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1. WOORD VOORAF. 

Het afgelopen jaar 2021 toonde in tal van opzichten een opzienbarend geheel met een reeks 
hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Mede als gevolg van het Coronavirus zijn Rien en 
Corrie de Kok ons ontvallen. Dit droevige bericht kwam bij ons aan als een donderslag bij 
heldere hemel. Het verlies viel ons zwaar. We zullen altijd aan deze mooie mensen blijven 
denken. Door de vrijwilligers werd in 2021 ondanks de beperkte bezetting als gevolg van de 
Coronamaatregelen en de 5 lockdown-maanden toch een aardig bedrijfsresultaat neergezet.  
 
In 2021 werd een duizelingwekkende hoeveelheid van ruim 20.000 kilo aan in onbruik 
geraakte metalen voorwerpen als gereedschappen, naaimachines, fietsen, rolstoelen en 
rollators alsmede andere metalen voorwerpen bij de werkplaats aangeleverd. Na een stevige 
voorselectie en een grondige onderhoudsinspectie door vakbekwame vrijwilligers, verlieten 
veel niet van nieuw te onderscheiden exemplaren onze werkplaats door tussenkomst van 
ons moederbedrijf Vraag en Aanbod Internationaal Alphen op weg naar o.a. ontwikkelings-
landen, maar ook door de Solidariteitswerkplaats Uden zelf naar tal van burgerinitiatieven 
dichterbij.   
 

 
De voorzitter schrijft het jaarverslag / foto Noud van Hout. 

 
Door het leveren van in totaal 65 kisten met gereviseerd gereedschap en 80 naaimachines 
hebben we de het afgelopen jaar in de derde wereldlanden zo’n 200 mensen geholpen zich 
te ontplooien en mee te laten doen in de maatschappij. We hebben bovendien door het 
leveren van 52 fietsen en 31 rolstoelen en rollators, de mobiliteit van ongeveer 125 mensen 
verbeterd. Ook hebben we het afgelopen jaar maar liefst 3 duofietsen op een stevige 
standaard geleverd aan zorginstellingen in Schaijk, Veghel en Oss. De senioren komen op 
deze doufietsen weliswaar geen meter vooruit, maar blijven lekker in beweging. 
 
We zijn trots op deze in 2021 bereikte resultaten en verheugd, dat we op deze wijze van ons 
gevoel van saamhorigheid met minderbedeelden en kansarmen blijk hebben kunnen geven. 
 
Het afgelopen jaar 2021 ging de boeken in als het 2e Coronajaar. Soms was de werkplaats als 
gevolg van de Coronamaatregelen gesloten en dan weer onder strenge voorwaarden 
beperkt open. Een juridisch goed dichtgetimmerd Coronaprotocol en het handhaven en 
naleven van afgesproken regels, zorgde ervoor dat we de vrijwilligers onder de gegeven om-
standigheden telkens een tamelijk veilige thuishaven konden bieden. We konden echter niet 
voorkomen dat enkelen met het Coronavirus werden besmet, waarbij telkens bleek dat de 
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werkplaats niet de bron van het virus was. Aan het eind van het jaar werden Rien en Corrie 
de Kok uit ons midden weggenomen mede als gevolg van het niemand ontziende virus.   
Dat we met een beperkt inzetbare groep mensen met minder gewerkte uren toch een knap 
bedrijfsresultaat wisten te behalen, maakt het verlies van deze mooie mensen niet goed. 
 
Het is gaandeweg een traditie geworden dat we ons elk jaar weer laten verleiden een project 
op te pakken waarbij het nuttig aanwenden van vrijgekomen goederen het uitgangspunt is. 
 
In de maanden november en december van 2021 hebben we de werkplaatsen, de  
opslagloodsen en de kantoren van aannemersbedrijf Hendriks-Coppelmans gevestigd aan de 
Loopkantstraat te Uden mogen ontmantelen. Dit Udens bouwbedrijf werd toegevoegd aan 
de in Oss gevestigde hoofdvestiging van Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Uit het bedrijf 
haalden we voor ongeveer € 3000,-- aan metalen voorwerpen en voor nog eens € 2000,-- 
aan houten plaatmateriaal. Het materiaal dat niet nuttig kon worden aangewend werd op 
het bedrijfsterrein van Hendriks-Coppelmans achtergelaten in 3 grote afvalcontainers. 
 

 
De vrijwilligers van de werkplaats in actie / foto H.v.L 

 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Solidariteitswerkplaats Uden hebben we 
aan het eind van het jaar een bescheiden feestje georganiseerd. 
 
We zijn door het bestuur van Vraag en Aanbod Internationaal onder het genot van een 
heerlijk kopje koffie met een gebakje onthaald op een mooie toespraak van directeur Daan 
van Ee en een rondleiding in hun werkplaats en het logistieke centrum. 
Daar werden we tenslotte op gedekte tafelnaaimachines in het magazijn getrakteerd op een 
hapje en een drankje en een worstenbroodje. Later op dag hebben we in Uden met alle 
vrijwilligers en hun eega’s genoten van drank en spijzen in restaurant Etenstijd. 
 
Tot slot van dit voorwoord meld ik, dat dit jaarverslag zoals gebruikelijk gemaakt wordt om 
verantwoording af te leggen aan inwoners en bedrijven in de gemeente Uden e.o. die ons 
van in onbruik geraakte spullen voorzagen en wat we het afgelopen jaar hebben gerevi-
seerd, gerecycled en hergebruikt, kortom nuttig hebben aangewend. Met dit verslag leggen 
we ook uit wat we met de, aan onze stichting gegeven donaties en subsidies hebben gedaan. 
Door de toekenning van het ANBI-label moeten we het jaarverslag en de jaarrekening per 
slot van rekening ook op aangeven van de Rijksbelastingdienst publiceren op onze website.    
 
Ton van der Vegt, voorzitter  
bestuur stichting SWU 
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2. 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 te helpen 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).  
 

 
@ Illustratie Gert de Goede Uden  / copyright  

 
In Afrika bieden we ondersteuning aan het technisch onderwijs door het leveren van gerevi-
seerde gereedschappen en naaimachines waarmee mensen een eigen inkomen kunnen 
verwerven en zo een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.  
In Nederland leveren we door tussenkomst van de stichting Caritas St. Petrus Uden fietsen 
aan mensen met een smalle beurs. Aan tal van Udense burgerinitiatieven leveren we kisten 
met gereedschap voor bijvoorbeeld klussendiensten en naaimachines aan vrouwenclubs die 
naaionderricht geven.  
 
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.  
 
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 moederbedrijf Vraag en 
Aanbod Internationaal in Tilburg/Alphen.  
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Het Stichtingsbestuur en de uitvoerende medewerkers zijn allen vrijwilligers en genieten 
onder bepaalde voorwaarden i.o.m. de belastingregels een geringe vrijwilligersvergoeding. 
 
Hoe komen wij aan de opdrachten: 
De Solidariteitswerkplaats werkt met de andere werkplaatsen in Noord-Brabant samen 
onder de paraplu van Vraag en Aanbod Internationaal. 
  

 
Magazijn Vraag en Aanbod /  foto SWU 

 
Deze stichting, die het idee van de werkplaatsen in Nederland in 1984 introduceerde, beoor-
deelt en coördineert de aanvragen, die door Intermediairs in de landen Tanzania, Oeganda 
en sinds kort ook in Kameroen en de Democratische Republiek Congo 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 wereldlanden en de financiering ervan.  
 
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.  

 
@illustratie Gert de Goede Uden / Copyright. 
 

 
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 kunnen maken.  
Dat geldt ook voor de fietsen voor in Uden e.o. gevestigde vluchtelingen met een verblijfs-
status en mensen met ’n smalle beurs. 
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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 verre omgeving vraagt om de in 
onbruik geraakte spullen bij ons te komen inleveren.   
 
