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Groningen, augustus 2016.
Betreft: GGG zoekt nieuw onderkomen!

Geachte mevrouw mijnheer,
U bent op de een of andere manier betrokken bij Gered Gereedschap Groningen.
Zoals u weet zamelen wij gereedschap in, knappen dat op en verzenden het naar scholen in Afrika.
Deze wijze van hulpverlening aan jonge mensen die een vak willen leren is nog steeds nodig.
Om ons werk te kunnen blijven doen schrijven wij u deze brief.
Gered Gereedschap Groningen huurt al ruim 17 jaar een ruimte van kringloopbedrijf Mamamini aan de
Helperoostsingel in Groningen. Deze voormalige Volvo garage is voor ons een fijne ruimte waarin we veel
hebben geïnvesteerd om ons werk op een veilige en milieuvriendelijke wijze te kunnen doen. Mamamini heeft ons
in al die jaren ondersteund door ons een zeer lage huur in rekening te brengen. Wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar.
Mamamini heeft ons echter te kennen gegeven dat zij onze ruimte nodig hebben voor hun eigen bedrijfsvoering.
Dat betekent concreet dat wij op zoek moeten gaan naar een andere locatie.
U begrijpt dat wij niet commercieel kunnen huren, onze huidige huurprijs bedraagt € 250 incl. energiekosten.
Dat is de reden dat we onze vraag naar een locatie zo breed mogelijk uitzetten.
Hopelijk wilt u met ons meedenken, zodat we weer voor langere tijd een goede werkplaats zullen vinden
voor een redelijke huurprijs.
Om een indicatie te geven wat we zoeken volgt hieronder een programma van wensen:
Locatie:
in Groningen, bereikbaar met auto, bushalte op loopafstand.
Situatie:
mogelijkheid om te laden en te lossen.
Gebouw:
mogelijkheid voor afzuiging, daglicht in de werkplaats, aansluiting gas, water, elektra,
telefoon en internet.
Ruimte:
een werkplaats van ca. 150-200m², waarin plaats is voor: werkplaats, magazijn, kantoortje,
kantine, keukenblok, toilet, garderobe, ruimte voor lawaai (lassen/slijpen) compressor en draaibank,
opslagruimte voor verzendkisten.
Beschikt u over relevante contacten of weet u een geschikte locatie voor ons?
Bel ons of mail ons: groningen@geredgereedschap.nl
Zodra onze verhuisplannen vaste vorm aannemen zullen wij u uiteraard berichten!
Bij voorbaat onze dank, n amens bestuur GGG,

Henk Smith
tel: 06-191.69.800

