkplaats 
gevestigd is in de oude levensschool Merlo 
aan de Hyacintstraat en het oude PTT-ge-
bouw aan de Violierstraat in Uden deelden  
we de voordeur en de begane grond van 
deze panden met “Mariannes Boekwin-
kel”. Marianne Roodbol draaide op het 
vlak van het “hergebruik” van boeken al 
een jaar of 20 op verdienstelijke wijze 
mee. 

 

Marianne Roodbol toespraak, foto SWU 

 

Zij nam goede boeken in en verkocht ze 
tegen een kleine vergoeding. Haar winst 
deelde ze jaarlijks met tal van goede 
doelenstichtingen in Uden. Ook zij houdt 
zich op deze manier bezig met de 
“circulaire economie”.  

Toen bekend werd dat het PTT-gebouw 
plaats moest maken voor de bouw van 26 
appartementen en een grote parkeerkel-
der, maakte zij bekend met haar werk te 
stoppen op 1 oktober 2018 en besloot 
haar goedlopende winkel te sluiten.. 

Op 18 december 2018 tijdens de 
vrijwilligersbedankdag namen we afscheid 
van Marianne en bedankten haar voor de 

jarenlange fijne samenwerking onder een 
dak en voor de diverse keren dat ze van de 
boekverkoopopbrengsten ons werk 
financieel ondersteunde.  

We ontvingen kort na het verlaten van het 
pand een stevige financiele handdruk van 
haar. 

 

Mariannes boekenwinkel, foto SWU  
 

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 PTT-gebouw weer te mogen repeteren 

met het voltallig theatergezelschap 

bestaande uit hoofdrolspelers en 

figuranten.  Ook was men op zoek naar 

een ruimte waar de rekwisieten konden 

worden vervaardigd en waar de 

toneelkleding kon worden gemaakt.  

 
 
Het toneelgezelschap van de Udense Musical,  
foto UM Thijmen van Loenen 
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Omdat Karin Wagemakers al haar 
instemming had gegeven maakten we met 
het tweetal een afspraak over het gebruik 
van de ruimten en het delen van de 
energie. 
 
In 2018 wordt de Udense Musical voor de 
6e keer georganiseerd en men mikte men 
bij de optredens in Markant in december 
op een aantal van 8000 bezoekers. In de 
maand december 2018 werden 6 
geslaagde uitvoeringen gehouden. Door 
ondersteuning van sponsoren wordt de 
entreeprijs laag gehouden. 
   

13. 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 

2018 in totaal 35 damesfietsen, 15 heren-

fietsen en 15 kinderfietsen alsmede 15 

rollators geleverd voor uitgifte aan sociale 

minima in financiele problemen. Verder 

werden 10 rollators geleverd aan Caritas 

voor haar project in Oradea Roemenie.  

De stichting Caritas zamelde in haar 8  

grijze textielcontainers in 2018 ongeveer 

103-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 2018 werden in totaal 215 vrachtwa-

gens met telkens 20 duizend kilo kleding 

naar het voormalig Joegoslavië en het 

bisdom Oradea in Roemenie vervoerd.  

Sinds 8 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 kledinguit-

gifte in aanmerking. Ongeveer 325 

personen uit ruim 100 gezinnen worden 

maandelijks geholpen. Naast kleding 

worden er ook spelletjes, knuffels en 

fietsen verstrekt.  

 

Caritas zamelt sinds kort intcardridges en 

oude telefoons in, die worden hergebruikt 

of gerecycled. Van elk product gaat 40 

eurocent naar CliniClowns om kinderen 

blij te maken.  De SWU krijgt elk jaar wel 

een of meer betaalde opdrachten om 

spullen aan te leveren als hierboven 

opgesomd voor de projecten van Caritas. 

14. De SWU helpt mensen  
met dementie 
Bij het verpleeghuis Nieuwe Hoeven in 
Schaijk wonen mensen met dementie. De 
Solidariteitswerkplaats Uden e.o. helpt 
deze mensen meer te bewegen. Zij 
hebben twee gereviseerde omafietsen op 
een standaard gemonteerd om ze in de 
buitenlucht te laten ontspannen. 
 
