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1. WOORD VOORAF
Voor de Solidariteitswerkplaats Uden e.o.
was 2019 weer een enerverend jaar. We
verhuisden in de maand november 2018
van het oude postkantoor in Uden naar
de nieuwe locatie aan de Loopkantstraat
17 te Uden en op zaterdag, 26 januari
2019 vond de officiële opening plaats van
de Derde Wereld Werkplaats.
De zoektocht naar een geschikte locatie
voor een nieuwe werkplaats resulteerde in
het vinden van 2 leegstaande werkruimten
in een gebouwencomplex aan de Loopkantstraat 17 te Uden, welk pand in
gebruik is bij het Jongerenwerk MC van
Compass en Sidekix Uden. Het pand is
eigendom van de gemeente Uden.
Een belangrijke voorwaarde voor een
verantwoorde doorstart was ondermeer,
dat de nieuwe behuizing in tal van opzichten zou moeten voldoen aan onze eisen
en bovendien, dat de huur betaalbaar zou
zijn. Na onderhandelingen over een aantal
aspecten werd ons deze ruimten ter beschikking gesteld en sloten we de huurovereenkomst, die op 1-10-2018 inging.
Onder aanvoering van onze vrijwilliger en
“bouwpastoor” Wout Hanegraaf hebben
we ons vanaf mei 2018 toegelegd op de
herinrichting met 24 professionele werkplekken en de verhuizing naar de nieuwe
locatie, waarvan in het jaarverslag van
2018 uitvoerig verslag werd gedaan.
De nieuwe werkruimten voldoen aan alle
moderne arbeidsomstandighedeneisen
zoals veiligheid, verlichting, klimaatbeheersing en opslag. Uiteindelijk verlieten
we op 15 november 2018 de oude
werkplaats en namen onze intrek in het
nieuwe bedrijfscomplex.
Ook in 2019 hebben we het samen met de
inwoners uit de gemeente Uden e.o. en

middels inzamelacties in Heesch weer
voor elkaar gekregen, dat er ongeveer
voor 14 duizend kilo aan in onbruik geraakte metalen 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. Door een goed ingerichte
website, professioneel foldermateriaal en
diverse publicaties in dag- en weekbladen
weten de inwoners van de gemeente
Uden e.o. ons steeds beter te vinden.
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, Oeganda en Kameroen, Zambia alsmede
Ghana waar onze producten in feite
hergebruikt 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.
Ons moederbedrijf Vraag en Aanbod
Internationaal en de aangesloten 6 derde
wereldwerkplaatsen in Alphen, Sprundel,
Culemborg, Teteringen, Kaatsheuvel en de
Solidariteitswerkplaats Uden e.o.
ondersteunen de lokale initiatieven in
derde wereldlanden met gereedschap.
We helpen door het leveren van kisten
met gereviseerd gereedschap en naaimachines jaarlijks in de derde wereldlan5

den zo’n 300 mensen per jaar aan
technisch onderwijs en daarmee aan een
betaalde baan, zodat zij in hun eigen
levensonderhoud en dat van anderen
kunnen voorzien. Jaarlijks bevorderen we
bovendien met de levering van fietsen,
rollators en rolstoelen de mobiliteit van
ongeveer 125 mensen.
We zijn trots op deze bereikte resultaten
en verheugd, dat we op deze wijze ons
gevoel van saamhorigheid met minderbedeelden vorm hebben kunnen geven.
Na de herinrichting van onze nieuwe
werkplaats en de verhuizing hebben we
sinds 15 november 2018 de draad weer
opgepakt en werkt de productie weer als
vanouds. De officiële opening van de
nieuwe werkplaats was op zaterdag, 26
januari 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Nadat een plaquette in de vorm van een
straatnaambord met opschrift “Jas van
Stiphoutlaantje” als eerbetoon aan de
medeoprichter en oud voorzitter van onze
stichting door hem was onthuld en
pastoor Louis de Bonth zijn zegen had
uitgesproken voor een behouden
toekomst van de werkplaats, werd de
officiële opening verricht door de oudwethouders Matthie van Merwerode en
Gerrit Overmars. Deze “open dag” werd
bezocht door 250 genodigden en
belangstellenden.
In het afgelopen jaar vielen ons een
aanzienlijke hoeveelheid donaties ten deel,
kennelijk als blijk van de waardering voor
onze doelstellingen op het gebied van de
duurzame ontwikkelingssamenwerking.
In het afgelopen jaar hebben Noud van
Hout van de Watoto-Foundation uit
Tanzania en Daan van Ee, directeur van
ons moederbedrijf Vraag en Aanbod
Internationaal Alphen voor de vrijwilligers
van de Solidariteitswerkplaats Uden een

enthousiaste uiteenzetting gegeven over
de ontwikkelingssamenwerking.
Daan van Ee bezoekt jaarlijks de projecten
in de landen Tanzania en Oeganda en ook
Kameroen, waarbij hij ondermeer controleert of alle geleverde goederen nuttig
worden aangewend en Noud van Hout
vertelt over de actuele situatie van zijn
project in Arusha Tanzania. Aan hem
worden door de SWU dikwijls machines,
gereedschap en naaimachines geleverd.
Verder zij vermeld dat we enkele maanden in 2019 met diverse vrijwilligers van
de werkplaats hebben gewerkt aan een
motorboot. De boot werd door het ROC
gebouwd en gedoneerd aan NiCA (Nicky’s
Care Fore Africa) een foundation van
Yvonne en onze penningmeester Marc
Verhagen. De boot is bestemd om
leerlingen van de Bwama Primary School
naar een school op een eiland in ‘t meer
te vervoeren. Verder hebben we veel
profijt gehad van de nieuwe website en
plaatsing van de werkplaats op facebook,
gelet op de gemiddeld 400 bezoeken per
maand aan deze mediavormen.
We hebben nieuwe folders laten ontwerpen, drukken en veelvuldig uitgegeven en
hebben diverse publicaties gedaan over
ondermeer het werk van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. de verhuizing, de
opening en het resultaat van de
inzamelacties.
Mede hierdoor wisten de inwoners van
Odiliapeel, Volkel en Uden ons in 2019 in
toenemende mate te vinden voor het
afgeven van in onbruik geraakt gereedschap, fietsen en naaimachines. We hopen
dat in 2020 als vanouds weer vele mensen
met het door ons geleverd gereedschap
zich weten 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 minderbedeelden 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 zijn met de mensen (people), de
manier waarop we met onze omgeving,
het milieu, de grondstoffen en andere
middelen omgaan (planet) en tenslotte de
manier waarop wij de winst bestemmen
en de doelstellingen definiëren (profit).