Ook worden met hulp van kerkelijke instellingen in Heesch en Veghel e.o. frequent “bergen” 
gereedschap ingezameld. 
 
Op deze manier groeit ook het besef, dat heel veel goederen kunnen worden hergebruikt en 
ondermeer in een ontwikkelingsland een 2e leven krijgen.  
 
Duurzame (internationale-) ontwikkelingshulp 
Het terugdringen van de overvloed in onze welvaartstaat, het opknappen van spullen die 
overbodig zijn geworden of in onbruik zijn geraakt en het hergebruik van die opgeknapte 
goederen, maakt de cirkel rond en helpt het arme deel van onze wereldbevolking zich te 
ontwikkelen of zich met die gereviseerde spullen een betaalde baan te verwerven.  
 
Deze werkwijze voorkomt bovendien het aanwenden van nieuwe grondstoffen om 
bijvoorbeeld nieuw gereedschap, naaimachines of rolstoelen te maken. Hierdoor wordt ook 
de Co2 uitstoot fors gereduceerd. 
 
De naam van onze werkplaats in het teken van Solidariteit: 
De keuze voor de naam Solidaiteitswerkplaats dateert van 1996. “Solidair zijn” betekent, dat  
je door een gevoel van saamhorigheid verbonden bent met het lot van een ander die het in 
vele opzichten minder heeft dan wij en dat je daaraan consequenties verbindt. Die betekenis 
heeft in die 25 jaar absoluut niet aan betekenis en waarde verloren.  
 
Zelfs het onbruikbare deel van de metalen spullen (ongeveer 5.000 kilo van de 20.000 kilo 
aangeleverde metalen voor-wer”pen) in de vorm oud ijzer wordt gescheiden aangeboden en 
gerecycled. Dat leverde ons in 2021 nog eens zo’n € 3500,-- op. Tenslotte gaat 1500 kilo aan 
restafval naar de verbrandingsovens van de ARN met de opgewekte warmte waarvan steden 
worden verwarmd “waste to Energy”. Kortom er gaat niet verloren. 

 
@ Illustratie Gert de Goede Uden / Copyright  
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De vrijwilligers 
We zijn met 29 enthousiaste en vakbekwame vrijwilligers en we hebben het afgelopen jaar 
2021 weer een berg werk verzet. We hebben in 215 dagdelen samen in totaal ongeveer 
2306 uren gewerkt aan het inzamelen en gebruiksklaar maken van gereedschappen, 
naaimachines, fietsen en rolstoelen en klein electrische machines. In 2020 was dat in 185 
dagdelen totaal 1830 uren.  
 
Uit de vrijwilligers hebben we 5 personen bereid gevonden om het bestuur van de stichting 
Solidariteitswerkplaats Uden e.o. te vormen. 
 
Het bestuur bestaat uit: 
 
- Mathieu van Dijk, hij is bestuurslid en al 25 jaar onze werkplaatsbeheerder; 
- Ad van Schaijk, hij is bestuurslid en al ruim 25 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, hij is voorzitter, vervangend secretaris, redacteur en hij doet public 
relations/communicatie.  
 
Vergaderingen en werkoverleg: 
In het afgelopen jaar heeft het bestuur een 5-tal bestuursvergaderingen gehouden en een 2-
tal korte vergaderingen over de te nemen Coronamaatregelen. 

 
3a. Donaties aan de SWU 
In het afgelopen jaar ontving de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. de hieronder opgesomde 
donaties en financiële ondersteuning van particulieren, bedrijven en overheidsinstanties met 
een totaal van ongeveer € 3974,--: 
 
-Van Verzekeringsbedrijf De Bruijn te Uden ontvingen we op 19 februari 2021 een donatie 
van € 100,--; 
-Op 25 maart 2021 ontvingen we van de Gemeente Uden een bedrag van € 2165,-- aan 
subsidie op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; 
-Van de Rabobank Uden ontvingen we op 23 november 2021 een donatie van € 519,-- uit de 
Rabo Clubkascampagne op basis van het aantal op onze stichting uitgebrachte stemmen; 
-Van onze vrijwilliger Lambert van Vonderen ontvingen we donaties op 13 maart 2021 een 
bedrag van € 100,-- en op 5 augustus 2021 eveneens een bedrag van € 100,--; 
-Van de Stichting Uden WereldWijd ontvingen we op 2 november 2021 naar aanleiding van 
een ingediende aanvraag een bedrag van € 700,-- uit het Fonds Kleinschalige Projecten 
 

3b. Donaties door SWU 
In 2021 hebben we een aantal stichtingen en particulieren financieel ondersteund en 
geholpen met een totaalbedrag van ongeveer € 1904,--: 
 
-Aan de stichting Trap-In hebben we op 16 april 2021 we een bedrag van € 100,--gedoneerd 
ter aanvulling op het totaal van de door Harrie van Duijnhoven bijeengebrachte gelden voor 
het in 2021 niet gehouden fietsevenement, wel werden de ingediende aanvragen bediend; 
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-We hebben voor het transport van 60 computers en 2 naaimachines en 2 locknaaimachines 
per zeecontainer voor de Watoto-Foundation op 23 augustus 2021 een bedrag van € 653,-- 
gedoneerd en betaald voor de transportkosten en invoerrechten van DPA Burgh-Haamstede; 
-Voor de aanschaf van leermiddelen en zwemvesten hebben we op 18 november 2021 een 
bedrag van € 1000,-- gedoneerd aan de stichting HWMCO – Nicky’s Care for Africa en 
-Op 16 december 2021 hebben we met een donatie van € 100,-- bijgedragen aan een 
afscheidscadeau voor de vertrekkende burgemeester Hellegers. 
 

4. Medewerkers in 2021 
Het werk in en voor de werkplaats SWU werd verricht door 29 uitvoerende vrijwilligers en 5 
bestuursleden. We zitten allen in de derde levensfase en maken deel uit van de groep van 
2.4 miljoen ouderen tussen de 60 en 80 jaar. 
 

        
Vrijwilligers tijdens bezoek VAI 16-11-2021  Foto SWU   foto Rien de Kok / foto SWU  

 
Naam, plaats, leeftijd (op 1-1-2022):                                     
1.   Piet van den Berg, Zeeland, 79 jaar;                                   
2.   Jan Bongers, Uden, 74 jaar;   
3.   Gerard Brouwer, Uden, 73 jaar;  
4.   Nico de Bruijn, Zeeland, 78 jaar;  
5.   Mathieu van Dijk, Volkel, 74 jaar; 
6.   Piet Ermers, Uden, 71 jaar;  
7.   Wout Hanegraaf, Uden, 87 jaar; 
8.   Bahramquj Haresse, Volkel, 65 jaar 
9.   Rinus van Helvoirt, Mariaheide, 65 
10. Rien de kok, 75 jaar;                                               
11. Piet van de Linden, Boekel, 72 jaar; 
12. Eric Looij, Uden, 70 jaar;  
13. Toon Nooijen, Uden, 73 jaar; 
14. Wilbert Prinssen, Uden, 58 jaar; 
15. Ad van Schaijk Uden, 86 jaar;  
16. Harrie Swarts, Uden, 74 jaar;  
17. Ton van der Vegt, Uden, 69 jaar; 
18. Marc Verhagen, Uden, 59 jaar; 
19. Martien Verhoeven, Uden, 71 jaar; 
20. Harold Vermeij, Uden, 51 jaar;  
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21. Lambert van Vonderen, Uden, 80 jaar;    
22. Luuc Vos, Uden, 90 jaar;   
23. Jac Walg, Uden, 74 jaar; 
24. Jos van de Weem, Uden, 60 jaar; 
25. Ad Wilborts, Uden, 74 jaar; 
26. May Willems, Uden, 74 jaar; 
27. Peter van Dijk, Volkel, 75 jaar; 
28. Jan van Duijnhoven, Volkel, 75 jaar;  
29. Kees van Kampen, Uden, 87 jaar 
 
