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1. Woord vooraf 
Voor de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. was 2020 opnieuw een 
opzienbarend jaar.  
Ondanks het feit dat de werkplaats door de maatregelen als gevolg 
van het Corona-virus het afgelopen jaar gedurende ruim 3 maanden 
gesloten was en we de rest van het jaar Coronaproof met een 
beperkte bezetting werkten, werd door ons als een 
vrijwilligersorganisatie een uitstekend bedrijfsresultaat neergezet. In 
dit jaarver-slag staan we stil bij wat we bereikt heb-ben, maar kijken 
ook weer vooruit.    
 
In 2020 werd ongeveer voor 18 duizend kilo aan in onbruik geraakte 
metalen  
gereedschappen, naaimachines, fietsen en rolstoelen bij de 
werkplaats aangeleverd. 
 

 
Voorzitter schrijft Jaarverslag SWU  /  foto Ton  

 
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.  
 
Door het leveren van 70 kisten met gereviseerd gereedschap en 120 
naai-machines hebben we het afgelopen jaar in de derde 
wereldlanden zo’n 250 mensen  geholpen zich te ontplooien en mee 
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te laten doen in de maatschappij. We hebben bovendien met de 
levering van 94 fietsen, 10 rollators en rolstoelen de mobiliteit van 
ongeveer 125 mensen bevorderd. 
 
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. 
 
Het afgelopen jaar ging de boeken in  
als het “Coronajaar”. De werkplaats was ruim 3 maanden gesloten 
en tijdens de overige 9 maanden traden we als gevolg van de 
veiligheidsmaatregel dagelijks met maximaal 8 vrijwilligers aan. Als 
je terug-kijkt naar de beschikbare tijd en het be-reikte eindresultaat, 
dan hebben we desondanks een knappe prestatie gehaald. 
We schreven na de eerste lockdown op 15 mei 2020 een 
Coronaprotocol, waarmee we er als organisatie alles aan doen om 
de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. In het 
afgelopen jaar zijn ons een aantal mensen uit de directe om-geving 
als gevolg van virus ontvallen en werd een van ons met het 
Coronavirus besmet.    
 
Elk jaar laten we ons verleiden om een project uit te voeren waarbij 
het nuttig aanwenden van goederen ons uitgangs-punt is. Ook in 
2020 hebben we ook een dergelijk bijzonde project gedaan. 
 
In de maanden augustus en september 2020 is bij de gestopte 
interieurbouwer Jan van den Meerendonk in Den Dungen, vriend 
van Wout Hanegraaf, door de vrij-willigers van de SWU en VAI een 
timmer-werkplaats ontmanteld. Uit werkplaats werden 30 
houtbewerkingsmachines en een grote bakkersoven gehaald. Die 
werden midden september verscheept naar een technische school 
in Congo. De container met ongeveer 8000 kilo aan hulpgoederen, 
kwam aan in januari. 
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Een mooi staaltje van samenwerking tussen de vrijwilligers van SWU 
en VAI. 
 
Ton van der Vegt, voorzitter van het  
bestuur van de stichting SWU. 

2. De SOLIDARITEITSWERKPLAATS  

 
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,  het milieu, de grondstoffen en andere middelen omgaan 
(planet) en tenslotte de manier waarop wij de winst bestemmen en 
de doelstellingen definiëren (profit).  
 
 

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 o.a. door tussen-komst van de stichting 
Caritas St. Petrus Uden fietsen aan mensen met een smalle beurs. 



 

 
7

 

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 26 
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.  
 
We bereiken meerdere doelen:  
- 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 met oog voor elkaar.  
 
De Website/Facebook van de SWU: 
Onze in 2018 opgezette nieuwe website  
   www.solidariteitswerkplaatsuden.nl   bleek bij analyse over 2020 
maandelijks door gemiddeld tussen de 500 en 700 mensen te zijn 
bezocht. Per keer bezoeken zij 2 tot 6 pagina’s op de website en 
zochten het adres en de openingstijden van de werkplaats alsmede 
de goederen welke we innemen. Maandelijks werden bestanden als 
het Coronaprotocol, het Jaarverslag en de Jaarrekeningen 10 keer 
gedownload.  

http://www.solidariteitswerkplaatsuden.nl/
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De Stichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o. is opgericht op 7 Juni 
1996 en maakt met 6 Derde Wereld Werkplaatsen deel uit van ons 
in 1984 opgericht moederbe- 
drijf Vraag en Aanbod Internationaal in Tilburg/Alphen.  
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 Uden 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 Tan-
zania, Oeganda en ook 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 6 volle zeecon-tainers naar Afrika. In de werkplaatsen worden 
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naast projecten voor VAI ook gewerkt aan aanvragen voor 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 jongen in Tanzania na 
het behalen van zijn diploma zijn timmerkist krijgt en een man in 
Uganda zijn geschonken rolstoel  
en een vrouw in Kameroen van haar handnaai- of trapnaaimachine 
gebruik kan maken. Dat geldt ook voor de fietsen voor in Uden e.o. 
gevestigde vluchtelingen met een verblijfsstatus en mensen met 
een smalle beurs. 
 
Er worden gereedschappen gereviseerd en de naaimachines worden 
na een degelij- ke inspectie voor hergebruik gereed ge-maakt. Dan 
gaan de spullen in kisten en volgt het transport per boot in een zee-
container 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 in-woners in de gemeente Uden en haar omgeving 
vraagt om de in onbruik geraak-te spullen bij ons te komen 
inleveren.   
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Ook worden met hulp van kerkelijke instellingen frequent “bergen” 
gereed-schap ingezameld. 

 
@ Illustratie Gert de Goede Uden  / copyright 
 

Op deze manier groeit ook 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 werd in 2020  ongeveer 18.000 kilo 
Co2-uitstoot voorkomen. 
 
De naam van onze werkplaats in  
het teken van Solidariteit: 
De keuze voor de naam Solidaiteits-werkplaats dateert van 1996 en 
jaarlijks horen we dat deze oubollige naam aan vernieuwing 
onderhevig zou zijn.  
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Solidariteit betekent, dat je “ik” opzij schuift omdat je snapt dat “wij” 
belang-rijker zijn en dat  je door een gevoel van saamhorigheid 
verbonden bent met het lot van een ander, die in vele opzichten te 
kort komt en dat je daaraan consequen-ties verbindt. Die betekenis 
heeft in die  
24 jaar absoluut niet aan betekenis en waarde verloren.  
 
Zelfs het “restafval” (ongeveer 8.000 kilo van de 18.000 kilo 
aangeleverde metalen voorwerpen) in de vorm oud ijzer wordt 
gescheiden aangeboden en gerecycled. Dat leverde ons in 2020 nog 
eens zo’n       € 2.630,-- op. Dan resteert er nog een restpartij van 
1.500 kilo echt bedrijfsafval voor het afleveren we € 830,-- 
betaalden. 