Uden fietsen aan mensen met een smalle
beurs. Aan tal van Udense burgerinitiatieven leveren we kisten met gereedschap
voor bijv. klussendiensten en naaimachines aan clubs die naaionderricht geven.
De Solidariteitswerkplaats Uden e.o. is een
organisatie van 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 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 vakbekwame vrijwilligers zinvol werk in een prettige
werkomgeving met oog voor elkaar.
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.

In Afrika bieden we ondersteuning aan het
technisch onderwijs door het leveren van
gereviseerde gereedschappen en naaimachines waarmee mensen een eigen inkomen kunnen verdienen en zo een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

De Website/Facebook van de SWU:
Onze in 2018 opgezette nieuwe website
www.solidariteitswerkplaatsuden.nl
bleek bij een onderzoek over geheel 2019
maandelijks door gemiddeld 350 mensen
te zijn bezocht. Per keer bezoeken zij 2 tot
6 pagina’s op de website en zoeken het
adres en de openingstijden van de
werkplaats alsmede de goederen welke
we innemen. In een twintigtal gevallen
werden bestanden gedownload.

In Nederland leveren we door tussenkomst van de stichting Caritas St. Petrus

De Stichting Solidariteitswerkplaats Uden
e.o. is opgericht op 7 Juni 1996 en maakt
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met 6 Derde Wereld Werkplaatsen deel
uit van ons in 1984 opgericht moederbedrijf VAI.
Het Stichtingsbestuur en de uitvoerende
medewerkers zijn allen vrijwilligers en
genieten onder bepaalde voorwaarden
een geringe vrijwilligersvergoeding.
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 6 werkplaatsen in Noord-Brabant
samen onder de paraplu van Vraag en
Aanbod Internationaal. Deze stichting,
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 ook in
Kameroen worden ingediend.
VAI draagt zorg voor het uitzetten van de
opdrachten bij de aangesloten werkplaatsen 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 6 volle zeecontainers naar Afrika. In de werkplaatsen
worden naast projecten voor VAI ook
gewerkt aan aanvragen voor andere
organisaties.

Hoe komen we aan de spullen?
Er gaat heel wat werk aan vooraf, voordat
een jongen in Tanzania na het behalen van
zijn diploma van zijn timmerkist en een
man in Uganda van zijn geschonken
rolstoel en een vrouw in Tanzania van haar
handnaai- of trapnaaimachine gebruik kan
gaan maken. 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 in een zeecontainer naar het Afrikaanse contingent.
Deze aanvankelijk in onbruik geraakte
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 geraakte spullen bij ons te komen inleveren.
Ook worden met hulp van kerkelijke
instellingen frequent “bergen” gereedschap ingezameld.

@ Illustratie Gert de Goede Uden / copyright

Het centrale magazijn VAI in Alphen, foto SWU

Op deze manier groeit ook het besef, dat
heel veel goederen kunnen worden hergebruikt en ondermeer in een ontwikkelingsland een 2e leven krijgen.
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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, nieuwe
naaimachines of rolstoelen te maken.
Hierdoor wordt ook de Co2 uitstoot fors
verminderd.
Vrijwilligers onderscheiden:
Op aangeven van het bestuur van de
Solidariteitswerkplaats Uden stond onze
vrijwilliger Luc Vos (89 jaar) el enkele jaren
in het bestand van de gemeente Uden om
genomineerd te worden als Vrijwilliger
van het jaar. Blijkens informatie kwam Luc
telkens een aantal punten te kort voor de
nominatie. Dat was de reden dat het
bestuur besloot om Luc Vos in de eigen
organisatie te benoemen tot Vrijwilliger
SWU van het jaar 2019.

De voorzitter overhandigde hem voor zijn
tomeloze inzet gedurende ruim 21 jaar op
21 november 2019 een enveloppe met
daarin een bedrag van € 250,-- als blijk van
waardering, die hij vrij mag besteden.
Op vrijdag, 26 april 2019 kreeg onze
vrijwilliger Piet van den Berg (77 jaar)
samen met 11 anderen in de gemeente
Landerd uit handen van Burgemeester
Bakermans een Koninklijke Onderscheiding opgespeld.

In het midden Piet van den Berg / foto fotobureau
Wout van Assendelft 4-2010

Piet die sinds 2015 als vrijwilliger bij de
SWU werkzaam is, kreeg zijn lintje voor
zijn werk als vrijwilliger in de reparatieploeg en klussendienst voor de Zorgcooperatie Zeeland. Zo’n 40 jaar geleden trad
hij aan als leidinggevende bij de hobbyclub
in Zeeland.
Ook was hij penningmeester van de
carnavalsvereniging De Smouskes en
geruime tijd was hij bestuurslid van de
KBO in Zeeland en sinds begin 2015 is hij
als vrijwilliger werkzaam op onze
werkplaats.

SWU-Vrijwilliger van het jaar 2019/foto SWU

Kortom Piet heeft zijn lintje dubbel en
dwars verdiend en wij zijn trots op een
zo’n maatschappelijk betrokken vrijwilliger
als Piet in ons midden.
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De naam van onze werkplaats in
het teken van Solidariteit
De keuze voor de naam Solidaiteitswerkplaats dateert van 1996 en zou aan
vernieuwing 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 dat je daaraan consequenties verbindt. Die betekenis heeft in die 24
jaar absoluut niet aan betekenis en
waarde verloren.
Zelfs het “restafval” (ongeveer 2.500 kilo
van de 14.000 kilo aangeleverde metalen
voorwerpen) in de vorm oud ijzer wordt
gescheiden aangeboden en gerecycled.
Dat leverde ons in 2019 nog eens zo’n
€ 1.660,-- op.