Lief en Leed medewerkers en partners: 
-Op 2 januari 2021 valt Ria Hanegraaf en breekt haar heup en wordt korte tijd later 
opgenomen in het Bernhovenziekenhuis voor een operatie. Op 9 februari 2021 komt ze thuis 
waarna een langdurige revalidatie volgt waarbij ze wordt gehinderd door een ontsteking. Ze 
loopt inmiddels (eind van het jaar 2021) weer als een kievit; 
-Op maandag, 26 april 2021 ontving Wout Hanegraaf uit handen van burgemeester Hellegers 
een Koninklijke Onderscheiding voor zijn maatschappelijke betrokkenheid in de afgelopen 25 
jaar; 
-Op 27 april 2021 overlijdt de vader van Marc Verhagen op 92-jarige leeftijd in Haren; 
-Op 11 mei 2021 bereikt ons het bericht dat oud-vrijwilliger Henk van Marle uit Veghel op 
72-jarige leeftijd is overleden. Henk heeft van 2011 tot 2017 bij ons op de werkplaats 
gewerkt; 
-Op 10 juli 2021 krijgen we van Rien te horen, dat zijn vrouw Corrie in korte tijd 2 keer een 
herseninfarct kreeg. Bij een controle werd bovendien een tumor ontdekt op een van haar 
longen met uitzaaiing, waarvoor op 3 september 2021 de eerste bestraling volgde; 
-Op 3 september 2021 meldt Luc Vos zich ziek. Hij heeft last van darmklachten vermoedelijk 
veroorzaakt door de bijwerking van gebruikte medicijn. Na twee weken is hij weer de oude; 
-Bij Toon Nooijen werd op 22 september 2021 een kleine hersentumor ontdekt. Die plek 
werd gericht bestraald en na een controle waarbij alles ten goede was gekeerd, kwam hij 
weer werken op de werkplaats op 9 november 2021; 
-Op 24 november 2021 worden zowel Corrie en Rien de Kok met Corona opgenomen in het 
Bernhovenziekenhuis te Uden. Op zondag 28 november 2021 komt Corrie te overlijden 
gevolgd door Rien op 1 december 2021. Op 11 december 2021 werd te Uden de 
crematieplechtigheid gehouden. Rien heeft sinds 2002 gedurende 20 jaar zonder enige 
onderbreking gewerkt op onze werkplaats; 
 
Een 6-tal vrijwilligers werden het afgelopen jaar gegrepen door het Coronavirus en keerden 
terug na een negatieve test.   

 
5. OVERZICHT resultaten in 2021  
In 2020 werden de totale hoeveelheden gereviseerde goederen weggeschreven onder (A).  
Het totaal aantal goederen dat gereviseerd werd in 2021 staat vermeld in kolom onder (B) 
en het totaal aantal geproduceerde goederen in de afgelopen 25 jaar (sinds de oprichting in 
1996 staat opgesomd in kolom (C): 
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        A:                 B:           C: 
_____________________________________________ 
Fietsen          74   52         1764 
Timmerset              32            20  603 
Autosets        11   20          153 
Elektrosets         21       20  288       
Metselaarset        3                  2            139 
Loodgieterset        2                2            60 
Gereedschap         350          250  8950 
Naaimachines       120   78          2883 
Bankw.sets            30      20  205      
Rolstoelen       26   31          1558 
 
In 2021 hebben we ongeveer 20 duizend kilo in onbruik geraakt gereedschap uit het 
restafval gered en na revisie een 2e leven gegeven.  

 
6. Projecten uitgevoerd in 2021 
Onder de lijst met uitgevoerde projecten sommen we onder nummer 4,5 en 6 de in 2021 de 3 
geleverde duofietsen op, hetgeen de sinds 2018 geleverde duofietsen op een totaal van 11 
exemplaren brengt. 
1. Vraag en Aanbod Internationaal:           
20 bankwerkersets in metalen kist; 20 timmermansets in houten kist; 20 automonteursets; 
20 kisten met gereedschap voor de loodgieter; 3 metselaarsets; 
50 elektrische handnaaimachines in een koffer en 15 handnaaimachines in kist en 
5 trapnaaimachines alsmede 15 rolstoelen.  
2. Stichting Caritas St. Petrus Uden:  
10 damesfietsen, 10 herenfietsen en 10 rollators en 3 kinderfietsen. 
3. Watoto-Foundation Tanzania: 
1 kist met gereedschap voor de fietsenmaker, 1 kist met gereedschap voor 
de timmerman en 1 kist met gereedschap voor de elektricien, 60 personal computers 
voorzien van een oplaadkabel en draagtas alsmede 2 hansnaaimachines en 2 
locknaaimachines (geschonken door Vraag en Aanbod Internationaal) 
4. Nieuwe Hoeven Schaijk: 
Voor het Dagbehandelcentrum Vierhoeven van de Nieuwe Hoeve in Schaijk hebben we op 
22 april 2021 een duofiets geleverd ter waarde van een bedrag van € 250,--; 
 

 
 
Theo met begeleidster Hannie van De Vierhoeven Schaijk / foto SWU 

 



 

 

13 

5. Zorgcentrum Atrium Veghel: 
Aan de vrienden van de Zorginstelling Atrium Veghel hebben we op 5 juli 2021 een duofiets 
geleverd voor het gebruik door de senioren; 
 

 
Wil, 92 jaar op de duofiets  van Atrium Veghel / foto SWU. 

 

6. Zorginstelling d’n Iemhof Oss: 
Op 10 september 2021 hebben we aan de fysiotherapeut Gerard Dirven  van een 
Zorginstelling in Oss een duofiets geleverd voor de senioren. 
 

 
 
Donateur Gerard Dirven van d’n Iemhof Oss, start de duofiets / SWU 

 
7. Coöperatieve Passiegroep Uden: 
Voor de Coöperatie Passiegroep Uden hebben op 12 oktober 2021 voor een bedrag van         
€ 121,-- onderhoud gepleegd aan 6 naaimachines; 
 

 
7. Overzicht van de in 2021 gehouden inzamelingen 
We houden regelmatig een inzameling om aan onze spullen te komen en om deze na een 
gedegen revisie en kwaliteitscontrole opnieuw nuttig aan te wenden in 3e wereldlanden.  
 
Ook komen de inwoners van de gemeente Uden vooral tal van goederen brengen na diverse 
perspublicaties over het werk van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. in de dag- een week-
bladen of een advertenties in diverse wijkbladen in de gemeente Uden, Volkel, Odiliapeel en 
Zeeland. Het komt ook voor, dat we op uitdrukkelijk verzoek bij de mensen thuis goederen 
gaan halen.  Op de Milieustraat van de gemeente Uden, thans gemeente Maashorst, staat 
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een grote kist waarin gereedschappen gescheiden worden aangeboden. Deze kist wordt 
wekelijks geleegd door Caritas en door hun vrijwilligers aangeleverd op onze werkplaats. 
 
Verder heeft de Solidariteitswerkplaats Uden in 2021 meegedaan met een grote inzameling 
opgezet door de parochie de Goede Herder in de 6 kerken in Heesch e.o.  
 
Inzamelingsactie kerken parochie de Goede Herder e.o. 
In de periode van 19 maart tot 1 mei 2021 hebben we op verzoek van Hennie van den Brand, 
lid van de pastoraatgroep van de Parochie de Goede Herder in Heesch een inzameling 
mogen doen in de 6 aangesloten kerken in Nuland, Vorstenbosch, Nistelrode, Vinkel, Geffen 
en in de parochiekerk in Heesch. De Solidariteitswerkplaats Uden leverde voor de aanvang 
van de inzameling de inzamelboxen met folders aan. 
 
