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 Nieuwsbrief nr. 2 

Geachte lezers,   

Hiermee ontvangt u onze 2
e
 nieuwsbrief van 2016. De brief bestaat  uit twee delen:  

 
1) Algemene mededelingen 
IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS ZIJN WIJ GESLOTEN. De vakanties komen eraan. Verder zijn 
wij het gehele jaar geopend; dus ook in de andere schoolvakanties. 
 
Ons nieuwe adres waar we sinds 1 maart 2016 werkzaam zijn: Imkersplaats 38-39, 7328 CJ 
Apeldoorn, werd na de verhuizing naar ons idee weer voldoende teruggevonden. (De 
navigatieapparatuur was soms onduidelijk; men stond eigenlijk al bij ‘’ons’’ pand, maar het pand werd 
gemakkelijk over het hoofd gezien).  U kunt met uw auto door de schoolpoort doorrijden naar de 
achterkant van het gebouw. Daar kunt u uw spullen uitladen.  
 
Openingstijden voor het brengen van uw goederen:  
   iedere maandagmiddag  van 14.00 – 16.00 uur 
   iedere woensdagochtend  van 10.00 – 12.00 uur 
(hierbij ontvangt u  onze excuses voor de door ons pas vrij laat ontdekte foutieve tijdsvermelding die in de 
vorige brief stond !!)  Zoals bekend: de openingstijd op de dinsdagavond en is vervallen.  (bij onoverkomelijke problemen 

zoeken we samen naar een oplossing – voor contactgegevens : zie onze gegevens in het briefhoofd). 

 
Er zijn heel veel goederen ontvangen en daarvoor willen wij u opnieuw dankzeggen; ook de ontvangen 
donaties waren zeer welkom.  Donaties zijn hardnodig voor aankoop van naaimachine-onderdelen en 
klein schoolmateriaal zoals schriften en schrijfgerei. Door verkoop van prullaria op de kofferbakverkoop in 
juli en augustus hopen wij onze voorraden weer op peil te kunnen brengen. 
 
Nog even over het nieuwe adres voor hen die er nog niet geweest zijn: het is wederom een voormalig 
schoolpand, nu in De Maten/Dreven, pal achter winkelcentrum De Maat. Zie routebeschrijving op onze 
website onder Contact.  We delen het pand met medegebruikers; onze afdeling bevindt zich in het 
achterste gedeelte, buitenom bereikbaar met eigen ingang.  
2) De Koffietafel 
Wederom de verhalen van de dames en heren  die zich enorm inspannen om een buitenlands project te 
ondersteunen en goederentransport tot stand te brengen en te bekostigen.  In de meeste gevallen  
werken zij vanuit hun stichting die zij zelf opgericht hebben om hulpzoekende medemensen een beter 
leven te helpen opbouwen. Zij werken vanuit Nederland, maar zijn ook regelmatig aanwezig bij hun 
projecten.  Dat kan in een dorp zijn, waar ze met de dorpsoudsten praten over het inrichten van een 
medische post. Het kan ook in een stad zijn waar men zich bekommert om het reilen en zeilen van een 
bestaand ziekenhuis of school  of over het oprichten van een kindertehuis.  Scholen staan vaak  in 
vergeten  gebieden en hebben dan veel aandacht nodig om voort te kunnen bestaan. Kinderen hebben 
kleding en schoeisel nodig om naar school te kunnen gaan. In deze brief komt ook naar voren hoe men 
zich bekommert om het milieu. 
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Inmiddels ontvingen we 80 aanvragen sinds 1.1.16. en de goederen gingen op weg  naar o.a. Letland, 
Oekraïne, Nepal, Mauretanië, Nigeria, Burundi, Gambia, Sri Lanka, Congo, Guinee, Ghana, Kirgizie, 
Suriname, Kameroen, Zambia e.a.   
 