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. secretaris, redacteur en doet pr/communicatie.
Vergaderingen, werkoverleg en
bijeenkomsten
In het afgelopen jaar heeft het bestuur
een 6-tal bestuursvergaderingen gehouden en is 2 keer bijeen geweest ter voorbereiding van de officiële opening van de
werkplaats.
Op 21 november 2019 hebben we uit ons
midden Luc Vos gekozen tot “vrijwilliger
van het jaar” en hem voor zijn
enthousiaste inzet op zijn hoge leeftijd van
89 jaar en dat al 21 jaar onafgebroken,
een bedrag van € 250,-- overhandigd.

3a. DONATIES aan de SWU
@ Illustratie Gert de Goede Uden / Copyright

De vrijwilligers
We zijn met 30 enthousiaste en
vakbekwame vrijwilligers en we hebben
het afgelopen jaar 2019 weer een berg
werk verzet. We hebben in 215 dagdelen
samen in totaal ongeveer 2620 uren
gewerkt aan het gebruiksklaar maken van
gereedschappen, naaimachines, fietsen en
rolstoelen en klein electrische machines.
Uit de vrijwilligers hebben we 5 personen
zich bereid verklaard om het bestuur van
de stichting Solidariteitswerkplaats Uden
e.o. te vormen.

In het afgelopen jaar ontvingen wij in
totaal voor een bedrag van ruim € 10.700,aan donaties en financiële ondersteuning
van particulieren, bedrijven en
overheidsinstanties:
- Van H. van den Nieuwenhuizen Uden
ontvingen een donatie van € 500,--;
- Van de Firma Geert Van den Heuvel uit
Heesch (voormalige werkgever van Wout
Hanegraaf) kregen we € 1000,--;
- Van de familie Aldenhuysen uit Uden
kregen we een bedrag van € 100,--;
- Van de frima Wiltec b.v. Uden kregen we
een donatie van € 100,--;
- Van het verzekeringskantoor De Bruin uit
Uden ontvingen een donatie van € 100,--;
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- Van de gemeente Uden kregen we op
aanvraag WMO een financiele ondersteuning van € 2000,--;
- Van Harrie van den Nieuwenhuizen Uden
ontvingen we een donatie van € 200,--;
- Van de Jan van den Boom uit Uden
ontvingen we een bedrag van € 350,-- en
een bedrag van € 500,-- voor het
fietsproject De Nieuwe Hoeven Schaijk;
- Van het Udenfonds € 626,-- voor de
kosten van de officiële opening SWU;
- Van Casghana voor het project Ghana
een bedrag van € 1350,--;
- Van de familie J. van Hout uit Veghel een
bedrag van € 100,--;
- Van Wout Hanegraaf kregen we € 250,-voor zijn werk bij Prinssen en Ockhuizen;
- Van Harrie van den Nieuwenhuizen uit
Uden kregen een donatie van€ 500,--;
- Van A. Stultiens uit Uden ontvingen we
een donatie van € 25,--;
- Van M. van Hintum uit Uden € 40,--;
- Van Lambert van Vonderen (een onzer
vrijwilligers) kregen we een donatie van
€ 100,-- ter ondersteuning van een project
in Tanzania;
- Van dokter J. Oomen uit Uden kregen we
een donatie van € 75,--;
- Van Harrie van den Nieuwenhuizen uit
Uden kregen we opnieuw € 200,--;
- Van J. van Werkhoven uit Uden
ontvingen we een donatie van € 200,--;
- Van de Rabobank Uden-Veghel ontvingen we in verband met de deelname
aan Rabo Club Support 2019 een bedrag
van € 782,95 gestort op onze rekening;
- Van de Stichting Uden Wereld Wijd
kregen op aanvraag uit het Fonds
Kleinschalige Projecten een donatie van
€ 2000,--;
- Van Ad van Schaijk uit Uden (een van de
vrijwilligers van de SWU) kregen we een
donatie van € 250,-- voor het kerkproject
in Tanzania en
- Van Jannie Troost ontvingen we tot slot
een bedrag van € 10,-- .

3b. Donaties door de SWU
In 2019 hebben we voor een bedrag van
naar schatting € 6585,-- een aantal soortgelijke stichtingen als de onze geholpen:
- Het bootproject van Yvonne en Marc
Verhagen in Oeganda hebben we vanuit
de SWU financieel ondersteund met een
totaalbedrag van € 1500,--;
- Het versturen van kisten met gereedschap, een terreinfiets en een
aangekochte formaatzaagmachine naar de
Watoto-Foundation van Noud van Hout in
Tanzania hebben we ondersteund met een
bedrag van € 1500,--;
- De projecten van Chris Brugmans in
Zambia de Chitungulu-Foundation en die
van zuster Veronica van Teresian Sisters in
Zambia hebben we financieel ondersteund
met een bedrag van totaal € 2700,--.
- Het transport van een kerkklok uit de
Heilig Hartkerk in Veghel per boot en een
Kruiswegstatie uit de San Salvatorekerk in
‘s-Hertogenbosch per vliegtuig naar de
parochie van Teewater River Village in
Tanzania (een project van Noud van Hout)
Is financieel ondersteund met € 870,--.
- Verder hebben we stichting Trap-In Uden
Volkel een bedrag geschonken van € 125,-voor de organisatie van de fietstocht voor
ondersteuning 3e werelddoelen.
4. Gewerkte uren
Vanaf 1 januari tot en met 31 december
2019 bedroeg het aantal gewerkte uren
door de 30 op de werkplaats aanwezige
vrijwilligers in totaal 2620 uren in 215
dagdelen.

4. MEDEWERKERS in 2019
Het werk in en voor de werkplaats SWU
werd verricht door 30 uitvoerende
vrijwilligers en 5 bestuursleden. Op een
enkele uitzondering na zitten we allen in
de derde levensfase en maken deel uit van
de groep van in totaal 2.4 miljoen ouderen
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in de leeftijd tussen de 60 en 80 jaar. De
oudste op onze werkplaats is bijna 90 jaar.