De berg ingezamelde goederen was ook in het jaar 2021 weer niet te overzien. Bij elkaar 
werden 5 volle aanhangwagens en de inhoud van de bedrijfsbus met fietsen, gereedschap, 
naaimachines en handgereedschap voor tal van technische beroepen aangeleverd. De 
inspanningen, resultaten en de reacties vanuit de kerkdorpen waren lovend. In het kader van 
deze inzameling brengen we jaarlijks ook een bezoek aan Henk Pennings aan het Maxend in 
Nistelrode. Hij zamelt oud ijzer in voor de Harmonie in Nistelrode en haalt uit die partij 
ingezameld ijzer op ons verzoek het bruikbaar gereedschap. 
 

 
Kerk geloofsgemeenschap Vorstenbosch /  foto SWU 

 

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. 
 

Garage in Ootmarsum ontruimd: 
Op 11 mei 2021 hebben we een partij  gereedschap en een berg in onbruik geraakte metalen 
voorwerpen mogen halen uit een opgeheven en gesloten garagebedrijf van Bert Lenferink in 
Ootmarsum. Bert is een vriend van een van onze vrijwilligers; 
 
Huis in Uden ontruimen: 
Op 17 mei 2021 hebben we een hele partij bruikbaar gereedschap mogen halen uit de 
woning aan het Raam in Uden, waar de moeder van Toon Hofmans tot voor kort woonde. 
Toon Hofmans is een vriend van een van onze vrijwilligers; 
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Garage in Veghel ontruimd: 
Op 10 april 2021 hebben we een garage aan de Broedershof in Veghel mogen ontruimen. De 
garage hoorde bij een woning van een overleden vriend van vrijwilliger Ad van Schaijk. Het 
betrof een bedrijfsbus vol met heel bruikbaar gereedschap; 
 
Bouwbedrijf Hendriks-Coppelmans Uden ontruimd: 
In de periode tussen 29 november en 24 december 2021 hebben we op aangeven van de 
zoon van vrijwilliger Jan Bongers uit de 3 loodsen, de magazijnen en het kantoor van 
Bouwbedrijf Hendriks-Coppelmans een hele grote hoeveelheid bruikbare materialen mogen 
verwijderen. De twee bedrijven werden samengevoegd in Oss en het bedrijf in Uden werd 
verlaten. De zoon van Jan Bongers werkt bij het bedrijf Hendriks-Coppelmans bij de vestiging 
in Uden, dat zich toelegt op de onderhoud van huurwoningen van Area.  
 
Op aangeven van facilitair manager Martien Driessen van Hendriks-Coppelmans en onder 
aanvoering van onze vrijwilliger Wout Hanegraaf hebben de vrijwilligers Gerard Brouwer, Jan 
Bongers, Peter van Dijk, Ad Wilborts, Kees van Kampen en Ton van der Vegt geheel of 
gedeeltelijk gedurende de periode 3 weken keihard gewerkt om alle ruimten leeg te halen.  
 

 
Het logo van het ontmantelde bouwbedrijf Hendriks-Coppelmans / foto SWU 

 
Voor een bedrag van naar schatting € 3000,-- werden aan metalen voorwerpen verwijderd 
en aangeboden bij een in Uden gevestigd metaalrecyclebedrijf en voor ongeveer € 2000,-- 
aan herbruikbaar houten plaatmateriaal veiliggesteld. De rest wat absoluut niet herbruik-
baar bleek werd achtergelaten in 3 afvalcontainers op het bedrijfsterrein van het 
bouwbedrijf. 
 
Medicura Nederweert: 
Via facilitair manager Darko van de hoofdvestiging van Medicura Nederweert hebben we op 
24 februari 2021 een partij in onbruik geraakte zorgartikelen in de vorm van 10 in hoogte 
verstelbare ziekenhuisbedden mogen ophalen. Deze ziekenhuisbedden werden geschonken 
aan een ziekenhuis in Tanzania. Dit betreft een project van Ton Driessen van Regain 
Recyclables Cuijk (het Textielinzamelbedrijf van Uden Wereld Wijd). 
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8. Koninklijke onderscheiding voor Wout Hanegraaf 
Op maandag, 26 april 2021 kreeg onze vrijwilliger Wout Hanegraaf (86) samen met 6 
anderen in de gemeente Uden van Burgemeester Henk Hellegers een lintje uitgereikt, dat 
zijn echtgenote Ria hem mocht opspelden.  
 
Bij deze belangrijke gebeurtenis mochten van het gemeentebestuur van Uden per 
gedecoreerde 10 genodigden aanschuiven in de raadzaal van het gemeentehuis. De 
plechtigheden vonden als gevolg van de heersende Coronamaatregelen in een soort lopende 
voorstelling plaats, waarbij aan 6 gedecoreerden in 2 uur tijd de decoraties werden 
uitgereikt. Tijdens de officiële plechtigheid werd Burgemeester Hellegers gebeld door Noud 
van Hout vanuit Tanzania. Noud stuurde een filmpje door naar de telefoon van de burge-
meester waarin de jongens van de Watoto-Foundation uit Tanzania Wout op een ludieke 
wijze feliciteerden. Burgemeester Hellegers heeft in het verleden samen met zijn vrouw het 
project van Noud van Hout in Tanzania bezocht.    
 

       
 
Wout werkt sinds begin 2016 als vrijwilliger en bestuurslid bij ons op de Solidariteitswerk-
plaats Uden. Hij reviseert daar ondermeer het electrisch handgereedschap. Op 15 november 
2018 coördineerde hij de verhuizing van de oude werkplaats aan de Violierstraat 1 in Uden 
naar ons nieuwe onderkomen aan de Loopkantstraat 17 in Uden. Vanaf mei 2018 fungeerde 
Wout als bouwpastoor en legde zich samen met andere vrijwilligers toe op de herinrichting 
van de werkplaats met 24 professionele werkplekken. 
 
Het voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding voor Wout werd geïnitieerd door voorzit-
ter Ton van der Vegt die Wout door en door kent en werd ondersteund door 15 personen, 
die het voorstel gezamenlijk hebben aangevuld met hun aanbevelingen. Wout kreeg zijn 
onderscheiding ook voor zijn belangeloze hulp aan de Watoto-Foundation in Tanzania, waar 
hij tijdens een 4-tal werkbezoeken samen met o.a. Ton en Wilbert Prinssen diverse 
werkzaamheden verrichtte. 
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Hij bood ook hulp aan diverse zakenlieden en bewoners gevestigd aan de Marktstraat te 
Uden, waar hij technische ondersteuning verrichtte bij het aanbrengen van technische voor-
zieningen van diverse winkelpanden en diverse appartementen. Hij heeft daarbij ondermeer 
de bouwvergaderingen geleid in zijn rol als “architect, constructeur en aannemer” voor de 
herbouw in minder dan een jaar tijd van het modewarenhuis van Hout-Brox in Uden, dat 21 
januari 1998 tot de grond toe afbrandde.  
 
Diverse mensen uit zijn netwerk heeft hij geholpen bij aanbrengen van technische voorzie-
ningen in hun woningen. Hij hielp een vrijwilliger van de Solidariteitswerkplaats Uden samen 
met Gerard Brouwer bij het vinden van een passende woonruimte, zij hebben deze woning 
voorzien van diverse aanpassingen en zij hielpen hem mee met de verhuizing. In 2017 leidde 
Wout het ontmantelen van de meubelzaak van Van Donzel Uden door onze vrijwilligers en 
het ontmantelen van een werkplaats van een interieurbouwer in Den Dungen. De 31 
houtbewerkingsmachines en een complete bakkerijinrichting werden door zijn vriend Jan 
van den Meerendonk door tussenkomst van Wout en met medewerking van ons 
moederbedrijf Vraag en Aanbod Internationaal geschonken aan een opleidingsproject in 
Kinshasa in de Democratische Republiek Congo. 
 