Er bestaat een tegelspreuk die zegt: “Het 
leven is als fietsen, om in balans te blijven 
moet je in beweging blijven”. Enige tijd 
geleden kwam Anita Kuppen, activiteiten-
begeleidster op Nieuwe Hoeven, met een 
verzoek.  
 
Anita: “Onze bewoners, die nog mobiel 
zijn, hebben vroeger meestal veel gefietst. 
Het is belangrijk om ze zo lang mogelijk 
mobiel te houden, vandaar veel 
bewegen”. Rondom Nieuwe Hoeven is er 
veel groen en zijn er uitgebreide wandel-
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paden in het grote park. Zo kunnen 
bewoners met familie, vrijwilligers en 
verzorgenden de buitenlucht in. Anita: 
“Het zou mooi zijn als de mensen ook nog 
even buiten zouden kunnen fietsen”. 
 
Jan van den Boom, familiecoach van de 
Familieclientenraad Nieuwe Hoeve wist 
dat de Solidariteitswerkplaats in Uden 
gebruikte fietsen opknapt. Aan Gerard 
Brouwer, coördinator van de fietsen-
afdeling werd gevraagd wat de mogelijk-
heden waren.  
Gerard: “Dit was een niet alledaagse 
verzoek, maar we wilden graag kijken wat 
de mogelijkheid was. Een paar gerevi-
seerde omafietsen konden we wel missen.  
Onze technische vrijwilliger Eric Looij kon 
wel een stevig frame in elkaar lassen. 
Hierop konden we de fietsen monteren”. 
 
Half augustus 2018 was het zover en 
reisden met ze met de stellage op een 
aanhanger naar Schaijk. Al snel werd een 
plekje naast de wandelroute in het park 
van Nieuwe Hoeve gevonden. 
Na enig installatiewerk kon de bijna 91-
jarige bewoner Piet Derks op de fiets 
plaatsnemen. Anita Kuppen vergezelde 
hem bij de openingsrit.  
 

 
Piet Derks en Anita,de openingsrit foto NH 

 
Mede door het succes is er een bestelling 
geplaatst voor meerdere exemplaren door 
Nieuwe Hoeve bij de Solidariteitswerk-
plaats Uden. Wij dragen graag bij aan de 
“mobiliteit” van de mensen met dementie.  

15. Het Financieel Overzicht 2018: 
 

 

Korte toelichting op de Financiën 2018 

door penningmeester Marc Verhagen 

Het boekjaar was ook in financieel opzicht 
een heel bijzonder jaar. Door de 
ontmanteling van de werkplaats in het 
oude PTT-kantoor aan de Violierstraat 1 te 
Uden, de inrichting van de nieuwe 
werkplaats aan de Loopkantstraat 17 te 
Uden en de verhuizing, was het voor de 
vrijwilligers nagenoeg onmogelijk dezelfde 
productie van de goederen te leveren als  
in voorgaande jaren.  

Ondanks de lagere omzet van producten 
en een aantal maanden “dubbele 
huisvestingslasten” liet de normale 
exploitatie een positief saldo van € 300,-- 
zien. Het financiele eindresultaat is             
€ 21.700,-- negatief.  

Dit resultaat werd in zijn geheel 
veroorzaakt door de herinrichting van de 
nieuwe werkplaats. Uit ons gespaarde 
saldo, substantiële bijdragen van het 
UdenFonds  en vele andere donaties 
hebben we deze verhuizing en vooral de 
herhuisvesting, die in totaal € 22.000,-- 
kostte, kunnen financieren. Hierdoor 
kunnen we weer jaren, zo niet decennia 
vooruit. 

http://thumbs.dreamstime.com/z/nadruk-op-grafiek-16680482.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/nadruk-op-grafiek-16680482.jpg
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Resultatenrekening* 

Inkomsten per productgroep 
2018:Fietsen:    € 2.575,--                                             
Gereedschappensets:  € 5.736,--              
Naaimachines   € 6.933,--                     
Oud ijzer   € 3.147,--              
Donaties aan SWU   € 6.234,--              
Uden Fonds    € 4.500,--              
Overige    € 3.280,--                     