Vrijwilligers op de VW-bedankdag 11-2019 Foto SWU

Naam, plaats, leeftijd (op 1-1-2020):
1. Piet v.d. Berg, Zeeland, 77 jaar;
2. Jan Bongers, Uden, 71 jaar;
3. Gerard Brouwer, Uden, 71 jaar;
4. Nico de Bruijn, Zeeland, 76 jaar;
5. Mathieu van Dijk, Volkel, 72 jaar;
6. Piet Ermers, Uden, 69 jaar;
7. Wout Hanegraaf, Uden, 85 jaar;
8. Bahramquj Haresse, Volkel, 63 jaar
9. Rinus v. Helvoirt, Mheide, 66 jaar;
10. Piet van den Hurk, Uden, 66 jaar;
11. Rien de Kok, Uden, 73 jaar;
12. Piet van de Linden, Boekel, 70 jaar;
13. Eric Looij, Uden, 68 jaar;
14. Erik Platenburg, Zeeland, 48 jaar
15. Gerrit Martens, Uden, 69 jaar;
16. Toon Nooijen, Uden, 71 jaar;
17. Wilbert Prinssen, Uden, 56 jaar;
18. Ad van Schaijk Uden, 84 jaar;
19. Henk Spierings, Uden, 65 jaar;
20. Harrie Swarts, Uden, 72 jaar;
21. Ton van der Vegt, Uden, 67 jaar;
22. Marc Verhagen, Uden, 57 jaar;
23. Martien Verhoeven, Uden, 69 jaar;
24. Harold Vermeij, Uden, 48 jaar;
25. Lambert van Vonderen, Uden, 78 jaar;
26. Luuc Vos, Uden, 89 jaar;
27. Jac Walg, Uden, 72 jaar;
28. Jos van de Weem, 58 jaar;
29. Ad Wilborts, Uden, 73 jaar
30. May Willems, Uden, 72 jaar
In 2019 zijn Rinus van Helvoirt uit
Mariaheide; May Willems uit Uden en Ad

Wilborts uit Uden en Eric Platenburg uit
Zeeland aangetreden.
Ties van Donzel en Siebren Wind alsmede
Pedro van Bakel en Henk Roefs uit Schaijk
zijn in 2019 gestopt.
Reanimatie cursus
In 2019 hebben Rien de Kok, Piet Ermers,
Piet van den Berg en Martien Verhoeven
hun reanimatiediploma weer
geactualiseerd.
Het dichtstbijzijnde AED-apparaat voor de
werkplaats hangt bij Body Style op de
hoek van de Loopkantstraat-Protonenlaan
Uden op ongeveer 100 meter van de
werkplaats. We hopen op onze werkplaats
van hun diensten of het apparaat geen
gebruik te hoeven maken.
Lief en Leed medewerkers en partners:
- Op 16 december 2019 overleed Tiny van
der Stappen-Kuijten e.v. van oud vrijwilliger Jo van der Stappen. Zij was 85 jaar;

5. OVERZICHT RESULTATEN in 2019
In 2018 werden de totale hoeveelheden
gereviseerde goederen weggeschreven
onder (a). Het totaal aantal goederen dat
gereviseerd werd in 2019 staat vermeld in
kolom onder (b) en het totaal aantal
geproduceerde goederen in de afgelopen
24 jaar staat opgesomd in kolom (c):
a:
b:
c:
__________________________________
Fietsen
62
74
1712
Timmerset
55
29
543
Autosets
11
11
133
Elektrosets
11
16
268
Metselaarset
6
4
137
Loodgieterset
2
2
58
Gereedschap
450
200
8700
Naaimachines 102
139
2805
Bankw.sets
28
30
185
Rolstoelen
10
16
1243
Rollators
25
16
285
12

In 2019 hebben we ongeveer 14 duizend
kilo in onbruik geraakt gereedschap uit het
restafval gered en na revisie een 2e leven
gegeven.
Wat helemaal niet bruikbaar meer is
leveren we gescheiden aan bij een Udens
Recyclebedrijf. Dat leverde ons in 2019
een totaal bedrag van € 1660,-- op.
De prijs van oud ijzer is 14 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 2019
1. Vraag en Aanbod Internationaal:
4 bankwerkersets in metalen kist; 10
timmermansets in houten kist; 19
electrische handnaaimachines in een kist;
2 elektrische handnaaimachines in een
koffer en 2 rolstoelen.
10 kisten met gereedschap voor de
timmerman; 5 kisten met gereedschap
voor de bankwerker; 10 handnaaimachines in een kist en 9 elektrische
handnaaimachines in koffer en 1 overlockmachine.
5 handnaaimachines in een kist; 2
electrische naaimachines in een koffer;
2 rolstoelen; 10 kisten gereedschap voor
de timmerman.
5 electrische naaimachines in koffer; 11
handnaaimachines in kist; 10 kisten met
gereedschap voor de bankwerker en 10
kisten voor de timmerman.