Kortom Wout Hanegraaf heeft zijn onderscheiding tot officier in de Orde van Oranje-Nassau 
en het bijbehorende lintje dubbel en dwars verdiend. Wij zijn trots met een vlijtige 
vrijwilliger als Wout in ons midden. 

 

9. Interview met Gerard Brouwer 

Al drie jaar op rij interviewen we een vrijwilliger van de Solidariteitswerkplaats Uden en na 
Luc Vos, Ad van Schaijk en Lambert van Vonderen is thans de beurt aan Gerard Brouwer. 
Ik selecteer hierbij in de volgorde het langst vrijwilliger op de werkplaats dan wel op leeftijd. 
Gerard Brouwer is in feite ook een vrijwilliger van het eerste uur, hij trad aan in 1996 en dus 
ook al ruim 25 jaar lid van onze stichting.  
 
Gerard werd op 7 december 1948 geboren in Dreumel in een gezin met 6 broers en 6 zussen. 
De ouders van Gerard hadden als van de ruilverkaveling in de polder van Dreumel een 
boerderij, waar hij van jongs af aan de handen uit de mouwen moest helpen steken.  
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Gerard op zijn fietst herstel werkplek / foto Ton SWU   De vrijwilligers in actie op de werkplaats / foto Ton 

 
Toen hij zijn inkomen bijeen moest sprokkelen ging hij als tuinder werken, hij legde tuinen 
aan onderhield in de wintermaanden het gereedschap. Voor het uitgaansleven struinde 
Gerard met zijn vrienden de hele omgeving af en in het danscentrum van Verhoeven in Uden 
liep hij zijn huidige vrouw Francien van Hoof tegen het lijf. Liefde op het eerste gezicht zeg 
maar en dat had tot gevolg dat zij in 1975 gingen trouwen en in Beneden-Leeuwen een huis 
betrokken. In 1976 verhuisden zij naar Uden waar Gerard een baan kreeg bij Philips in Uden 
door toedoen van zijn schoonvader. In 1978 betrok Gerard een baan bij de EMI in Uden waar 
hij als magazijnbediende de matrijzen en labels uitgaf. 
Toen ze bij de EMI van platen perzen overgingen naar de CD geraakte Gerard tijdens een 
reorganisatie in 1988 in de WAO als gevolg van een Hernia in zijn rug. In zijn jongensjaren 
was Gerard thuis op de boerderij van het paard gevallen en liep een rugletsel op. 
 
In 1996 las Gerard in het Udens Weekblad een advertentie waarin men voor de 
Solidariteitswerkplaats Uden een vrijwilliger zocht voor het mee helpen opknappen van 
fietsen en rolstoelen. Gerard reageerde op de advertentie en werd toen bezocht door Ad 
van Schaijk en na instemming trad hij toe tot de vers opgerichte stichting. Gerard was het 
thuis zitten moe, wilde een bijdrage gaan leveren aan de maatschappij en hij had een zwak 
voor de minderbedeelden in ontwikkelingslanden. Vanaf 1996 werkte Gerard in hoofdzaak 
aan het herstellen van ingeleverde fietsen en verhuisde van de Kruisheren, via de levens-
school Merlet aan de Hycintstraat mee naar het verlaten Postkantoor aan de Violierstraat 
om uiteindelijk in 2019 over te steken naar het complex aan de Loopkantstraat te Uden   
 
Tijdens een personeelsfeest van de Dico in Uden, waar de echtgenote Francien en ook Corrie 
de echtgenote van Rien de Kok in de productie werkten, leerde Gerard in 2002 de net 
gepensioneerde luchtmachtman Rien de Kok kennen. Toen ze over het vrijwilligerswerk van 
Gerard spraken, kreeg ook Rien interesse en korte tijd later werd ook Rien de Kok vrijwilliger 
bij de Solidariteitswerkplaats. Rien stortte zich als monteur fijnemechaniek bij de Koninklijke 
Luchtmacht Volkel op de naaimachines. 
 
Gerard heeft het na ruim 25 jaar nog steeds goed naar zijn zin op de Solidariteitswerkplaats 
Uden. De warme contacten tussen de vrijwilligers van de werkplaats onderling vormen in 
feite de belangrijkste drijfveer voor Gerard om zich te blijven inzetten voor het zinnige werk 
van de Solidariteitswerkplaats Uden. Natuurlijk heeft hij een zwak voor de minderbedeelden 
in Afrika en deelt graag hetgeen wij te veel hebben met wat anderen te kort komen. Gerard 
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beschikt over veel talenten, is bereid om van alles op elk moment te doen en hij is zijn 
gewicht in goud waard. Vermeldenswaard is dat zijn vrouw Francien bij de stichting Caritas 
Sint Petrus vrijwilligerswerk doet. Zij sorteert daar de ingezamelde kleding samen met een 
20-tal vrijwilligers. 
 
Rest me nog te vertellen dat Francien en Gerard 2 kinderen hebben, namelijk een dochter 
Marianne die getrouwd is, 4 kinderen heeft en in Uden woont en een zoon Pascal die 
getrouwd is, een kind heeft en in Tegelen woont.     
  

 10. Corona, de maatregelen en noodlottige gevolgen 
  
Op het moment dat ik dit jaarverslag schrijf, worden de Corona-maatregelen die de afgelo-
pen 2 jaar van kracht zijn geweest de ene week grotendeels (18-2-2022) en een week later 
(25-2-2022) nagenoeg geheel opgegeven. We deden veel ervaringen op in 2020, maar 
hadden er toen nog geen vermoeden van dat we nog eens een jaar lang gevraagd werden 
om ons opnieuw aan de corona-maatregelen te houden. Het jaar 2021 was het jaar van de 
veelal ouderen onder ons in Nederland die zich braaf aan de regels hielden, in tegenstelling 
tot 10% van deze leeftijdsgroep, die zich bleven verzetten tegen de opgelegde maatregelen; 
verder waren er categorieën met of zonder mondkapje en gevaccineerden tegenover de 
ongevaccineerden. In het jaar 2021 waren de tegenstellingen in ons land groter dan ooit. De 
ene keer zag er alles rooskleurig uit, het volgende moment was er weer een persconferentie 
met mededelingen over een nieuwe rampspoed. 
 
Het bestuur van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. besloot begin januari 2021 als gevolg 
van de afgekondigde verlengde en verscherpte coronamaatregelen haar werkplaats gesloten 
te houden tot en met 9 juni 2021, de datum waarop de maatregelen op een eind liepen. Op 
19 juni 2021 hebben al onze vrijwilligers hun 2e vaccinatie ontvangen. Vanaf dat moment 
konden wij onze vrijwilligers op de werkplaats weer een veilige thuishaven bieden.  
 
Het Coronaprotocol werd geactualiseerd en werd op de werkplaats gehandhaafd tot 24 
december 2021 waarna we opnieuw in een lockdown geraakten. Slechts een vrijwilliger die 
zich niet wenste te vaccineren werd vriendelijk verzocht tot nader order niet op de 
werkplaats te verschijnen. We zijn door de gemeente Uden voor de 5 maanden dat we door 
omstandigheden niet konden komen werken op de werkplaats, gecompenseerd voor het 
betalen van de huur van het pand aan de Loopkantstraat 17 te Uden.  
 