 
@ Illustratie Gert de Goede Uden / Copyright  

 

De vrijwilligers: 
We zijn met 27 enthousiaste en vakbekwame vrijwilligers en we 
hebben het afgelopen jaar 2020 weer een berg werk verzet. We 
hebben in 185 dagdelen samen in totaal ongeveer 1800 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.  
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te vormen. 
 
Op 28 oktober 2020 hebben we uit ons midden Mathieu van Dijk 
gekozen tot “beste vrijwilliger van het jaar” en hem voor zijn 
enthousiaste coördinerende inzet en dat al 24 jaar onafgebroken 
een bedrag van € 250,-- overhandigd. Tot 2e beste vrijwilliger werd 
Rien de Kok gekozen en hij werd genomineerd bij de gemeente 
Uden voor de Vrijwilligerspenning 2020. 
 
Het bestuur bestaat uit: 
- Mathieu van Dijk, hij is bestuurslid en al ruim 24 jaar onze 
werkplaatsbeheerder; 
- Ad van Schaijk, hij is bestuurslid en 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 
- Ton van der Vegt, voorzitter, secretaris, redacteur en doet 
pr/communicatie.  
 
Vergaderingen, werkoverleg en bijeenkomsten: 
In het afgelopen jaar heeft het bestuur een 6-tal 
bestuursvergaderingen gehou-den en is 2 keer bijeen geweest ter 
voor-bereiding van veiligheidsmaatregelen als gevolg van het 
Coronavirus en het maken van het Corona-Protocol.  

 
3a. DONATIES AAN DE SWU 

In het afgelopen jaar ontvingen wij voor een bedrag van ruim € 
5.625,-- aan donaties en financiële ondersteuning van particulieren, 
bedrijven en overheids-instanties: 
 
- Het totaal van hetgeen particulieren en bedrijven aan donaties 
gaven bedroeg 
€ 1486,-- en het resterende bedrag van 
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 € 4140,-- bestond uit:  
-Een subsidie van de gemeente Uden in het kader van de WMO van 
€ 2131,--;  
-Een financiele ondersteuning van € 1300,-van de Stichting Uden 
Wereld Wijd en  
-Een bedrag van € 708,-- van de Rabobank Uden-Veghel voor Rabo 
Club Support. 
 

3b. DONATIES DOOR DE SWU 
In 2020 hebben we voor een bedrag van  
€ 4961,-- een aantal stichtingen geholpen: 
 
- Voor het transport van de boot van Yvon-ne en Marc Verhagen 
naar Oeganda gaven nog eens een bedrag van € 500,--;  
- Verder schonken we stichting Trap-In Uden Volkel een bedrag 
geschonken van  
€ 150,-- voor de jaarlijkse fietstocht;  
- Aan de Stichting de Goede Doelenweek Uden een bedrag van € 
1000,--;  
- Aan de stichting Caritas Sint Petrus  
€ 500,-- project armoedebestrijding;  
-Een bedrag van € 190,-- voor de Watoto-Foundation Tanzania voor 
het transport van een kist met 10 computers;  
- Een bedrag van €  150,-- voor het Repair-cafe Uden voor de 
verhuizing en herin-richting nieuwe locatie en 
- Een bedrag van € 1000,-- aan ons moederbedrijf Vraag en Aanbod 
Internationaal voor hert transport van de container met machines 
uit Den Dungen naar het onderwijsproject in Congo.  
 

4. MEDEWERKERS IN 2020 
Het werk in en voor de werkplaats SWU werd verricht door 27 
uitvoerende vrijwilligers en 5 bestuursleden. Op een uitzondering na 
maken zij deel uit van de groep van in totaal 2.4 miljoen ouderen in 



 

 
1

4

 

de leeftijd tussen de 60 en 80 jaar. De oudste op onze werkplaats is 
90 jaar. 
 

 
Vrijwilligers tijdens bedankdag 2018 /  Foto SWU 
 

Naam, plaats, leeftijd (op 1-1-2021): 
1.   Piet v.d. Berg, Zeeland, 78 jaar; 
2.   Jan Bongers, Uden, 72 jaar;   

3.   Gerard Brouwer, Uden, 72 jaar;  

4.   Nico de Bruijn, Zeeland, 77 jaar; 
5.   Mathieu van Dijk, Volkel, 73 jaar; 
6.   Piet Ermers, Uden, 70 jaar;  

7.   Wout Hanegraaf, Uden, 86 jaar; 
8.   Bahramquj Haresse, Volkel, 64 jaar; 
9.   Rinus v Helvoirt, Mariaheide, 64 jr; 
10. Piet van den Hurk, 66 jaar* 
11. Rien de Kok, Uden, 74 jaar;  

12. Piet van de Linden, Boekel, 71 jaar; 
13. Eric Looij, Uden, 69 jaar;   
14. Toon Nooijen, Uden, 69 jaar; 
15. Wilbert Prinssen, Uden, 57 jaar; 
16. Ad van Schaijk Uden, 85 jaar;  

17. Harrie Swarts, Uden, 73 jaar;  

18. Ton van der Vegt, Uden, 68 jaar; 
19. Marc Verhagen, Uden, 58 jaar; 
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20. Martien Verhoeven, Uden, 70 jaar; 
21. Harold Vermeij, Uden, 50 jaar;  

22. Lambert van Vonderen, Uden, 80 jaar;    
23. Luuc Vos, Uden, 90 jaar;   

24. Jac Walg, Uden, 73 jaar; 
25. Jos van de Weem, 59 jaar; 
26. Ad Wilborts, Uden, 67 jaar en 
27. May Willems, Uden, 67 jaar. 
 
In 2020 zijn Eric Platenburg uit Zeeland en Henk Spierings en Harrie 
Bosmans uit Uden gestopt. *Vrijwilliger Piet van den Hurk uit Uden 
is op 22-04-2020 overleden.  
Gewerkte uren: 
Vanaf 1 januari tot en met 31 december 2020 bedroeg het aantal 
gewerkte uren door de 27 vrijwilligers in totaal 1830 uren in 185 
dagdelen (gedurende 3 maanden was de werkplaats als gevolg van 
het Coronavirus gesloten). De gewerkte uren in 2019 bedroegen nog 
2620 uren in 215 dagdelen. 
 