10 automonteursets; 10 timmersets; 7
handnaaimachines in kist; 3 rolstoelen en
5 electrische naaimachines in kist.
2. Stichting Caritas St. Petrus Uden:
26 damesfietsen, 12 herenfietsen en 25
rollators en 3 rolstoelen.
3. Watoto-Foundation Tanzania:
1 kist met gereedschap voor de
fietsenmaker; 1 kist met gereedschap voor
de timmerman; 1 kist met gereedschap
voor de bankwerker; 1 kist met gereedschap voor de electromonteur; 1 kist met
gereedschap voor de automonteur; 5
handnaaimachines in een koffer en 1 fiets.
4. Gemeente Uden:
2 kisten van Trespa-hout ter bescherming
van de inwerpunits van ondergrondse
afvalcontainers op de Markt in Uden.
5. Stichting Chitungulu Zambia:
Door tussenkomst van Margot Verbeek
Uden voor projectleider Chris Brugman
van voornoemde stichting hebben we 4
kisten met gereedschap voor de timmerman en 2 fietsenmakersets en 6 handnaaimachines geleverd en voor het
transport naar Zambia gezorgd.
6. Stichting CasGhana:
Op 7 januari 2019 hebben we een grote
kist met 450 stukken los gereedschap
geleverd aan broeder Jos van Dinther en
zorgden voor het transport per zeecontainer naar zijn technische in Ghana.
7. de Nieuwe Hoeven:
-3 fietsen op standaard geleverd voor het
fietsproject van demente bejaarden.
8. HWMCO/NiCa-Foundation Oeganda:
5 handnaaimachines in een kist en
9. Vluchtelingenwerk Veghel:
12 herenfietsen en 4 damesfietsen.
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10. Verzameling van kleine
plaatselijke projecten:
-Voor Anita van Haandel in totaal 6
naaimachines gerepareerd; aan de
stichting Balans een kist met gereedschap geleverd voor de fietsenmaker;
-Aan Mientje Koenen 1 handnaaimachine
geleverd voor een project in Zambia en
-Aan Therry Thenu van de Stichting
“De Goeie Reis” 3 rolstoelen geleverd en
- Aan een vluchteling uit Eritrea een
naaimachine; voor de stichting Zig Zag
hebben we een 6-tal naaimachines
aan onderhoud onderworpen.

7. Officiële OPENING Werkplaats:
Op zaterdag, 26 januari 2019 hebben we
onze nieuwe werkplaats aan de Loopkantstraat 17 te Uden officieel geopend.
Op 15 november 2018 betrokken we de
nieuwe werkplaats al. Nadat we in bijna
6 maanden tijd de werkplaats in het gebouwencomplex opnieuw hadden
ingericht met 24 werkplekken; van een
open carport op het terrein een grote
opslagruimte hadden gebouwd; voor
Compass een container hadden geplaatst
voor de opslag van hun sport- en spelmateriaal ……. …………..konden we ons
voorbereiden op de officiële opening.

uur en 17.00 uur naar schatting 250
bezoekers verwelkomen.

Doorknippen lint opening, foto SWU

In goed overleg me de locatiemanager
Mirte Romanillos van het Jongerencentrum MC maakten we voor de ontvangst van alle genodigden gebruik van de
grote evenementenhal van het
gebouwencomplex.
Daags van te voren lieten we stoelen,
tafels en statafels alsmede kapstokken,
kopjes en koffiezetmachines aanleveren
door het verhuurbedrijf De Prinsheerlijke
Zit Uden. Het Wijnhuis Uden leverde de
drank en bakker Bekkers uit Uden het
worstenbrood.
De echtgenotes van onze vrijwilligers
hebben de mensen die op de uitnodiging
afkwamen op koffie, thee, een worstenbroodje en een drankje getrakteerd.

We hadden eerder een nieuwe website
laten inrichten, zetten de werkplaats op
faceboek, lieten een partij nieuwe folders
en professionele uitnodigingskaarten laten vormgeven en drukken.

De voorzitter van het bestuur van de
stichting Solidariteitswerkplaats Uden, Ton
van der Vegt hield een speech waarin hij
op de geschiedenis van de werkplaats
terug- en op de toekomst vooruitblikte.

We verstuurden 175 uitnodigingen en
lieten in een aantal artikelen in zowel het
Brabants Dagblad en het Udens Weekblad
plaatsen, waarin we de lezers attendeerden op het werk van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o., de verhuizing en
nodigden alle geïnteresseerde lezers uit
voor de opening. We mochten op
zaterdag, 26 november 2019 tussen 14.00

Oud-wethouders Matthie van Merwerode
en Gerrit Overmans, verrichten de feitelijke
openingsceremonie door samen met de
medeoprichter van onze werkplaats Jas
van Stiphout het lint door te knippen.
Wethouder Matthie van Merwerode hield
daarna nog een korte speech waarin hij
het nut van de derde wereld werkplaats
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en de waardering voor het werk van de
vrijwilligers uitsprak.

Onthulling plaquette door Jas, foto SWU 1-2019

Nadat een plaquette in de vorm van een
straatnaambord met opschrift:
“Jas van Stiphoutlaantje” was onthuld
door Jas zelf, waarbij hij van verrassing zijn
evenwicht moest zoeken en pastoor Louis
de Bont zijn zegen had uitgesproken voor
een behouden toekomst van de werkplaats, werden de aanwezigen telkens in
groepen rondgeleid door de vrijwilligers.
Het was een zeer geslaagde dag.
Het bestuur en de vrijwilligers van de
Solidariteitswerkplaats Uden e.o. zijn trots
op hun nieuwe onderkomen en danken
het UdenFonds voor de financiele ondersteuning voor de herinrichting en het
faciliteren van de officiële opening.
Mevrouw K. Wagemakers van het
gelijknamige bouwbedrijf werd nog eens
bedankt voor het kostenloze gebruik van
een 2-tal panden waarin de werkplaats
gedurende 20 jaren gehuisvest is geweest.
We zijn trots met deze uitstekend geoutilleerde werkplaats en tevreden met de
toegezegde betaalde opdrachten van
Vraag en Aanbod Internationaal Alphen.
Wij zijn op de toekomst voorbereid.

8. Overzicht van de in 2019
gehouden INZAMELINGEN
We houden regelmatig een inzameling om
aan onze spullen te komen en om deze na
een gedegen revisie en kwaliteitscontrole
nuttig aan te wenden in 3e wereldlanden.
Ook werden gereviseerde fietsen,
naaimachines en rollators aan minima in
financiele problemen in Uden gegeven
door tussenkomst van onze zusterorganisatie Caritas Sint Petrus Uden.
Ook in 2019 kwamen 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 we bij de mensen thuis op
hun verzoek goederen gaan halen.
Verder heeft de Solidariteitswerkplaats
Uden in 2019 al voor de 4e keer op rij
meegedaan met een grote inzameling
opgezet door de parochie de Goede
Herder en de aangesloten kerken in de
kerkdorpen rondom Heesch e.o.
Inzamelingsactie kerken parochie
de Goede Herder e.o.
In de periode van 19 maart tot 1 mei 2019
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, Vorstenbosch,
Nistelrode, Vinkel, Geffen en in de
parochiekerk van Heesch.
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9. Bootproject Oeganda.