We kwamen door het naleven van de maatregelen in het jaar 2021 tamelijk ongeschonden 
uit de strijd, totdat op 28 november en 1 december 2021 het noodlot om zich heen greep op 
de werkplaats. Intens verdrietig hebben wij vrijwilligers van de werkplaats kennisgenomen 
van het onverwachte overlijden van zowel onze zeer gewaardeerde vrijwilliger Rien de Kok 
op 1 december 2021 (75 jaar) alsook van het overlijden van zijn echtgenote en grote liefde 
Corrie de Kok (74 jaar), kort daarvoor op 28 november 2021. Beiden werden kort voor hun 
overlijden opgenomen in het Bernhovenziekenhuis, nadat ze positief getest werden met het 
coronavirus. Beiden leden kennelijk aan een onderliggende ziekte. Corrie leed aan 
longkanker terwijl Rien kort na zijn opname aan de beademing kwam te liggen waarbij zijn 
gezondheid in korte hard achteruitging.   
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Als vrijwilliger werkte Rien meer dan 20 jaar met hart en ziel op de naaimachineafdeling van 
de werkplaats aan het reviseren van ruim 1000 naaimachines. Rien voelde zich zeer 
betrokken bij het werk van onze stichting. Hij heeft zich volle overgaaf ingezet voor de duur-
zame internationale ontwikkelingssamenwerking. Hij zorgde op de werkplaats bovendien 
voor een goede onderlinge verstandhouding en was vaak onder de koffie de vrolijke noot.  
 

 
 
Zijn echtgenote Corrie werkte 20 jaar geleden bij de Dico in Uden en kreeg daar van een 
collega Francien Brouwer te horen dat er plek was op de Solidariteitswerkplaats Uden voor 
een vrijwilliger met technische kwaliteiten. Kort daarop deed Rien, een gepensioneerd 
luchtmachtmilitair en technisch specialist, zijn intrede op de werkplaats.  
 
Corrie die we ondermeer tijdens de jaarlijkse vrijwilligers-bedankdagen troffen, hebben we 
leren kennen als een geweldige vrouw, die het werk van haar man als vrijwilliger al die tijd 
waardeerde en ondersteunde. Rien en Corrie vormden een prachtig span en waren 
onafscheidelijk van elkaar tot op de laatste dag van hun leven.  
 
Deze bijzondere mensen zijn veel te vroeg van ons heengegaan. We troosten ons 
ondertussen met de gedachte dat de mooiste bloemen vaak het eerst worden geplukt. We 
missen hen nu al ontzettend. Wij zullen ons Rien en Corrie blijven herinneren als warme en 
betrokken mensen met een groot hart voor kansarme mensen in onze samenleving dichtbij 
en in de derdewereldlanden ver weg. Ons medeleven gaat uit naar broers en zussen, neven 
en nichten. Wij wensen hen namens alle vrijwilligers en het bestuur van de stichting Solidari-
teitswerkplaats Uden e.o. veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. 

 
11. Vraag en Aanbod Int. Alphen 
Door het moederbedrijf Vraag en Aanbod Internationaal te Alphen dat in 1984 werd 
opgericht, wordt sinds 2016 aangestuurd op nieuwe aanpak.  

 

http://www.vraagenaanbodinternationaal.nl/
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In 2016 kwamen er na een tweetal crisisjaren weer voldoende betaalde opdrachten van de 
in 1984 opgerichte stichting VAI Alphen. Dit was het gevolg van het opzetten van een nieuwe 
structuur van de organisatie na een onderzoek en analyse naar vraag en aanbod uit Afrika en 
vanuit Nederland. Directeur VAI Daan van Ee was hierbij een belangrijke initiator. 
 
Er is een krachtig netwerk van afnemers gezocht en gevonden in Uganda, Tanzania, 
Kameroen, de Democratische Republiek Congo en zelfs Senegal die door tussenkomst van 5 
intermediaire organisaties ter plaatse de gevraagde goederen geleverd krijgen. Met hulp van 
de 8 werkplaatsen in Alphen, Teteringen, Culemborg, Huijbergen, Sprundel, Groningen, 
Waalwijk en Uden worden de projecten gezamenlijk gerealiseerd en gefinancierd vanuit VAI 
Alphen. Wij van de SWU koesteren een hechte ban met ons moederbedrijf VAI. 
 
Ook in 2021 werden vanuit het Logistiek Centrum van VAI in Alphen 4 containers met daarin 
de goederen voor ruim 150 projecten aangeleverd. Voor de realisatie van het transport en 
levering werd door VAI voldoende werkkapitaal van sponsoren bijeengebracht. 
 
In de maand november 2021 bracht directeur Daan van Ee van VAI een werkbezoek aan 
Congo en Kameroen. Hij bracht ook een bezoek aan het opslagterrein van de MSC 
(Missionaires Sans Coeur) In Kinshasa van de Democratische Republiek Congo waar de 
container stond met daarin de 40 houtbewerkingsmachines en de broodbakmachine met 
toebehoren geschonken door Jan van den Meerendonk (de vriend van vrijwilliger Noud 
Hanegraaf) uit Den Dungen inmiddels was aangekomen. Men is daar bezig met het bouwen 
van de technische school, waarna de machines worden geplaatst. De bouw zal klaar zijn in 
augustus 2022. Daan van Ee, Wout en Ton hebben onlangs verslag uitgebracht aan Jan van 
den Meerendonk over de vorderingen van het project in Kinshasa. 
 

 
Op bezoek bij VAI op 16 november 2021 / foto Ton SWU. 

 
Op 16 november 2021 hebben we met de vrijwilligers van de Solidariteitswerkplaats Uden 
een bezoek gebracht aan het Logistieke Centrum van Vraag en Aanbod Internationaal te 
Alphen. Dit bezoek vond plaats ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan. We werden 
hartelijk ontvangen door Daan, Piet, Marian en Ton van VAI.  Aan fraai gedekte 
trapnaaimachines in de centrale hal werden we getrakteerd op een kop koffie met gebak en 
later een lekker worstenbroodje met een lekker drankje. Ondertussen hield Daan een 
betoog over de ontstaansgeschiedenis, de werkwijze en de doelstelling van VAI. Verder 
kregen we een leerzame rondleiding door de magazijnen, de fraai verbouwde en 
gemoderniseerde centrale werkplaats en verdere vertrekken in het complex.  Na afloop 
kregen we een bloemetje mee. 
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12. Vieren van het 25-jarig jubileum SWU 

Op 7 juni 1996 werd de Solidariteitswerkplaats Uden opgericht en dan bestaan we in 2021 
dus 25 jaar. In verband met de in juni nog van kracht zijnde strenge Coronamaatregelen 
hebben we de feestelijkheden uitgesteld tot een veilige periode. 
In de bestuursvergadering van september 2021 werd besloten toen het vanwege de ver-
soepeling van de coronamaatregelen weer kon, om een bezoek te brengen aan het Logis-
tieke Centrum van Vraag en Aanbod Internationaal Alphen en de vernieuwde werkplaats en 
later op de dag gezamenlijk met de hele club van de SWU te gaan eten bij Etenstijd in Uden. 
 

 
De werkplaats met vrijwilligers in actie / foto Henk v. Lunenburg 
 
Op dinsdag, 16 november 2021 brachten we van 12.00 uur tot 16.00 uur met 20 vrijwilligers 
een bezoek aan Vraag en Aanbod Internationaal en genoten daar van een mooi betoog over 
ondermeer de ontstaansgeschiedenis en veranderde werkwijze in 2016 en de doelstellingen  
van de stichting VAI gehouden door Daan van Ee, van koffie met gebak, een rondleiding door 
heel het complex en na afloop van een hapje en een drankje.  
 
Op dinsdag, 16 november 2021 gingen we van 18.00 uur tot 21.00 uur met 37 personen aan 
tafel bij restaurant Etenstijd in Uden waar we genoten van een culinaire wereldreis met 
heerlijke drankjes. Het was een geslaagde dag mede omdat de voorzitter afzag van een 
toespraak over de geschiedenis van de Solidariteitswerkplaats Uden. Die geschiedenis van 
onze Solidariteitswerkplaats vanaf 1996  hebben we geplaatst in het Udens Weekblad. 
 