Het was verbazend te zien hoe in allerlei soorten vervoer (van personenauto’s tot transportbussen en 
groter) de goederen al dan niet handig gestouwd werden; soms heel handig, soms was er een adviesje 
nodig om het er allemaal in te krijgen. Daarna vertrok men naar de plek waar veelal weer uitgeladen 
moest worden omdat men b.v. een transportbus gehuurd had. Er is dus heel veel werk verzet in de 
afgelopen tijd. Niet voor niets; getuige onderstaande feiten, te beginnen met 1 simpele naaimachine: 
 
Een moeder in Sri Lanka werd van veel zorgen verlost door de ontvangst van een naaimachine. Ze kan 
daardoor beter voor haar kinderen zorgen. Ze kreeg een opdracht om 150 broeken voor het 
schooluniform te naaien voor de kinderen van de lokale school. Laten we hopen dat ze nog veel meer 
naaiwerk krijgt! 
 
Blinde mensen in Kameroen ontvingen radiootjes die hun van het nodige nieuws kunnen voorzien.  
Waterkokers gingen naar hetzelfde project om met het afgekoelde schone water ogen veilig te kunnen 
verzorgen.  
Met de wol die men daar ontving werden babymutsjes gebreid voor een Gambiaans project; mooier kan 
het niet: wol van hier naar daar en dan vanuit Kameroen door naar het hoofdje van een kindje in Gambia. 
Warme hoofdjes zijn belangrijk voor de zuigeling; dan is er meer energie om te zuigen en te groeien!  
Visueel gehandicapten in Congo ontvingen leesapparatuur die ook voor hen de wereld dichterbij brengt. 
 
Voetbalkleding werd ingezet om onderlinge vijandigheid te bestrijden  in Congo. De jonge mannen 
kunnen op die manier hun strijdbijlen (even) begraven en lekker samen voetballen. 
Voetbalkleding en schoenen zijn zeer welkom bij Derde Hands; zeker ook voor de kleinere kinderen. 
Hetzelfde geldt voor sportkleding. 
 
Asielzoekers klopten ook aan onze deur; vaak via de bestaande kanalen. We hebben af en toe lokaal 
kunnen helpen; grotere partijen goederen zijn naar Syrie en Irak vervoerd.  
 
Een volgeladen vrachtwagentje vertrok vanaf ons terrein naar Kampen. Daar bestiert de betr. organisatie 
een kringloopwinkel waarvan de opbrengst wordt gebruikt om humanitaire goederen naar Roemenië te 
vervoeren. Aldaar is men ook een kringloopwinkel begonnen. Roemenen zorgen zelf voor de aanvoer 
van de winkelvoorraad  zoals wij dat hier ook kennen en vanuit Nederland wordt de voorraad nu en dan 
aangevuld. Mensen die ervoor in aanmerking komen ontvangen vanuit de opbrengsten financiële danwel 
materiële hulp.  
 
Toen lag er een ander probleem op de koffietafel: de stichting van www.Vrienden van Kameroen.eu 
vertelde ons dat men graag 4-pitsgaskooktoestellen/tafelmodel zou ontvangen. Het streven van de 
stichting is dat er niet langer op houtvuur wordt gekookt en dat men zoveel mogelijk overgaat op 
flessengas en in de toekomst misschien zo mogelijk op een andere variëteit, de z.g. paraboolkoker. Op 
deze manier wordt ontbossing en opwarming van de aarde bestreden. Het is al heel erg warm in 
Kameroen, maar dan zou de temperatuur misschien iets getemperd worden als de bomen mogen blijven 
staan.  
 
Een van onze relaties maakte de volgende opmerking: 
 
“Met uw, hun en onze inzet werd weer een bijdrage geleverd om de mensen in kansarme situaties een 
steun in de rug te bieden voor een opbouw van een menswaardig leven”.  
 
Hierbij willen wij ons graag aansluiten met nogmaals een hartelijk DANK U voor alle medewerking en 
begrip en wil om met ons mensen te helpen die in benarde situaties verkeren. 
Wij wensen u een mooie zomer en een prettige vakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Derde Hands 
Bestuur en medewerkers         ref.6-1-20 


