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 Nieuws-kwartaalbrief 4 

       Apeldoorn, december 2016 

 

Geachte lezer, 

 
Ten eerste willen wij u van harte bedanken voor de vele  goederen die u ons weer bezorgd heeft. Ze 
vonden hun weg, mede met dank daarvoor aan onze aanvragers die er voor gezorgd hebben dat de 
goederen gearriveerd zijn op hun bestemming. Wij ontvingen dit jaar tot heden 162 aanvragen. Onze 
vrijwilligers deden hun best om de goederen te sorteren en verzendklaar te maken. De overgrote 
hoeveelheid werd regelmatig in boelbakken, transportbusjes en iets groter vervoer afgehaald. De 
goederen vonden in een enkel noodgeval en in zeer geringe hoeveelheden, lokaal hun weg.  
 
Iedereen heeft ons weer weten te vinden op onze nieuwe locatie waar we sinds afgelopen maart met 
plezier gebruik van mogen maken, met dank aan de Gemeente. Binnen dit verzamelgebouw gebeuren 
veel dingen op het sociale vlak (en niet alleen bij Derde Hands.) 
 
Hartelijk dank aan onze donateurs, blijf aan ons denken en schenken! Materialen zijn bij ons het 
belangrijkste, maar met uw donaties kunnen we iets gemakkelijker onze stichting draaiend houden, maar 
gelukkig ook klein schoolmateriaal zoals lijntjesschriften en schrijfgerei, tweedehands naaimachines- en 
onderdelen daarvoor aanschaffen. 
 
Het soort goederen wat we graag ontvangen staat vermeld op onze website. Mocht u geen gebruik 
maken van het internet, dan is hier een simpele omschrijving van de goederen die we graag ontvangen: 
alles wat u afdankt en wat u in uw dagelijkse leven gebruikt heeft en wat u zelf al streng beoordeeld heeft 
op kwaliteit. Dus graag gaaf en schoon aanleveren!!  Wij beschouwen het als uw wens dat wij er een 
goed tweede leven aan zullen geven omdat u daarzelf geen mogelijkheden toe ziet.  
 
Daarmee komen we aan bij een ander onderwerp dat toegelicht mag worden: 
U kunt nl. zelf ook projecten bij ons aanbrengen of ons verwijzen naar mensen die met name in het 
buitenland kleinschalige, materiële ondersteuning verzorgen. Aanvragers vinden ons regelmatig via onze 
website, maar natuurlijk mogen de tips over mogelijke aanvragers ook vanuit onze ‘’inner circles” komen, 
dus van u.  
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Zoals altijd vonden uw goederen in heel veel landen hun bestemming, te veel om op te noemen, van A tot 
Z  en toch wijden we er graag een paar regeltjes aan in willekeurige volgorde: Kameroen, Congo, Nigeria, 
Roemenië, Bulgarije, Ecuador, Oekraine, Togo, Ghana, Curacao, Suriname, Kenia, Guinee-Bissau, 
Syrië, Sri Lanka, Liberia, Burundi, Tsjaad, Gambia, Mauretanië, Kirgizië, Nepal, Letland. 
 
 
 
In deze kwartaalbrief willen we ook even achterom kijken naar wat 2016 ons tot nu toe heeft gebracht. 
Een jaar vol gebeurtenissen met tegenstellingen; vreugde,  verrassingen, verdriet en ernstige zorgen. 
Eigenlijk bijna zoals ieder jaar, deze cliches willen we iets verder uitdiepen. Let wel, we houden het alleen 
bij onze activiteiten, dus (bijna) niets gaat over onze stichting of ons persoonlijk en ook niet over het 
wereld-nieuws; dat  kwam op allerlei andere manieren bij u aan en binnen....  
 