In plaats van een toespraak werd voor het luister bijzetten van het 25-jarig jubileum contact 
gezocht met Temmy van Uden, redactrice van het Udens Dagblad voor een mooie publicatie 
in het weekblad.  
 
Fotograaf Henk van Lunenburg maakte op 10 juli 2021 van de vrijwilligers op hun werkplek 
in de werkplaats een mooie fotoreportage en schreef aan de hand van een interview met de 
voorzitter van het bestuur van onze stichting een mooi artikel t.g.v. het 25 jarig bestaan. Het 
artikel werd geplaatst in het Uden Weekblad van 14 juli 2021. Hans van Alebeek van de 
redactie van het Brabants Dagblad, die ook werd benaderd voor publicatie van dit stuk, 
bleek niet geïnteresseerd. 
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13. 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 2021 in totaal 10 damesfietsen, 15 herenfietsen en 5 
kinderfietsen alsmede 10 rollators geleverd voor uitgifte aan sociale minima in financiele 
problemen en voor haar project in het Bisdom Oradea Roemenie.  

De stichting Caritas zamelde in haar 8  grijze textielcontainers in 2021 ongeveer 120-duizend 
kilo kleding in. Die kleding wordt door de 30 enthousiaste vrijwilligers gecontroleerd op 
herdraagbaarheid, waarna het in grote balen naar tal van landen vervoerd wordt, waaronder 
Roemenie, Kenia en Kroatië en ook een belangrijk deel terechtkomt in de Kledingbank van 
Caritas in Uden. Tussen 1992 en 2021 werden in totaal 225 vrachtwagens met telkens 20 
duizend kilo kleding naar het voormalig Joegoslavië en het bisdom Oradea in Roemenie 
vervoerd. Ook ging er een grote vracht hulpgoe-deren naar Max maakt het mogelijk in de 
Oekraïne.  

Sinds 10 jaar heeft Caritas een “Kledingbank” in de voormalige Pius-X-kerk in Uden, waar 
Caritas is gehuisvest. Aan de hand van een opgaaf van tal van begeleidende instanties komen 
minima in financiele problemen voor de kledinguitgifte in aanmerking. Ongeveer 325 
personen uit ruim 100 gezinnen worden periodiek geholpen. Naast kleding worden er ook 
spelletjes, knuffels en fietsen verstrekt.  

 

Caritas zamelt sinds 5 jaar intcardridges en oude telefoons in, die worden hergebruikt of 
gerecycled. Van elk product gaat 40 eurocent naar CliniClowns om kinderen blij te maken.   

De SWU krijgt elk jaar wel een of meer betaalde opdrachten om spullen aan te leveren als 
hierboven opgesomd voor de projecten van Caritas. 

Caritas die een kledingcontainer heeft staan op de Milieustraat in Uden heeft staan, leegt op 
zaterdagen niet alleen haar kledingcontainer maar ook de inzamelbak voor oud gereedschap 
van de SWU, die men dan bij ons komt afleveren. 

14. Wetenswaardigheden: 
Peter van Dijk is meerdere keren gevraagd zich aan te sluiten bij het bestand van vrijwilligers 
van de Solidariteitswerkplaats, maar weigerde deze uitnodigen omdat hij zegt “vrij te willen 
zijn en zich niet te willen binden”. Ondertussen werkt hij meer dan de gemiddelde vrijwilliger 
van onze werkplaats. 
 
Hij heeft het afgelopen jaar ondermeer het terrein rondom de opslagloods ontdaan van 
onkruid en struiken. Verder heeft hij diverse plaatsen verhard en bestraat en meegewerkt 
aan het vervangen van de omheining aan de kant van de Molenheiderweg en het soepel 
laten lopen van het grote hekwerk. Verder heeft hij 3 weken meegewerkt aan het 
ontmantelen van de loodsen en het kantoorgebouw van bouw-bedrijf Hendriks-Coppelmans 
in Uden.   
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Al maanden werkt hij aan het demonteren en hergebruiken van de door Wout Hanegraaf 
aangeleverde electrische materialen. Deze zijn afkomstig van Nol Bongers van het Oventje in 
Zeeland die onlangs overleed en een hele grote berg nog bruikbaar materiaal opgeslagen 
heeft in zijn schuur en bijgebouwen. Het koper en messing uit deze materialen, hetgeen 
gescheiden wordt aangeboden bij de Udense metaalrecycelaar levert een mooie bijdrage 
aan ons banksaldo. Peter is van onschatbare waarde voor onze werkplaats. 
 
In de maand november 2021 heeft Wout Hanegraaf op de gang  tussen de hoofdingang van 
de werkplaats en de toiletgroep aan de voorzijde van het gebouwencomplex 34 lichtarma-
turen vervangen in de plafonds door exemplaren die vrijkwamen uit het gemeentehuis Uden 
dat momenteel verbouwd wordt. Deze lichtbakken werden voorzien van Led-lampen. Dit 
levert de eigenaar van het pand een besparing op de energiekosten van € 125,-- per maand.    
 
Wout heeft in oktober 2021 bovendien een forse bijdrage geleverd aan het bevorderen van 
de arbeidsomstandigheden op onze werkplaats door het vervangen van de afzuiginstallatie 
met een professioneel exemplaar. Hierdoor werden het stof en het geluid tijdens het 
productieproces op de timmerwerkplaats fors gereduceerd.  
 
Verder werd door Ton en Wout voorbereidingen getroffen voor de levering van een partij 
goederen voor de Watoto-Foundation Tanzania van Noud van Hout. Er werd op verzoek een 
kerkklok gevraagd en gekregen van pastoor Ouwens van de kerkgenootschap Nistelrode. Hij 
beheert de inventaris uit kerken die aan de dienst werden ontrokken. Verder werd bij de 
kringloop Sint-Oedenrode “om niet” een kerkorgel betrokken. De klok en het orgel zijn 
bestemd voor een kerk, die met behulp van  de leerlingen van de technische school van de 
Watoto-Foundation Tanzania werd gebouwd in Mabiloni in het noordoosten van Tanzania.  
 

 
De nieuwe kerk in Mabiloni Tanzania / foto Noud van Hout. 
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Ook liggen er 25 kazuifels voor de kapelaans en pastoors van het Bisdom Arusha Tanzania 
klaar. Deze hebben we ontvangen van pastoor Ouwens voornoemd. 
 

 
 
Verder werd door de SWU een hele partij land- en tuinbouwgereedschap voor hergebruik 
klaargemaakt. Wout is bezig met het aanleveren van tal van spullen voor het vernieuwen 
van het elektriciteitsnetwerk op het opleidingsinstituut van de Watoto-Foundation Arusha 
Tanzania. Verder zijn we bezig met het verzendklaar maken van enkele naaimachines en 
trapnaaimachines. Deze goederen kunnen meeliften in een zeecontainer van Regain Cuijk 
van Ton Driessen voor zijn projecten in Tanzania. Deze container gaat in het voorjaar van 
2022 van wal. Tenslotte gaan we bij de stichting Albinisme-Afrika nog een partij zonne-
brandcrème vragen voor de bescherming van de huid van Albinezen in de omgeving van 
Arusha.  
 

15. Vrijwilligers bedankdagen: 
Om onze waardering uit spreken over de inzet en het enthousiasme van onze vrijwilligers, 
waarbij in het jaar 2021 nagenoeg dezelfde productie werd geleverd als in 2020 terwijl we 
beduidend minder uren werkten als gevolg van het telkens tijdelijk gesloten geweest zijn als 
gevolg van de Corona, besloot het bestuur op 20 november 2021 hen allen op een serieus 
Kerstpakket te trakteren. Ook de zzp-ers Kees van Kampen, Jan van Duijnhoven en Peter van 
Dijk, alsmede de oud voorzitter Jas van Stiphout hebben we bedacht met een Kerstpakket. 
 