Lief en Leed medewerkers en partners: 
-Op 16 januari 2020 werd Toon Nooijen geopereerd aan longkanker 
waarbij een long werd verwijderd. Na herstel begon hij zijn 
werkzaamheden weer op 1 septem-ber, maar als gevolg van het 
Coronavirus vermeed hij de werkplaats uit voorzorg;  
-Op 10 april 2020 overleed Oda Swarts-Timmers, echtgenote van 
Harry Swarts aan de gevolgen van Corona op 75 jarige leeftijd; 
-Op 18 april 2020 overleed Dora van Bronts-Vught, echtgenote van 
oud-be-stuurslid van de SWU Bert Bronts als gevolg van leukemie. 
Zij was 85 jaar; 
-Op 22 april 2020 overleed Piet van den Hurk als gevolg van een 
ongeneeslijke vorm van kanker. Piet werd 66 jaar;  
-Op 11 december 2020 overleed Hermine Vermeij-Franken, de 
moeder van vrijwil-liger Harold Vermeij aan het Coronavirus, zij was 
83 jaar; 
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-Op 16 december 2020 overleed Jacques Prinssen op 88-jarige 
leeftijd. Hij is de vader van vrijwilliger Wilbert Prinssen; 
-Op 17 december 2020 werd Harold Vermeij positief getest op het 
Coronavirus. Uit een contactonderzoek bleek dat hij al twee weken 
voorafgaand aan de positieve test niet op de werkplaats was 
geweest. 
 

5. INTERVIEW MET LAMBERT 
Van het voornemen om elk jaar in het jaarverslag plek in te ruimen 
voor een interview met een vrijwilliger in volgorde van het langste 
dienstverband bij de Solidariteitswerkplaats is twee keer gebruik 
gemaakt. Luc Vos (90) werkt sinds 1998 en Ad van Schaijk (85) sinds 
1996 als vrijwilliger op de werkplaats. Zij deden hun zegje in het 
jaarverslag van 2016 en 2017. Nu pakt de redactie de draad weer op 
en vonden we Lambert van Vonderen (80) en lid sinds 1997,  bereid 
ons te woord te staan. 
 
Lambert werd geboren 20 januari 1941 in Odiliapeel. Hij was de 
jongste in een gezin met 4 broers en 2 zussen. Zijn vader, die een 
gemengd bedrijf had in Rijkevoort trok in 1939 naar een zogeheten 
ontgin-ningsboerderij in Odiliapeel. 
 
Toen ze na een van de bombardementen in de WO-II weer uit de 
eigen schuilkelder op de boerderij boven kwamen, zag men dat al 
het glas van de gesprongen ruiten in huis lagen. Ook in de wieg waar 
kleine Lambert tot voor kort had gelegen. De moeder van Lambert 
zei toen, dat het manneke door een wonder aan het onheil was 
ontsnapt.  
 
Na de lagere school volgde Lambert lessen aan de MTS in Uden voor 
het vak bank-werker en aan de MTS in Veghel voor het vak van 
automonteur.  
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Vanaf zijn 16e werk-te hij als automonteur in de Citroen-gara-ge Van 
Eldonk aan het Lieve Vrouwenplen te Uden. Tijdens zijn dienstplicht 
van 21 maanden was Lambert als technisch spe-cialist gelegerd op 
de Majoor De Ruyter van Steveninck-kazerne in Oirschot bij de 
Cavalerie in het eskadron tanks. 
 
Lambert begon tijdens de kermis van Woensel toen hij als militair in 
Oirschot gelegerd was, in 1961 een serieuze relatie met Riek Siroo, 
die hij al eerder had leren kennen tijdens een dansmiddag in Sint 
Hubert.  
Riek werkte als huishoudelijke hulp bij de Pastoor in Mill. Riek en 
Lambert trouwden op 8 juli 1938 (op de verjaardag van Riek). Het 
echtpaar Van Vonderen-Siro is in 1964 gaan wonen op het adres 
Bolstweg 3 in Mariaheide en betrokken in juni 1970 een woning aan 
de Millsebaan 50 te Uden. In april 1966 werd zoon Arno geboren en 
op  8 juli 1968 (de verjaardag van Riek) werd hun dochter Diana 
geboren. Zij woont samen met Coen een zoon van vrijwilliger Ad van 
Schaijk. Jaarlijks vierden ze op 8 juli de verjaardag van Riek, de 
trouwdag van Riek en Lambert en de verjaardag van dochter Diana, 
hoe bijzonder is dat.  
 
Kort na het vervullen van zijn dienstplicht keerde Lambert terug als 
automonteur bij Van Eldonk en maakte in 1964 de overstap naar het 
Veevoederbedrijf van de CHV in Veghel waar hij tot 1988 het 
vrachtwagen-park onderhield en de laatste jaren i.v.m. 
rugproblemen als APK-keurmeester in het eigen bedrijf van de CHV. 
Lambert kwam in 1991 in de WAO. Hij was toen 50 jaar. 
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Lambert in 1998 werkplaats SWU Hyacintstraat. 

 
In 1997 werd Lambert door Ad van Schaijk benaderd voor een 
vrijwilligersbaan bij de Solidariteitswerkplaats Uden. Via de 
werkplaats bij de Kruisheren; een werk-plaats in de leegstaande 
Levensschool Merlo aan de Hyacintstraat en het oude Postkantoor 
in Uden kwam hij uiteindelijk te werken in de nieuwe werkplaats 
aan de Loopkantstraat. In het begin werkte Lambert aan het 
repareren van waterpompen en het reviseren van 
stationairmotoren, maar in de afgelopen 24 jaar heeft hij zonder 
onderbreking en met veel plezier gewerkt aan het repareren van 
fietsen.  
 
Hij heeft dat vrijwilligerswerk bij de SWU altijd met veel toewijding 
gedaan. Het helpen van de mensen in ontwikkelings-landen met ‘n 
gerepareerde fiets en het onderhouden van contacten met 
vrijwilligers op de werkplaats, bevielen hem zeer goed. Als gevolg 
van de Corona-maatregelen kwam hij het afgelopen jaar maar 
weinig op de werkplaats.  
 
Zijn gezondheid speelt hem de laatste tijd parten. Hij wacht 
momenteel op de uitslag van een mri- scan gemaakt in het 
Catharinaziekenhuis in Eindhoven na rug- en buikklachten. Verder 
heeft Lambert 
last van instabiliteit, waardoor hij bij terugkeer moeilijk aan de 
opgehangen fietsen kan werken.  
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Om in conditie te blijven en ook om de aanspraak, sportte Lambert 
bij Body Style aan de Loopkantstraat, maar als gevolg van de 
Coronamaatregelen kwam daar in maart 2020 een eind aan. Hij 
trapt thuis elke dag nog een aantal kilometers weg op zijn 
hometrainer. 
 
Met de Caravan op pad en veel fietsen op diverse mooie plekken in 
Nederland en Spanje, was een lust en leven voor Lambert en zijn 
vrouw Riek.  
 
Op de vensterbank in de woonkamer van het appartement van 
Lambert prijken twee minifietsen, zoals hieronder  afge-beeld. 
Tijdens een bingo op een camping in Friesland zat er een minifiets in 
het prijzenpakket. Hij kocht de damesfiets van degene die deze won. 
Een mini herenfiets werd gewonnen door Friese vrienden van Riek 
en Lambert. Die wilden de gewonnen fiets niet verkopen aan 
Lambert. Riek en Lambert kregen dit exemplaar toen van deze 
vrienden toen zij op ziekenbezoek kwamen bij Riek. Riek overleed 
op 14 juli 2018 op 80-jarige leeftijd, korte tijd nadat beiden van hun 
huis aan de Millsebaan in Uden naar een schitterende woning in het  
Appartementencomplex De Wel aan de Pastoor Spieringsstraat te 
Uden waren verhuisd. 
 