Voor Derde Hands werd het wel weer duidelijk dat we gewoon door moeten gaan met onze activiteiten; 
de armoede zou volgens de millenniumdoelstellingen verminderd zijn, maar dat is nog niet duidelijk te 
merken bij onze activiteiten.  We hopen dat steeds meer mensen begrijpen dat je bruikbare, overtollig 
geworden spullen uit huishouding of bedrijf maar beter kan aanbieden aan organisaties die er nog een 
goed tweede leven aan weten te geven. En dan kunt u dus ook goed bij ons terecht; dank aan u die over 
ons vertelde binnen eigen kring. Het heeft zo zijn positieve effect gehad! 
 
Bij ons werden door de grijzer wordende babyboomers boxen en bedjes gebracht van de (klein)kinderen 
die bij opa en oma in huis hun vrolijke tijden hadden doorgebracht . Diezelfde ouderen waren vaak ook 
heel druk geweest met het verhuizen van hun ouders en oudere familieleden naar kleinere behuizingen, 
waardoor veel textielwaren en gebruiksartikelen overbodig waren geworden; dan dachten ze gelukkig aan 
Derde Hands en kwamen de overtollige, bruikbare en door ons gewenste spullen naar ons toe. Zelf 
gingen ze vaak ook kleiner wonen, dus goederen stroomden binnen. Op hun beurt brachten hun kinderen 
en kleinkinderen (sport-)kleding etc. 
 
Intussen hoorden wij van onze aanvragers  hoe groot de armoede nog steeds is in Afrikaanse, Aziatische 
en Oost-Europese landen. Nog pijnlijker  hoe de tegenstellingen tussen arm en rijk groter worden. Bij 
Derde Hands hopen we vurig dat we door kleinschalig mee te werken aan verbetering van 
onderwijsmogelijkheden mogen meehelpen om aan kinderen de weg te wijzen naar een betere toekomst 
in hun vaak mooie en rijke landen. Rijk door aanwezigheid van  grondstoffen en mogelijkheden, arm door 
het gebrek aan kennis om hier nuttig gebruik van te maken en arm omdat er oneerlijk gebruik van wordt 
gemaakt. 
 
Er wordt in sommige gevallen nog altijd aan ons uitgelegd dat er helemaal niets is, niets in de huizen en 
niets in de medicijnenkasten van de ziekenhuizen, waar de patiënten soms niet eens op bedden kunnen 
liggen. Let wel, dit is niet altijd en overal het geval, maar dat hulp zeer gewenst is wordt ons nog iedere 
keer bij ons aan de koffietafel duidelijk gemaakt. Kleinschalige hulp, want de grootschalige hulp ligt in 
handen van de grote organisaties met de bij u bekend geachte namen.  
 
U ziet het, u hielp ons niet voor niets. Zelf deden we er nog een schepje bovenop door onszelf nog verder 
bekend te maken onder het Apeldoornse publiek tijdens de kofferbak-verkoopzaterdagen die door onze 
Apeldoornse collega’s WHOE georganiseerd werden en tijdens het Festival Mondial. Mondial is het 
Apeldoornse platform voor ontwikkelingssamenwerking. Tijdens de Amnesty schrijfmiddag op  
10 december j.l. (Dag van de Mensenrechten) waren we ook aanwezig in een marktkraampje.  
 
Blijf goederen brengen, bekijk ons briefhoofd en website (o.a. routekaartje naar onze werklocatie onder 
CONTACT) voor verdere gegevens.  
 
Onze werklocatie: 
Imkersplaats 38, 7328 CJ Apeldoorn/De Maten, pal achter winkelcentrum De Maat in een voormalig 
schoolpand. 
Onze openingstijden voor de inlevering van uw goederen: 
iedere maandagmiddag tussen 2 en 4 uur 
iedere woensdagochtend tussen 10 en 12 uur 
(niet in de maanden juli en augustus) 
 
Wij wensen u prettige feestdagen, een gelukkig 2017 en graag tot ziens! 
Bestuur en medewerkers 
Stichting Derde Hands        
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