 

 
Het Kerstpakket met Kerstkaart / foto SWU Ton. 
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Op 8 december 2021 werden de bij Kerstpakettenplaza.nl bestelde 30 kerstpakketten 
afgeleverd op de werkplaats in Uden en tijdens de daaropvolgende 2 dagen bij de 
vrijwilligers thuis afgeleverd. Uit de ontvangen reacties maken we op, dat de Kerstpakketten 
goed gevuld waren met smaakvolle producten. 
 

 
Enkele spullen uit het Kerstpakket / foto SWU Ton. 

 
Op 31 december 2021 werden de zogeheten Vrijwilligersverklaringen opgemaakt. De 
belastingdienst droeg het bestuur van de SWU op om in het Huishoudelijk Reglement de 
nieuwe eisen waarop een VW-verklaring verstrekt mocht worden op te nemen en een nieu-
we Verklaring op te maken per vrijwilliger waarin de aangereikte Bsn-nummers moesten 
worden vermeld. Kort na de jaarwisseling werden de Vrijwilligersverklaringen per post aan 
de vrijwilligers toegezonden. Het in die verklaringen genoemde bedrag van € 950,- kan bij 
het doen van de belastingaangifte als gift worden opgevoerd, waardoor een teruggaaf van 
soms wel tot maximaal de helft van het bedrag kan worden bedongen.    
  

16. Project HWMCO Oeganda: 
De Solidariteitswerkplaats Uden doneerde in 2021 een bedrag van € 1000,-- aan de stichting 
HWMCO Nederland van Yvonne Verhagen (echtgenote van onze penningmeester Marc 
Verhagen) in zuidwest Oeganda.  
Yvonne en Marc zijn als ontwikkelingswerkers actief in en rondom Lake Bunyonyi. Zij 
ondersteunen ondermeer een basisschool op het eiland in dat meer en het vervoer van en 
naar het eiland van scholieren met boten. Van de ontvangen donatie hebben zij een zesde 
aanlegsteiger aan de meeroever geplaatst. Daarmee kunnen de inwoners van het  dorp 
Burimba nu veilig met hun kano’s aan- en afmeren. Ook hiermee is de op- en afstapplaats 
voor de schoolgaande kinderen die zij met motorboten naar de op het eiland gevestigde 
school vervoeren, verbeterd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De aanlegsteiger met de boot die werd gemaakt door 
ROC Veghel en geleverd in 2019 l foto Yvon Verhagen. 



 

 

27 

Bij het schrijven van dit stukje door Yvonne is een start gemaakt met het bouwen van een 
z.g. Kalebash van 5.000 liter voor de opvang van regenwater. Deze wordt gebouwd bij een 
dorpskern in Kitooma en geplaatst bij een woning van een weduwe met kinderen. Hiermee 
wordt voorzien in een schoon waterbehoefte voor haar en alle omringende bewoners. Een 
meermaals dagelijkse tocht naar het meer beneden en terug wordt hiermee verleden tijd. 
Het opgevangen regenwater water  is bovendien veel zuiverder dan het water uit het meer.  
 
Van het resterende bedrag zullen reddingsvesten worden gekocht, die dienst gaan doen bij 
het vervoer van de schoolkinderen over het meer. Yvonne en Marc danken in hun 
toegezonden stukje voor het jaarverslag de stichting Solidariteitswerkplaats Uden voor het 
gedoneerde bedrag van € 1000,-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
De watertank die gebouwd gaat worden voor de 
opvang en uitgifte van water / foto Yvon Verhagen. 

 
 
 

17. Het Financieel Overzicht 2021: 
 

 

 

 

We hebben volgens penningmeester Marc Verhagen het jaar 2021 kunnen afsluiten met een 
mooi positief resultaat. Naast dit resultaat hebben we een gezonde financiele buffer om een 
of meer mogelijk tegenvallende jaren te kunnen opvangen. 

http://thumbs.dreamstime.com/z/nadruk-op-grafiek-16680482.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/nadruk-op-grafiek-16680482.jpg
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Bijzonder is dat geen van de afgelopen jaren in financiele zin een normaal jaar is geweest.    
In 2019 drukten nog de energiekosten en de ontmanteling van de aansluiting van de oude 
locatie. 2020 en 2021 waren bijzondere jaren door periodieke sluiting van de werkplaats 
vanwege de Coronamaatregelen. Alle drie voorafgaande jaren zijn, soms positief, soms 
negatief, beïnvloed door incidentele omstandigheden. 

In financiele zin is aandacht nodig voor de reguliere situatie, die we dus in onze nieuwe 
locatie nog niet hebben meegemaakt. De opbrengsten uit ons reguliere werk, het reviseren 
van goederen tegen betaling, zijn structureel onvoldoende om de exploitatiekosten te 
overstijgen.  

Het is te danken aan de subsidies, donaties, compensaties of incidentele projecten dat de 
exploitatie in enig jaar gunstig uitvalt. Dit zijn factoren waarop wij zelf weinig of geen invloed 
hebben. Dit aspect heeft de aandacht van het bestuur.  

 

Stichting Solidariteitswerkplaats Uden 2021
Beknopte resultatenrekening incl. btw.

2021 2020 2019

Inkomsten

Gereviseerde producten 25.998€  22.203€  22.159€  

Donaties en subsidies 3.974€     5.625€     18.911€  

Totaal inkomsten 29.972€  27.828€  41.070€  

Inkopen

T.b.v. te reviseren producten 4.376€     4.149€     4.670€     

Donaties door SWU 1.904€     4.961€     6.585€     

Totaal inkopen 6.280€     9.110€     11.255€  

Exploitatiekosten

Huur Loopkantstraat 2.709€     9.398€     12.140€  

Overige kosten 14.805€  12.706€  9.713€     

Totaal exploitatiekosten 17.514€  22.104€  21.853€  

Resultaat 6.178€    -3.386€   7.962€   

 

18. Naschrift Redactie 

De illustraties en foto’s in dit jaaroverzicht zijn door onszelf gemaakt of in onze opdracht  
ontworpen. Allen hebben toestemming gegeven om deze foto’s waarop zij staan afgebeeld 
o.a. in dit jaaroverzicht te publiceren. In het geval de foto’s niet door de redactie werden 
gemaakt, mogen ze met toestemming van de maker worden gepubliceerd. De regels in het 
Europees Verdrag voor de Privacy 2018 zijn nageleefd.    
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ANBI-nummer: 8043 83 890 
 
 
 
 
Ook in 2021 blijft de SWU Solidair (in 
saamhorigheid verbonden) met de 
bewoners van deze kleurrijke wereld ver 
weg maar ook dichtbij. Wij vrijwilligers van 
de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. 
geloven in een rechtvaardige wereld 
zonder armoede. 
 

 

 

Donaties en schenkingen 

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

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

De vrijwillige medewerkers van de Solidariteitswerkplaats kregen een ruil voor de gewerkte 
uren in 2018 een uurvergoeding. Op basis van een met hen gemaakte overeenkomst hebben 
alle 30 vrijwilligers de in 2018 verstrekte “vrijwilligersbijdrage van € 500,--” als donatie 
teruggestort op de rekening van de stichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o.  Bij de 
aangifte inkomstenbelasting mag deze donatie worden opgevoerd als aftrekpost omdat onze 
stichting aangemerkt is als een Algemeen nut beoogde instelling (ANBI).    
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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 Kruisherenkapel, de molen van Jetten en de 
rotonde bij de vliegbasis Volkel met daarop een F16   foto google, SWU Ton 