Lambertus Parochiekerk Nistelrode/foto google

De berg ingezamelde goederen was ook
dit jaar weer niet te overzien.
Bij elkaar werden 4 volle aanhangwagens
met fietsen, gereedschap, naaimachines
en handgereedschap voor tal van technische beroepen aangeleverd.
De inspanningen en 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 herhalen.
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.

Het gereedschap uit Heesch e.o. / foto SWU 3-1

In de maand januari 2019 werd het
de SWU benaderd door Marc Verhagen
onze penningmeester. Mark en zijn vrouw
Yvonne ondersteunen met de HWMCO
Foundation en NiCa “Nicky’s Care for
Africa” het onderwijs van de Bwama
Primary School in Oeganda, welke school
gehuisvest is op een eiland in het Lake
Bunyonyi. De 300 leerlingen worden
dagelijks met boten naar en van school
vervoerd.
Van de Stichting Metaalopleidingen van
het ROC de Leijgraaf te Veghel/Oss waar
Marc werkzaam is als beleidsmedewerker
techniek en samenwerking kregen Marc
en Yvonne een door de leerlingen van
onderwijzer Albert Sengers van de
Metaalafdeling van het ROC roestvrij
stalen boot geschonken voor hun project
in Oeganda.
Aan het bestuur van de SWU werd
gevraagd of de vrijwilligers de boot van
een laagje verf zouden willen voorzien
alvorens deze boot van ruim 6 meter lang
bij 2 meter breed door tussenkomst van
Vraag en Aanbod Internationaal op
transport naar Afrika te zetten.
Eind februari 2019 werd de boot op een
gehuurde trailer van het ROC Veghel naar
de werkplaats in Uden vervoerd.
We riepen voor het verfadvies de hulp in
van een scheepsbouwer uit het noorden
van het land. De boot werd gezandstraald
door het bedrijf Van Duijnhoven uit Uden
en van een zogeheten epoxielaag voorzien. Door Nico van der Heijden, Piet van
den Berg en Ton van der Vegt werden de
zijkanten en de onderkant van de boot
van 5 lagen en de binnenzijde van 2 lagen
kwalitatief hoogwaardige verf voorzien.
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Tot slot werden er houten banken
toegevoegd aan de boot. Door het ROC
waren de vlonders al op de vloer gelegd.
De zijkanten, de banken en de vlonders
werden In de gevraagde kleuren afgelakt.
We hebben voor het vervoer naar VAI in
Alphen een boottrailer aangeschaft.

De boot bij het ROC Veghel 1-2019 / foto SWU

Op Paaszaterdag 20 april 2019 vond de
officiële overdracht van de boot aan
Yvonne en Marc Verhagen plaats. Kort te
voren werd het officiële logo nog op de
boot gespoten “NiCa-Foundation Nicky’s
Care for Africa”. Het bootproject werd
opgedragen aan de in 2011 overleden
zoon Nicky van Yvonne en Marc.
De boot werd gedoopt en allen die op de
een of andere manier hadden geholpen
aan het tot stand komen van dit project
werden door Yvonne bedankt onder het
genot van een glas champagne. Er werd
een opname van de plechtige overdracht
en de doop van de boot gemaakt door de
DTV- Uden en in het Udens Weekblad
verscheen een mooie reportage.

Het eindresultaat / foto SWU 05-2019

De boot zal In Oeganda nog voorzien
worden van een flinke buitenboordmotor
welke aankoop wordt gedaan bij de
plaatselijke bevolking in Oeganda. Deze
aankoop wordt gefinancierd door het ROC
Veghel/Oss.
Het bestuur van de stichting
Solidariteitswerkplaats Uden e.o. heeft de
aankoop van de boottrailer en het
transport per zeecontainer naar de haven
van Mombassa gefinancierd. Door allerlei
logistieke problemen en het voldoen aan
douaneverplichtingen voor vertrek uit
Nederland, kwam de boot eerst pas begin
2020 in de haven van Mombassa in Kenia
aan. Vervolgens vond het transport in een
container over de weg naar Kampala
Oeganda plaats.

De oplevering van de boot / april 2019 foto SWU

Eind februari 2020 arriveerde de boot op
de trailer over land in Kasese waarna het
laatste deel van het transport over 350
kilometer volgt. Naar verwachting zal de
boot in maart 2020 afgeleverd worden bij
de onderwijzers van de Bwama Primary
School in Oeganda. Daar wordt het vaartuig voorzien van een stevige buitenboordmotor die met financiele ondersteuning van het ROC Veghel/Oss ter plaatse
gekocht zal worden, zoals eerder gezegd.
Na ruim 14 maanden na het doneren van
de kale boot, het verven, voorzien van
banken en het transport en de vele donaties komt de boot na een lang transport
uiteindelijk op de eindbestemming aan.
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10. VRAAG EN AANBOD
INTERNATIONAAL ALPPHEN
Door ons moederbedrijf Vraag en Aanbod
Internationaal te Alphen wordt sinds 2016
aangestuurd op nieuwe aanpak.

Er is een krachtig netwerk van afnemers
gezocht en gevonden in Uganda, Tanzania
en sinds 2019 ook Kameroen, die door
tussenkomst van 5 intermediaire
organisaties ter plaatse de gevraagde
goederen geleverd krijgen.

11. DE GROTE CLUBKASCAMPAGNE
VAN DE RABOBANK

In 2019 kwamen er meer dan voldoende
betaalde opdrachten van de VAI Alphen.
Dit was het gevolg van het sinds 2016
opzetten van een nieuwe structuur van de
organisatie. Na een onderzoek en analyse
is er een nieuwe opzet gemaakt.
Met hulp van de 6 werkplaatsen in
Alphen, Teteringen, Culemborg, Waalwijk,
Sprundel, Kaatsheuvel en Uden worden de
opdrachten uitgevoerd.
In 2019 werden vanuit het Logistieke
Centrum van VAI in Alphen 5 containers
met daarin de goederen voor meer dan
100 projecten aangeleverd. Voor de
realisatie van het transport en levering
werd door VAI voldoende werkkapitaal
van sponsoren bijeengebracht.
Op 21 mei 2019 heeft Daan van Ee, de
directeur van Vraag en Aanbod
Internationaal een bezoek gebracht aan
de vrijwilligers van de Solidariteitswerkplaats in Uden en verslag gedaan van zijn
inspectie in maart 2019 in de landen
Oeganda en Tanzania.
Hij controleert dan ter plaatse
of de geleverde goederen goed zijn
aangekomen en nuttig worden
aangewend. Voor het eerst werden ook
de behoeften aan goederen gepeild in
Kameroen. De ontwikkeling in dit land
is in verval geraakt. VAI gaat er enkele
projecten ondersteunen.