    
 Minifietsen van een Friese bingo / foto Ton. 

 

 
6. OVERZICHT RESULTATEN in 2020  
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De in 2020 de totale hoeveelheden gereviseerde en geleverde 
goederen weg-geschreven onder (A).   
Het totaal aantal goederen dat gereviseerd en geleverd 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          94            62        1806 
Timmerset              32            55          575 
Autosets        11            11          144 
Elektrosets         21             11          289 
Metselaarset          4               6          141 
Loodgieterset          2              2            60 
Gereedschap       350           450        9050 
Naaimachines      120           102        2925 
Bankw.sets             30             30          215 
Rolstoelen        26             10        1269 
Rollators        10             16          295 
Los gereedschap  250           450       9000 
 
 

 
 
 
In 2019 hebben we ongeveer 12 duizend kilo in onbruik geraakt 
gereedschap uit het restafval gered en na revisie een 2e leven 
gegeven. In 2020 werd die hoeveelheid opgevoerd tot 18 duizend 
kilo mede door de berg “oud ijzer” dat bij de ontmanteling van de 
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timmerwerkplaats van Jan van den Meerendonk in Den Dungen 
vrijkwam. Door het hergebruik werd de uitstoot van 18 duizend kilo 
Co2 voorkomen, omdat er geen nieuwe producten hoefden te 
worden aangemaakt. 
 
Wat voor onze productie van fietsen, naai- machines en 
gereedschap niet meer her-bruikbaar is, leveren we gescheiden aan 
bij een Udens metaalrecyclebedrijf Pen-nings. Dat betrof ongeveer 
8.000 kilo van de bij de SWU aangeleverde hoeveelheid van 18.000 
kilo metalen goederen.  
 
Het aanleveren voor hergebruik van dat “oud ijzer” leverde ons in 
2019 een totaal- bedrag van ruim € 1660,-- en in 2020 een bedrag 
van € 2629,-- op. De prijs van oud ijzer is 14 eurocent per kilo en dat 
van RVS bedraagt 70 eurocent per kilo.  
 
De partij restafval werd aangeleverd bij Renewi / Sita Recycling en 
die hoeveelheid bedroeg in 2020 ongeveer 1500 kilo. Deze afvoer en 
afvalverwerking kostte € 821,--. 
 
We verschaften met het  leveren van 100 kisten gereviseerde 
gereedschap voor technisch onderwijs 250 mensen een betaalbare 
baan en hielpen met levering van o.a. 130 rolstoelen en fietsen 130 
mensen bij het bevorderen van mobiliteit. 

 
7. Projecten uitgevoerd in 2020 
1. Vraag en Aanbod Internationaal:           
Voor de projecten in Tanzania,  Ugan- 
da en Kameroen werd aangeleverd: 
-30 bankwerkersets in metalen kisten;  
-30 timmermansets in houten kisten;  
-42 elektrosets in houten kisten en  
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-10 automonteursets in kisten. Verder werden 92 electrische 
handnaaimachines in houten kisten aangeleverd, 13 rol-stoelen en 
een partij los gereedschap. 
2. De Nieuwe Hoeven Schaijk: 
Aan dagbestedingslocaties “ons Stekkie” in Herpen deeluitmakend 
van de Nieuwe Hoeven Schaijk werden twee duofietsen geleverd 
hetgeen de bewoners een extra mogelijkheid geeft zich te bewegen 
in de natuur. 
 

 
Dagrecreatie Ons Stekkie in Herpen/ foto NH 

 
3. Foundation Chitungulu Zambia: 
Aan het project van drs. Chris Brugmans in Chitungulu werden door 
tussenkomst van Mientje Koenen en Margot en Paul Verbeek uit 
Uden 4 handnaaimachines en 2 timmersets geleverd. 
4. Foundation Teresian Sisters Zambia. 
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Aan zuster Veronica van een middelbare meisjesschool in Lusaka 
werden door tussenkomst van de eerdergenoemde Mientje Koenen, 
Margot en Paul Verbeek  3 damesfietsen geleverd. 
5. Vluchtelingenwerk Uden-Veghel: 
Aan diverse vluchtelingen in Uden en Veghel werden het afgelopen 
jaar 16 fietsen, 1 loknaaimachine en 1 electrische naaimachine 
geleverd. 
6. Stichting Caritas St. Petrus Uden:  
Voor de projecten in Roemenie en aan sociale minima in Uden werd 
geleverd: 
43 Herenfietsen, damesfietsen en kinderfietsen. 
7. De Congregatie Witte Paters Tanzania: 
Aan de middelbare meisjesschool in Bukumbi (voorheen een project 
van missionaris Jan Somers) werden door tussenkomst van de 
gebroeders Somers uit Vorstenbosch 10 fietsen geleverd. 
7. Stichting Brufut Vooruit Gambia: 
Aan de stichting Brufut Vooruit van Ursula Krol uit Volkel werd voor 
het project bouw van een kraamkliniek 1 kist met gereed-schap voor 
de elektricien geleverd. 
8. Ondernemers in ontwikkeling Gambia: 
2 kisten met gereedschap en een partij tuingereedschap werd 
geleverd aan Sandy Janssen uit Nistelrode voor haar project voor 
kansarme ondernemers in ontwikkeling in Gambia. 
 9. Watoto-Foundation Tanzania: 
Voor de technische school van de Watoto- Foundation in Arusha 
Tanzania werd het transport van 10 complete computer- 
configuraties betaald door de SWU. 
10. Wheels for Africa:  
Voor het project in Afrika werd een kist met gereedschap voor de 
automonteur 
geleverd. 
11. Timmerwerkplaats Bamaya Congo: 
Voor een technische school in Mbandaka 
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Congo werden 32 houtbewerkingsma-chines, 1 bakkersoven met 
een deeg-machine en bakkerijbenodigdheden en een grote partij 
gereedschap geleverd.  
Deze goederen kwamen uit een timmerwerkplaats van een vriend 
van Wout Hanegraaf, namelijk Jan van den Meerendonk uit Den 
Dungen. In de maand september 2020 werd deze voormalige 
timmerwerkplaats ontmanteld door 5 vrijwilligers van de SWU en 5 
van de VAI. (zie verslag elders in dit jaarverslag).  
 
12. Totaal geleverde goederen: 
In totaal werden in 2020 een hoeveelheid van 94 gereviseerde 
fietsen geleverd; 104 kisten gereviseerd gereedschap; 26 herstelde 
rolstoelen en rollators en 120 opgeknapte  naaimachines. 