-------------------------------------- € 32.405,-- 

Fietsen   €    755,--                      
Gereedschapssets  € 1.160,--                   
Naaimachines   € 1.174,--                       
Donaties door SWU    € 1.465,--  

-------------------------------------- €  4.554,-- 

                     

Exploitatiekosten 2018: 

Afvalverwerking  €  1.013,--                   
Algemeen   €   3.340,--                  
Energie en water  €  9.286,--                   
Huur Loopkantstraat  €  4.000,--                      
Keuken/schoonmaak  €     704,--                    
Personeel    €  1.621,--                           
Reiskosten   €  1.361,--                   
Tel/bank/belasting   €   3.285,--                    
Verhuizing/Herinr.  € 22.031,--                  
Werkplaats   €  2.942,--                          

--------------------------------------€ 49.583,-- 

Resultaat 2018             € -21.732,--               

 

SWU BALANS PER 31-12-2018* 

ACTIVA:    2016:              2017:            2018:          
Rabo betaalrekening   € 14.786,17 € 21.153,26 €    461,44              
Rabo spaarrekening   € 15.222,46 € 15.249,49 € 16.000,--  
 Kas Gerard   €            -,-- €         36,93 €        36,51   
 Kas Mathieu   €      115,82 €        197,42 €          9,39  
 Inventaris   €   1.430,86 €     1.400,-- €   1.400,-- 
 Vorderingen   €   1.337,33 €        802,25 €            -,-- 
 Voorraad   € 12.352,-- €     6.683,-- €    6.600,--  
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAAL:    € 45.244,64 € 45.522,35 € 25.507,35  

PASSIVA:            
 Nog te betalen  €   1.548,11 €    2.477,42 €          -,--  
 Eigen vermogen  € 45.696,53 €  51.469,75 € 32.215,17 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

TOTAAL:    € 45.244,64 € 53.947,1 € 32.215,17 
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16. Naschrift Redactie 

De illustraties en foto’s in dit jaaroverzicht zijn door onszelf gemaakt of in onze opdracht  
ontworpen. Allen hebben toestemming gegeven om deze foto’s waarop zij staan afgebeeld 
o.a. in dit jaaroverzicht te publiceren. In het geval de foto’s niet door de redactie werden 
gemaakt, mogen ze met toestemming van de maker worden gepubliceerd. De regels in het 
Europees Verdrag voor de Privacy 2018 zijn nageleefd.    

 
 

 
ANBI-nummer: 8043 83 890 

 
 
 

 
Ook in 2019 blijft de SWU Solidair (in 
saamhorigheid verbonden) met de 
bewoners van deze kleurrijke wereld ver 
weg maar ook dichtbij. Wij vrijwilligers van 
de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. 
geloven in een rechtvaardige wereld 
zonder armoede. 
 

Donaties en schenkingen 

Ook U kunt het nodige doen en niet alleen door het inbrengen van gebruikt gereedschap, 
naaimachines, rolstoelen en fietsen. Steeds meer mensen besluiten bij jubilea, bruiloften,  
verjaardagen en andere gelegenheden een bijdrage voor een goed doel op hun verlanglijstje 
te zetten. De Solidariteitswerkplaats Uden e.o. is zo’n goed doel. 

Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar bij aangifte inkomstenbelasting. Door de 
Belastingdienst is onze stichting aangewezen als een ANBI-instelling, namelijk een algemeen 
nut beoogde instelling.  

De vrijwillige medewerkers van de Solidariteitswerkplaats kregen een ruil voor de gewerkte 
uren in 2018 een uurvergoeding. Op basis van een met hen gemaakte overeenkomst hebben 
alle 30 vrijwilligers de in 2018 verstrekte “vrijwilligersbijdrage van € 500,--” als donatie 
teruggestort op de rekening van de stichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o.  Bij de 
aangifte inkomstenbelasting mag deze donatie worden opgevoerd als aftrekpost omdat onze 
stichting aangemerkt is als een Algemeen nut beoogde instelling (ANBI).    

 
 
 



 

 

 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

het nieuwe logo van onze derde wereldwerkplaats 11/2018 is ontworpen door Thijmen van 

Loenen van Floenid Uden. 
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