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. ontvingen een unieke
stemcode. Door de bezitters van een
stemcode kon tussen 1 en 19 oktober
2019 op hun favoriete club of vereniging
gestemd worden.

De uitslag van de Clubkas Campagne werd
op 21 oktober 2019 bekendgemaakt
tijdens een feestelijke avond in theater
Markant in Uden waarbij € 130.000,werd verdeeld onder de verenigingen.
Dit leverde de Solidariteitswerkplaats
Uden e.o. met ruim 213 stemmen een
mooi bedrag van € 782,-- op. Gerard
Brouwer en Mathieu van Dijk namen de
cheque in ontvangst.
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12. WERKBEZOEK Tanzania
In oktober 2019 hebben onze vrijwilligers
Wout Hanegraaf en Ton van der Vegt en
hun beider vriend Hay Kallen uit Kronenburg gedurende een maand een
werkbezoek gebracht aan de WatotoFoundation in Tanzania van Noud van
Hout uit Uden. Wilbert Prinssen sloot op
19 oktober 2019 aan bij het gezelschap.
Christien van der Ven uit Veghel maakte
van 1 oktober tot 18 oktober 2019 ook
deel uit van het gezelschap. Zij deed in
Tanzania een afstudeeropdracht van haar
studie Theologie aan de Universiteit in
Nijmegen en onderzocht diverse vormen
van religie in Arusha en omgeving.
Een kerkklok die in 2018 geschonken werd
door het parochiebestuur van de Heilig
Hart-kerk uit Veghel werd in mei 2019 op
verzoek van Noud van Hout per zeecontainer naar Tanzania getransporteerd.
Deze 750 kilo zware klok werd na een
week van sterkteberekening van de toren,
vergaderen en voorbereiding door de
“ingenieurs” Wout en Hay op 20 meter
hoogte in de kerktoren van de parochie
May Yi Chai (Tee Water Rivervillage)
gehangen nadat deze toren verstevigd was
met een staalconstructie van zware
hoekprofielen.
Noud van Hout ondersteunt de bouw van
deze kerk door het leveren van de stenen.

De kerk waarvoor Noud de stenen leverde / Ton.

Tijdens het werkbezoek kwam met het
vliegtuig van KLM-Cargo vanuit Nederland
een 160 kilo zware kist met 14 Kruiswegpanelen aan. Deze koperen panelen kregen we voor de kerk gedoneerd door
pastoor Frits Ouwens van de Lambertus
parochie uit Nistelrode. Hij is de schatbewaarder voor het Bisdom Den Bosch en
heeft tal van kerkelijke inventarisstukken
staan uit voor de dienst gesloten kerken.

De klok wordt in de toren gehesen / foto Ton

Verder hebben de mannen de werkplaats
van het opleidingscentrum van de Watoto
-Foundation in Makumira ingrijpend
verbouwd en heringericht en werden
diverse machines van de houtbewerkingsafdeling verplaatst.
Hay Kallen en Wout Hanegraaf hebben
verder nog een week achterstallig
onderhoud verricht aan tal van machines
van de technische school, waarbij een
cultivator weer werd opgestart. Verder
werd fietsreparatieles aan de onderwijzers
en een handvol leerlingen gegeven met
het gereedschap van de SWU en aan de
hand van een boekwerk van Kees van
Kampen. Op 20 oktober 2019 hebben we
het eindexamenfeest “Graduation-day”
van 12 leerlingen meegemaakt. Zij
zwaaiden af met betaald werk in het
vooruitzicht en een diploma onder de arm.
De 4 weken van hard werken werd afgesloten met een mooie safari in het
Taranquirapark, die we voor de vele
inspanningen cadeau kregen van Noud
van Hout.
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13. VRIJWILLIGERSBEDANKDAG ‘19
Op donderdag, 21 november 2019 waren
we met in totaal 45 vrijwilligers en aanhang bijeen in het tot Eeterij D’n Oven
omgebouwde melkveestal van de familie
Schraven in Zeeland, om onze jaarlijkse
Vrijwilligersbedankdag te vieren.
We hebben ons na een “korte” toespraak
van voorzitter Ton van der Vegt en een
diapresentatie van een aantal hoogtepunten in het afgelopen jaar, het eten en
drinken goed laten smaken en hebben
genoten van deze gezellige avond.

graag aanmerken als een jaarlijks terugkomend bijzonder voorval.

14. 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
2019 in totaal 26 damesfietsen, 12 herenfietsen en 15 kinderfietsen alsmede 25
rollators en 3 rolstoelen geleverd voor
uitgifte aan sociale minima in financiele
problemen. Verder werden 10 fietsen
geleverd aan Caritas voor haar project in
Oradea Roemenie.
De stichting Caritas zamelde in haar 8
grijze textielcontainers in 2019 ongeveer
105-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. Tussen 1992 en 2019 werden
in totaal 220 vrachtwagens met telkens 20
duizend kilo kleding naar het voormalig
Joegoslavië en het bisdom Oradea in
Roemenie vervoerd.

Vrijwilligersbedankdag in D’n Oven Zeeland.

Als verrassing toverde het bestuur een
onderscheiding voor Luc Vos uit de hoed.
Hij werd voor zijn tomeloze inzet over de
periode van ruim 21 jaar gedecoreerd met
de titel van Vrijwilliger van het jaar 2019
en kreeg als blijk van waardering een
enveloppe met het bedrag van € 250,--.