 
8. Inzamelingen in 2020  
In 2020 hielden we opnieuw diverse inzamelingen van gereedschap 
in Uden en omgeving.  
 
Aan de hand van diverse perspublicaties en mededelingen op onze 
website weten inwoners van Uden en omgeving onze werkplaats 
goed te vinden voor het afgeven van in onbruik geraakt 
gereedschap. Ook hebben we diverse inzamelplekken waaronder 
die op de Milieustraat van de gemeente Uden. 
 
Uit een analyse van het bezoek van de  
Website van de Solidariteitsplaats Uden e.o. weten we dat de 
website maandelijks gemiddeld 500 keer bezocht wordt voor het 
zoeken van de openingstijden en de soorten gereedschap die we 
inzamelen. 
 
Inzamelingsactie kerken parochie  
de Goede Herder e.o. 
De Solidariteitswerkplaats Uden e.o. heeft al jaren op rij en ook in 
2020 meegedaan met een grote inzameling opgezet door pastoraal 
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medewerkster Annemie Bergs-ma van de parochie de Goede Herder 
in Heesch e.o. 
In de periode tussen 21 maart en 2 mei werden in de hal van de 
aangesloten kerken in Nuland, Heesch, Vinkel, Geffen, Nistelrode en 
Vorstenbosch inzamelkisten geplaatst.  

 
Deel ingezameld gereedschap Heesch / foto SWU 

 

 
@ Lambertuskerk Vorstenbosch /  foto Ton 

 
Halverwege de inzamelactie hebben wij de overvolle kisten geleegd 
en tussentijds hebben we op afroep van de contactper-sonen van de 
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kerkgemeenschappen bij tal van particulieren en bedrijven partijen 
gereedschap moeten ophalen. 
 
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 
technische beroepen aangeleverd. 
 
De inspanningen en de reacties vanuit de kerkdorpen waren lovend. 
Vooral vanuit Nistelrode was de levering van gereed-schap groot. 
Henk Pennings wonend aan het Maxend in Nistelrode, die het oud 
ijzer inzamelt voor de Harmonie in Nistelrode, haalde uit de 
aangeleverde partij het nog herbruikbare gereedschap. We haalden 
daar 5 volle kratten met bruikbare spullen op. 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. 
 
Na afloop hebben wij bij elkaar opgeteld  
6 volle aanhangwagens met ingezamelde gereedschappen en o.a. 
fietsen bij de 6 geloofsgemeenschappen opgehaald. Het resultaat 
van de inzameling overtrof onze stoutste verwachtingen.  
 

 
Magazijn werkplaats Uden / foto SWU Ton.  
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9. Vraag en Aanbod Int. Alphen 
Door ons moederbedrijf Vraag en Aanbod Internationaal te Alphen 
wordt sinds 2016 aangestuurd op nieuwe aanpak.  

 
Vanaf 2016 kwamen er weer voldoende betaalde opdrachten van de 
VAI Alphen mede als gevolg van het genereren van voldoende 
financiële ondersteuning door kerkelijke instanties, bedrijven en 
particu-lieren. Tegelijkertijd werd een nieuwe organisatiestructuur 
opgezet na een onderzoek en analyse van de vraag uit Afrika en het 
aanbod vanuit Nederland.  
 
Er is een krachtig netwerk van afnemers gezocht en gevonden in 
Uganda, Tanzania en Kameroen die door tussenkomst van 5 
intermediaire organisaties ter plaatse de gevraagde goederen 
geleverd krijgen. 
Met hulp van de 6 werkplaatsen in Alphen, Huijbergen, Teteringen, 
Culem-borg, Waalwijk en Uden worden de projecten gezamenlijk  
gerealiseerd en  
gefinancierd vanuit VAI Alphen.  
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Centraal magazijn van VAI / foto SWU Ton. 

 

Ook in 2020 werden vanuit het Logistiek Centrum van VAI in Alphen 
4 containers met daarin de goederen voor ruim 150 projecten in 
Mbeya, Benin en Njombe aangeleverd. Voor de realisatie van het 
transport en het leveren van de hulpgoe-deren werd door VAI 
voldoende werkka-pitaal van sponsoren (zoals gezegd) bij-
eengebracht. De container naar het project in Congo met daarin 
machines is begin januari 2021 aangekomen. 
 

10. De Rabo Club Support 2020  
De Rabobank Uden-Veghel hield voor de ruim 320 deelnemende 
verenigingen in Uden en Veghel e.o. in 2020 weer de jaarlijkse Rabo 
Clubkas Campagne.  
Alle leden van de Rabobank in de regio Uden/Veghel e.o. ontvingen 
via de nieuwsbrief op de site internetbankieren de mogelijkheid om 
hun stem uit te brengen. Door de bezitters van een stemcode kon 
tussen 2 en 25 oktober 2020 op hun favoriete club of vereniging 
gestemd worden.  
 
Het bestuur van onze werkplaats heeft  
er bij al de 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. 
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De uitslag van de Rabo Clubsupport werd op 2 november 2020 
bekendgemaakt waarbij € 230.000,- werd verdeeld.  Dit leverde ons 
met 120 stemmen het mooie bedrag van € 708,-- op.  
 

11. ONTMANTELEN TIMMER- WERKPLAATS in DEN 
DUNGEN 

In januari 2020 werden Wout en Ton ont-boden bij interieurbouwer 
Jan van den Meerendonk (90) in Den Dungen.  
 
Jan is al ruim 50 jaar bevriend met Wout Hanegraaf en Jan was in 
2019 wezen kijken naar de Solidariteitswerkplaats In Uden, waar 
Wout hem had rondgeleid en waar Wout hem over de mooie 
projecten van de SWU en VAI in de derde wereldlan-den, had 
verteld. Jan was al 20 jaar gestopt met het maken van interieur voor 
het inrichten van o.a. banken, bakkers-winkels en supermarkten. 
 
Al meer dan 20 jaar stonden de houtbe-werkingsmachines 
ongebruikt in de grote timmerwerkplaats van Jan in Den Dungen.  
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De timmerwerkplaats Den Dungen / foto SWU 

 
Die dag in januari 2020 kreeg Wout te horen dat Jan van den 
Meerendonk gecharmeerd was van het goede werk van de SWU, 
graag zou willen dat de machi-nes, freeskoppen, zaagbladen en een 
gro-te broodoven met een deegmachine en een broodsnijmachine 
“om niet” een 2e leven kregen bij een project in Afrika. 
 
Daan van Ee, directeur van de stichting Vraag en Aanbod 
Internationaal te Alphen bood de complete inventaris aan bij de 
intermediairs in Uganda, Tanzania en Kameroen.  
Hierop reageerde Sylvain Mbusu in Yaoundé, de intermediair in 
Kameroen.   
 
Alle machines gaan via MSC (Missionaires de Sacre Coeur Africa) 
naar een technische 
school in Bamany in de Republiek Congo.  
 



 

 
3

1

 

 
De container wordt geleverd / foto SWU Ton. 

