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Geachte lezer,
2010 is een enerverend jaar geworden voor Stichting Derde Hands!
Een jaar waarin er heel veel gebeurde. Na 28 jaar werkzaam te zijn geweest in de Veldhuisstraat, verhuisden we in april 2010 naar de Oude Beekbergerweg 151 te Apeldoorn.
Zo simpel als het hier staat is het niet gegaan. Er was het spannend afwachten waar we als
stichting terecht zouden komen en daarna het heel hard werken om de verhuizing goed te laten
verlopen. En het is gelukt! Eindelijk een nieuwe plek en wat een luxe troffen we daar, vergeleken
met ons oude adres.
Vanaf de eerste dinsdagavond tot nu toe hebben we het steeds erg druk gehad met het ontvangen
en rondleiden van mensen die graag ons nieuwe onderkomen kwamen bewonderen. Allen
brachten enorme hoeveelheden goederen mee, meer dan we ooit ontvingen.
Met veel plezier kijken we terug op de zonnige zaterdag in oktober toen we een open huis
hielden. Wat een gezelligheid bracht dat met zich mee. Heel veel bekenden kwamen een kijkje
nemen, maar ook heel veel Apeldoorners die nog niet wisten van ons bestaan.
Het gaat goed met onze stichting!
In de afgelopen periode hebben we 108 aanvragen ontvangen en daarvan zijn er 97 verwerkt.
Armoede bestaat helaas nog steeds volop in onze wereld en ook natuurrampen vinden er plaats,
dus gaan we op onze eigen wijze door met het bestrijden ervan en hulp te bieden waar nodig.
Dankbare ontvangers van de door u ingebrachte goederen vonden we in de volgende landen:
Algerije, Benin, Brazilië, Bulgarije, Cambodja, Congo, Cuba, Curaçao, Dominicaanse
Republiek, Filippijnen, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Conakry, Haïti, Hongarije, India,
Kenia, Letland, Liberia, Malawi, Mali, Mozambique, Nederland, Oeganda, Oekraïne,
Polen, Roemenie, Rusland, Sierra Leone, Somalië, Suriname, Togo, Zuid-Afrika, ZuidSoedan.
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576 naaimachines vonden hun weg naar: Benin, Bosnië, Burkina Faso, Congo, Filippijnen,
Gambia, Ghana, Guinee, Haïti, India, Mozambique, Oekraine, Roemenie, Sierra Leone,
Somalië, Suriname, Tanzania, Zimbabwe en diverse landen via Wings of Support.
Met de donaties die we ontvingen konden we schoolmateriaal en onderdelen voor naaimachines
kopen. Geen enkele naaimachine gaat de deur uit voordat deze grondig is nagekeken en voorzien
van onderdelen. Donateurs willen we hierbij hartelijk bedanken voor het zeer gewaardeerde
gebaar van uw gift.
Zoals we eerder schreven gaat het goed met Stichting Derde Hands. Echter, we moeten wel
rekening houden met de beperkte tijd die ons gegund is om van ons nieuwe onderkomen te
genieten. In 2012 eindigt onze overeenkomst met de Gemeente Apeldoorn. We zien ons
genoodzaakt nu al weer uit te kijken naar andere mogelijkheden. Met een verzoek aan u om ook
weer alert te zijn en ons te informeren zodra u goede raad heeft.
We hebben ons dit jaar vooral met onze eigen kernactiviteiten bezig moeten houden, maar we
willen niet nalaten u nog te melden dat we deelnamen aan het Full Colourfestival te Kampen en
in het Oranjepark aan het Festival Mondial.
Op 10 december, Dag van de Mensenrechten, hebben we deelgenomen aan de door de
Apeldoornse werkgroep van Amnesty georganiseerde schrijfavond in het gemeentehuis.
Last but not least willen we nog vermelden dat we, in de periode vóór onze verhuizing, een eigen
website hebben ontwikkeld. Ons website adres luidt: www.derdehands.com
Hier kunt u alle informatie over Stichting Derde Hands vinden en kunt u eventueel in het
gastenboek een reactie geven.
We hebben inmiddels al gemerkt dat de website veel wordt bezocht, gezien het grote aantal
mensen dat via het wereldwijde web onze stichting heeft gevonden om hun nog goed bruikbare
spullen bij ons te brengen.
Het bestuur en medewerkers van Stichting Derde Hands bedankt een ieder die heeft bijgedragen
aan het bereiken van onze doelstellingen en wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar!
Met vriendelijke groet,

Carla Makkinga-Zwier,
voorzitter
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