Sinds 9 jaar heeft Caritas een
“Kledingbank” in de voormalige Pius-Xkerk 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 325
personen uit ruim 100 gezinnen worden
maandelijks geholpen. Naast kleding
worden er ook spelletjes, knuffels en
fietsen verstrekt.

Deze traditie van het nomineren van een
vrijwilliger van het jaar wil het bestuur
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15. De SWU hielp in 2019
DE NIEUWE HOEVEN in SCHAIJK
Bij het verpleeghuis Nieuwe Hoeven in
Schaijk wonen mensen met dementie. De
Solidariteitswerkplaats Uden e.o. helpt
deze mensen meer te bewegen. Wij
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”. In 2018
kwam Anita Kuppen, activiteitenbegeleidster op Nieuwe Hoeven, met een verzoek.
Anita: “Onze bewoners, die nog mobiel
zijn, hebben vroeger meestal veel gefietst.
Het is belangrijk om hen zo lang mogelijk
mobiel te houden, vandaar veel
bewegen”.

heden waren. Gerard: “Dit was een niet
alledaagse verzoek, maar we wilden graag
kijken wat de mogelijkheid was. Een paar
gereviseerde 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 91jarige bewoner Piet Derks op de fiets
plaatsnemen. Anita Kuppen vergezelde
hem bij de openingsrit.

Piet Derks en Anita,de openingsrit foto NH

De Nieuwe Hoeven Schaijk / foto website

Rondom Nieuwe Hoeven is er veel groen
en zijn er uitgebreide wandelpaden 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 fietsenafdeling werd gevraagd wat de mogelijk-

Mede door dit succes is er door het personeel van de Nieuwe Hoeve een bestelling geplaatst voor meerdere exemplaren
bij de Solidariteitswerkplaats Uden.
In 2019 werden weer 2 tandemfietsen op
een standaard geleverd en aan het begin
van 2020 volgen er nog eens twee stellen.
De 4 omafietsen voor de laatste opdracht
hebben we betrokken van de gemeente
Uden, die nog een aantal weesfietsen
hadden staan, die voor een gering bedrag
konden worden betrokken.
Wij dragen graag bij aan de “mobiliteit”
van de mensen met dementie.
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16. FINACIEEL OVERZICHT 2019

Wereld Wijd en naar aanleiding van een
aanvraag WMO bij de gemeente Uden en
een donatie van het Uden-Fonds.

Resultatenrekening*
Inkomsten per productgroep 2019:
Fietsen:

€ 3.117,--

Rolstoelen
Gereedschappensets:
Naaimachines
Oud ijzer
Donaties aan SWU
Uden Fonds
Overige

€ 615,-€ 11.803,-€ 4.463,-€ 1.661,-€ 10.771,-€ 2.626,-€ 6.074,--

Korte toelichting op de Financiën 2019
door penningmeester Marc Verhagen

-------------------------------------- € 41.070,--

Het boekjaar 2018 was 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 in 2018 te
leveren als in voorgaande jaren.

Fietsen
Gereedschapssets

€ 588,-€ 2.767,--

Naaimachines
Donaties door SWU

€ 1.315,-€ 6.585,--

Ondanks de lagere omzet van producten
en een aantal maanden“ dubbele huisvestingslasten” liet de normale exploitatie
in 2018 slechts een positief saldo van
€ 300,-- zien. Het financiele eindresultaat
was in dat jaar € 21.700,-- negatief en we
teerden in op ons spaartegoed.
In 2019 kropen we weer uit het dal als
gevolg van een forse toename van het
aantal betaalde opdrachten van ons
moederbedrijf, de vele donaties van
particulieren en een aantal forse financiele
ondersteuningen van de Stichting Uden

Inkopen per productgroep:

-------------------------------------- € 11.255,-Exploitatiekosten 2019:
Afvalverwerking
Algemeen
Energie en water
Huur Loopkantstraat
Keuken/schoonmaak
Personeel
Reiskosten
Tel/bank/belasting
Verhuizing/Herinr.
Werkplaats

€ 674,-€ 2.977,-€ 4.947-€12.140,-€ 663,-€ 1.013,-€ 620,-€ -3.878,-€
-,-€ 1.599,--

Bootproject

€ 1.098,--

--------------------------------------€ 21.853,-Resultaat 2019

€ 7.962,--
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SWU BALANS PER 31-12-2019*
ACTIVA:

2017:

2018:

2019:

Rabo betaalrekening
Rabo spaarrekening

€ 21.153,26
€ 15.249,49

€
461,44 € 7.566,-€ 16.000,-- € 16.000,--

Kas Gerard

€

36,93

€

Kas Mathieu

€

197,42

€

Inventaris

€

1.400,-- € 1.400,--

Vorderingen

€

802,25 €

Voorraad

€

6.883,-- €

TOTAAL:

€ 45.522,35

36,51 €
9,39

€

402,36
223,53

€ 1.400,--

-,--

-,--

6.600,-- € 6.734,--

€ 24.507,35

€ 32.326,89

PASSIVA:
Nog te betalen

€ 2.477,42 €

Eigen vermogen

€ 43.044,93

-,--

€ 24.507,34

€

-,--

€ 32.326,89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAAL:

€ 45.522,35

€ 24.507,34

€ 32.326,89
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17. NASCHRIFT Redactie
De illustraties en foto’s in dit jaaroverzicht van 2019 zijn door onszelf gemaakt en in onze
opdracht ontworpen. We hebben in een enkel geval tegen betaling toestemming gekregen
om de foto van een fotobureau te mogen plaatsen. 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.
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.

ANBI-nummer: 8043 83 890
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 2019 verstrekte “vrijwilligersbijdrage van € 800,--” als donatie
teruggestort op de rekening van de stichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o. Bij de
aangifte inkomstenbelasting mag deze donatie worden opgevoerd als gift en aftrekpost
omdat onze stichting aangemerkt is als een Algemeen nut beoogde instelling (ANBI).
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het nieuwe logo van onze derde wereldwerkplaats 11/2018 is ontworpen door Thijmen van Loenen van
Floenid Uden.
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