 
Dit dorp ligt dichtbij de grote stad Mban-danka in het noorden van 
de Democra-tische Republiek Congo DRC waar vanuit priester 
Tousaint als bisschop is benoemd. 
Nadat we alle machines hadden beschre-ven, het volume en het 
gewicht hadden berekend en alles hadden gefotografeerd voor het 
Rapport voor Congo, werden de machines en de onderdelen 
genummerd.  
 
De transportkosten komen deels voor rekening van het MSC in 
Kameroen. Op grond van het Verdrag van Malta kunnen deze 
hulpgoederen worden ingevoerd zonder dat importkosten moeten 
worden betaald. We hebben de waarde van alle 
houtbewerkingsmachines, de grote broodoven en de deegmachine, 
de kisten met gereedschap, de computers, de naai-machines en de 
fietsen en de container is geschat op 12 duizend Euro.  
 
Het Verdrag van Malta houdt in dat hulp-goederen importduty-vrij 
ingevoerd mogen worden in een aantal Afrikaanse landen, die het 
verdrag hebben onderte-kend, mits de goederen het land econo-
misch helpen ontwikkelen en niet com-mercieel worden aangewend. 
In ons geval zou voor de import van goederen/ contai-ner met een 
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waarde van € 12.000,-- een bedrag van ongeveer € 4000,-- aan 
invoerkosten moeten worden neergeteld.    
 
We hebben bij nader inzien de complete afzuiginstallatie, met een 
lengte van 150 meter, gedemonteerd en niet in de container 
gestopt maar als “oud ijzer” in Uden bij een Metaalrecyclebedrijf 
aange-leverd. Het volume pijpen met veel lucht zou ontzettend veel 
ruimte in beslag nemen. Wout heeft in plaats van de 
gedemonteerde en afgevoerde metalen buizen van het 
afzuigsysteem, kunststof-fen spiraalpijpen aangeleverd. De SWU 
heeft bijgedragen in de aankoop en de transportkosten van de 
container  
 
In september 2020 hebben we met 5 vrijwilligers van de SWU (Wout, 
Wilbert, Ton, Peter van Dijk en Jan van Duijnhoven) en 5 van 
vrijwilligers van de VAI in Den Dungen in vijf dagen de gehele 
werkplaats ontruimd en alle machines in een 40 ft container 
geplaatst. Alles liep in feite op rolletjes, behalve de 1500 kilo zware 
en niet te demonteren broodoven. Op zware autoremovers werd de 
oven uit de werkplaats gereden nadat binnen een groot kozijn was 
verwijderd en buiten een tuinpoort gedemonteerd. De lege plekken 
in de container werden door VAI gevuld met kisten gereedschap, 
computers en een hoeveelheid fietsen.  
 
De container met voor 8 duizend kilo aan hulpgoederen werd op 21 
september 2020 naar de haven in Antwerpen ver-voerd voor 
transport met een container-schip naar de haven van Kingsasha 
Congo. Via de Congorivier ging de container 700 kilometer 
stroomopwaarts naar de stad Mbandanka. Begin januari 2021 
kwamen de hulpgoederen aan op het technische school in Bamany, 
waar bisschop Tousaint zich persoonlijk met het installeren van de 
machines gaat bemoeien. 
 

12. Het Coronavirus 
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Eigenlijk had ik er geen behoefte aan om over het Coronavirus dat 
de wereld sinds maart 2020 in een wurggreep houdt, uit te wijden, 
maar de veiligheidsmaatregelen hadden ook consequenties voor de 
vrij-willigers van de werkplaats, die immers gelet op hun leeftijd tot 
de risicogroep behoren. 
 
De werkplaats hebben we op diverse momenten tijdens het 
afgelopen jaar gesloten. Aanvankelijk in de periode van 15 maart tot 
12 mei 2020. Toen we onder strenge voorwaarden open mochten 
schreven we een Coronaprotocol en we besloten ondermeer met 
niet meer dan 8 vrijwilligers gedurende de ochtenden van maandag 
tot en met zaterdag aan de slag te gaan om 1.5 meter ruimte te 
bieden. 
Toen het virus na de zomer opnieuw de kop stak, sloten we 
opnieuw van 3 novem-ber tot 21 november 2020. Na verloop van 
tijd werden de extra strenge maatregelen verlengd. Het dragen van 
het mondkapje in voor het publiek toegankelijke binnen-ruimten 
werd verplicht. Tenslotte sloten de horeca en de scholen hun 
deuren ge-volgd door het sluiten van de niet essen-tiële winkels en 
tot slot werd er midden januari 2021 een avondklok ingesteld. Dit 
pakket aan maatregelen duurt tot 9 februari 2021. We zijn in 2020 
ruim 3 maanden gesloten geweest.  
 
Deze extra strenge maatregelen werden opgelegd omdat het besef 
kwam dat het gedrag van de bevolking absoluut onvoldoende 
bijdroeg om het virus uit te bannen. Nu vertrouwen we erop, dat de 
maatregelen in combinatie met de vacci-naties ons uitsluitend helpt 
dit levens- bedreigend virus te overwinnen.    
Harry Swarts verloor zijn vrouw Oda die op 10 april 2020 aan de 
gevolgen van het coronavirus overleed. 
Harold Vermeij liet weten, dat hij op 11 december 2020 positief 
werd getest. Na quarantaineperiode van 10 dagen werd hij negatief 
getest. Uit een contactonderzoek bleek dat hij 2 weken voor de 
positieve test niet op de werkplaats was geweest. 
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Vele vrijwilligers bleven tussen de twee lock-downs thuis zelfs op 
het moment dat we weer gefaseerd opengingen. Die namen geen 
enkele risico.   
 
Nergens viel uit de maatregelen op te maken dat wij als werkplaats 
op enig moment zouden moeten sluiten, maar omdat het vermijden 
van onnodige contacten telkens het uitgangspunt was van het 
overheidsingrijpen, sloten wij de deuren uit voorzorg op basis van 
deze begripsuitbreiding.   
 

13. Bouw De Post Uden 

In 1978 werd het Postkantoor aan de Violierstraat 1 te Uden 
gebouwd. Dat is 42 jaar geleden. Het kwam na 20 jaar in 1999 

al leeg te staan. Karin Wagemakers van het gelijknamige 
bouwbedrijf Uden-Oss kocht de locatie om er op termijn een 
appartementencomplex te bouwen. 
 
De Solidariteitswerkplaats Uden nam er  
vanuit haar locatie aan de Hyacintstraat in 2000 haar intrek samen 
met het Multic-entre Uden (MCU jongerenwerk). 
Eind 1998 werden we dringend verzocht naar een andere 
onderkomen voor de werkplaats uit te zien. 
 
Met hulp van de toenmalige wethouder Matthie van Merwerode 
vonden een geschikte locatie aan de Loopkantstraat 17 Uden waar 
we weer verenigd werden met het MCU Jongerenwerk. We hebben 
het oude Postkantoor van Karin Wagenmakers 
om niet mogen gebruiken, maar toen het Jongerenwerk het pand 
verliet moesten wij opdraaien voor de energiekosten, die op den 
duur de pan uitvlogen. 
 
Als 75% van de 23 luxe appartementen in de prijsklasse van € 
300.000,-- tot  
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€ 499.000,-- verkocht waren, zou men met de sloop beginnen. De 
verkoop startte januari 2020 en men begon met de sloop van het 
robuuste pand op 4 november 2020. Binnen 4 weken had het 
sloopbe-drijf Van den Brand uit Uden het pand met wortel en tak 
verwijderd. Hieronder een foto-impressie van de sloop. 
  

 

 
Foto 1:  de sloop / 2:  begin v.d. bouw/ foto Ton  

 
Een prachtig complex met luxe apparte-menten, dat wel. Zo zal het 
eruit gaan zien als de bouw gerealiseerd is en Bouwbedrijf 
Wagenmakers verwacht beging 2022. 
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14. Alternatieve VW-dankdag. 
Aanvankelijk hadden we in het bestuur het plan om met alle 
vrijwilligers gezellig te gaan eten in “Etenstijd” in Uden op het 
moment dat in verband met de corona-maatregelen in een 
restaurant nog maximaal  30 gasten mochten worden 
toegelaten. Toen we op het punt stonden hiervoor een afspraak te 
maken, werd de gehele horeca gesloten als gevolg van strenge 
maatregelen door een forse verspreiding van het Coronavirus.  
 
We besloten de 26 vrijwilligers van de Solidariteitswerkplaats Uden 
voor hun inzet in 2020 een cadeaukaart te kopen met een tegoed 
van € 30,--. Ton kocht de kaarten een dag voor de sluiting van alle 
niet essentiële winkels op 16 december 2020. Ook hebben Jan van 
Duijnhoven, Peter van Dijk en Kees van Kampen, die ons op afroep 
bij tal van klussen komen helpen een dergelijke cadeaukaart 
gegeven. We hebben de cadeaukaarten met een zelfontworpen 
SWU-Kerstkaart  
in enveloppen gestopt, die door bestuurs-lid Ad van Schaijk op de 
fiets werden  
rondgebracht bij de vrijwilligers in Uden, Zeeland, Grave, Boekel en 
Veghel. 
 
Op voordracht van onze penningmeester Marc Verhagen werd een 
berekening gemaakt aan de hand van de liquide middelen op 31 
december 2020. Jaarlijks wordt aan de hand van die financiele stand 
van zaken een “vrijwilligersbijdrage” 
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toegekend, welk bedrag als donatie aan de SWU wordt 
teruggeschonken en conform de regels van de Rijksbelastingdienst 
fiscaal aftrekbaar is bij de belastingaangif-te. Over 2020 was dat 
bedrag € 750,--. 
 
Het bestuur heeft op 15 mei 2020 aan alle vrijwilligers een 
campinglamp voorzien van het logo van de Solidariteitswerk-plaats 
Uden cadeau gedaan als dank voor het naleven van de sluiting van 
de werkplaats van 16 maart tot 11 mei 2020.  
 

  
 De geschonken campinglamp /foto SWU 

 
Tijdens de laatste twee weken van sep-tember 2020 hebben we een 
verkiezing gehouden waarbij alle vrijwilligers “de beste en de op een 
na beste vrijwilliger van het jaar” konden kiezen. Met veruit de 
meeste stemmen werd Mathieu van Dijk tot de beste onder zijn 
gelijken gekozen. 
Hem werd een bedrag van € 250,-- gegeven, dat hij naar eigen 
goeddunken mocht besteden. 
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Beste Vrijwilligers SWU-2020 / 
foto SWU Ton.  
 
Als goede 2e werd Rien de Kok gekozen. Hij werd door het bestuur 
bij de gemeente Uden genomineerd voor de Vrijwilligers-penning 
2020. In totaal werden 120 personen genomineerd voor 4 
categorieën Bij het schrijven van dit jaarverslag is het Ton, die lid is 
van de commissie kandidaten voor de vrijwilligerspenning, al 
bekend dat Rien niet als eerste gekozen is in een van die 4 
categorieën, namelijk  in de categorie Sociaal- en Cultureelwerk.  
 
De 4 Vrijwilligerspenningen 2020 met een bijbehorend bedrag van € 
500,-- per persoon zullen door de Burgemeester Hellegers en de 
wethouder Prinssen i.v.m. de coronamaat-regelen op een nader te 
bepalen tijdstip worden uitgereikt. 
 
Als bestuurslid die deze verkiezingen heeft geïnitieerd, realiseer ik 
me terdege dat als je twee mensen uit een bestand van 26 
vrijwilligers een extra waardering toekent, dat je daarmee de 
andere 24 tekort doet. Het bestuur sust haar geweten, dat niet zij 
maar de vrijwilligers verantwoordelijk zijn geweest voor deze keuze.  
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15. Samenwerking met Caritas  
Een van de partners waar we al jaren veel en graag mee 
samenwerken is de stichting Caritas St. Petrus Uden. De SWU heeft 
in 2020 in totaal 43 damesfietsen, heren-fietsen en kinderfietsen 
aan Caritas gele-verd. Verder werden door Caritas 10 gebruikte 
rolstoelen overgedragen aan de SWU. We kunnen van deze 10 
aftandse rolstoelen 4 exemplaren repareren voor hergebruik. De 
fietsen worden door Caritas Uden geleverd aan sociale minima in de 
gemeente Uden en de rest gaat samen met een grote partij 
herdraagbare kleding naar Caritas Oradea Roemenie.  

De stichting Caritas zamelde in haar 8  grijze textielcontainers in 
2020 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 2021 werden in totaal 225 
vrachtwagens met telkens 20 duizend kilo kleding naar het bisdom 
Oradea  in Roemenie vervoerd. 

 

Sinds 8 jaar heeft Caritas een eigen “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.  
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Het bestuur de stichting Solidariteits-werkplaats Uden verstrekte 
Caritas in het afgelopen jaar een bedrag van € 500,-- voor haar 
project armoedebestrijding. Caritas zamelt sinds 1-2019 
intcardridges en oude telefoons in, die worden herge-bruikt of 
gerecycled. Van elk product gaat 40 eurocent naar CliniClowns om 
kinderen blij te maken.  

Vrijwilliger Nico Verstraten werd in januari 2020 door wethouder 
Maarten Prinssen gedecoreerd met de Vrijwilligerspenning 2019 van 
de gemeente Uden voor zijn tomeloze inzet voor Caritas st. Petrus. 

16. Bijzondere projecten 
In alle bedrijvigheid van de werkplaats vinden er soms hoogstandjes 
plaats die aan het oog ontrokken blijven. Ik ga er hieronder een 
aantal belichten. 
 
Ongeveer 2 jaar geleden, bouwde Rien de Kok op de 
naaimachineafdeling een oude handnaaimachine om tot een 
oldtimer. 
 

 
Oldtimer gebouwd door Rien de Kok / foto SWU  
 
Op verzoek van Wout Hanegraaf heeft Rien er ook gemaakt voor 
een neefje van Wout.  Door Piet van der Linden werd het afgelopen 
jaar een loopband gerepareerd. De eigenaar Hans van Nierop had 
zich ten  
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einde raad gewend tot de Solidariteits-werkplaats, omdat de 
elektrische bediening van het dashboard haperde en geen enkel 
bedrijf dit verhelpen kon of wilde. Piet had het defect in een omme-
zien gerepareerd. Verder nam hij een bromfiets van Ad Wilborts 
onder handen die het niet meer deed.  
 

 
Piet technisch alleskunner / foto SWU Piet 

 

 
Jan sluit de computer aan / foto SWU Ton. 

 
In december 2020 gaf de computer van Harold Vermeij de geest. Via 
Jan van den Boom wist Ton een gebruikte computer-configuratie op 
de kop te tikken. Eind van het jaar werd de computer compleet ge-
ïnstalleerd door Jan en Ton in het appar-tement van Harold te Uden  
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Oumou achter haar naaimachine / foto SWU 

Op verzoek van Ad van Duijnhoven werd door Piet van der Linden 
een kleine naaimachine gereviseerd voor een 11-jarige Oumou.  Zij 
is een vluchtelinge uit Sierra Leone, die met haar moeder en zusjes 
vanuit het AZC Grave in Uden is komen wonen. Jeanne de vrouw 
van Ad geeft het gezin taalles.  
Oumou wil net als haar zus mondkapjes naaien. We hadden nog een 
kleine type naaimachine staan op de naaimachine-afdeling. In de 
maand december 2020 kreeg zij de naaimachine Cadeau. Zij was blij 
met dit cadeau.  
 

15. Het Financieel Overzicht 2020: 
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Korte toelichting op de jaarrekening 2020  

Het jaar 2020 was zoals te verwachten een minder rooskleurig jaar. 
Niet alleen waren de donaties en subsidies lager dan het jaar 
daarvoor, ook de exploitatiekosten waren hoger door o.a. de 
coronamaatregelen alsmede de verstrekte donaties.  

Een gedeeltelijke huurcompensatie van onze verhuurder, de 
gemeente Uden kon niet voorkomen dat we 2020 afsloten met een 
negatief resultaat. Een bijzondere prestatie is dat de 
productieomzet gelijk is aan die van 2019, ondanks de gedwongen 
sluiting gedurende 3 maanden in 2020. 

We zouden de productie van gereviseerde naaimachines iets 
kunnen opvoeren op een van de vrijgekomen fietswerktafel. 

Naar verwachting zal 2021 weer met een positiever resultaat 
worden afgesloten. Zodra onze vrijwilligers immers zijn 
gevaccineerd kunnen wij hen weer een veilige ´thuishaven bieden´.  

Resultatenrekening 
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Inkomsten per productgroep in 2020: 

Fietsen:    €  2.302,-- Rolstoelen   €      
508,--                                              Gereedschappensets:  € 
10.648,--              Naaimachines   €  6.116--                     
Oud ijzer   €  2.629,--              Donaties aan SWU 
  €  3.494,--               Subsidie gemeente Uden    €  
2.131,--              Overige    €  6.074,--                    -----
--------------------------------- € 41.070,-- 

Inkopen per productgroep: 

Fietsen   €    187,--                      
Gereedschapssets  € 2.579,--                   Naaimachines  
 € 1.383,--                       Donaties door SWU    € 4.961,-- 

---------------------------------€ 11.255,-- 

Exploitatiekosten 2019: 

Afvalverwerking  €      821,--                   Algemeen 
  €   1.389,--                  Energie en water  €           
-,--                   Huur Loopkantstraat  €  9.398,--                      
Keuken/schoonmaak  €     816,--                    Personeel  
  €  1.813,--                           Reiskosten   €     
557,--                   Tel/bank/belasting   €     319,--                                      
Werkplaats   €  5.151,--   

Bootproject   € 1.098,--                       ----------------------
---------------€ 22.104,-- 

Gewone exploitatieprod.    € 24.363,-- 

RESULTAAT 2020       min €  3.886             



 

 
4

5

 

 

SWU BALANS PER 31-12-2020 

ACTIVA:     2018:           2019:  2020:  

Rabo betaalrekening    €         461,44    €    7.566,--   €    3.294,80                    
Rabo spaarrekening    €   16.000,-- €   16.001,--  € 16.001,80       

Kas Gerard en Mathieu   €           45,90 €      602,89 €      617,78  

Inventaris     €       1.400,--  €    1.400,--  €      1.400,-- 

Vorderingen     €             -,--                   -,--        €        250,-- 

Voorraad     €      6.600,-- €    6.734,--       €   6.266,00 

TOTAAL:     € 24.507,35 €  32.326,89  €  27.829,58  

PASSIVA:             

Nog te betalen    €          -,-- €             -,--  €          -,-- 

Eigen vermogen    € 24.507,34 € 32.326,89      € 27.829,58 

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

TOTAAL:     € 24.507,34 € 32.326,89 € 27.829,58 

        

 

18. Naschrift Redactie 

Dit jaarverslag is gemaakt door voorzitter en redacteur van de SWU, Ton van der Vegt aan de 
hand van een door hem bijgehouden journaal van alle gebeurtenissen in het afgelopen jaar 
2020. Ook werden hem voor het maken van dit jaarverslag tal van bronnen zoals de 
financiele administratie van de Solidariteitswerkplaats ter beschikking gesteld. Van de 
werkplaatsbeheerder Mathieu van Dijk werden de productiegegevens en de inventaris en de 
voorraad  op het eind van het jaar gekregen. Bij de foto’s en de illustraties in dit jaarverslag 
is telkens de bron vermeld.  

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.    
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19. Donaties en schenkingen 
 
 

 

 

 
ANBI-nummer: 8043 83 890 

 
 
 
 
Ook in 2020 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 in ruil voor de gewerkte 
uren in 2020 een uurvergoeding. Op basis van een met hen gemaakte overeenkomst hebben 
alle 27 vrijwilligers de in 2020 verstrekte “vrijwilligersbijdrage van € 750,--” 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).    
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Het nieuwe logo van onze derde wereldwerkplaats 11/2018 is ontworpen door Thijmen 
van Loenen van Floenid Uden. 

 
 
 
 
 

 
      

De skyline van Uden, met van links naar rechts  
de Maashorst, de Pius X-kerk, het nieuwe gemeentehuis van Uden, de Sint Petrus kerk, het 

oude gemeentehuis van Uden, het appartementcomplex De Wel en daarvoor het 
appartementencomplex De Post (voorheen het oude PTT-kantoor waar de werkplaats van 

SWU van 2000 tot 2019 gevestigd was), de molen van Jetten en de rotonde bij de 
vliegbasis Volkel met daarop een F16   foto google, SWU Ton. 

 


