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 NIEUWSBRIEF 2 

Augustus 2017 

Geachte lezer,         

In de afgelopen tijd hebben velen van u weer overtollige goederen bij ons binnengebracht en onze 
enthousiaste vrijwilligers hebben vervolgens ook veel werk verzet, veel gesorteerd en goed bevonden. 
Heel veel dank aan u en onze vrijwilligers!!!!!!!!  We doen het allemaal voor die enorme mondiale 
achterban van volwassenen en kinderen die hierdoor een beetje materiële hulp ontvangen waarmee ze 
een steuntje in de rug te krijgen.  Alle beetjes helpen...... 
 
FEEST : Festival Mondial zaterdag 9 september a.s. te Apeldoorn 
Hierbij een hartelijke uitnodiging om  het jaarlijkse Festival Mondial mee te maken in het Oranjepark te 
Apeldoorn op zaterdag 9 september 2017 van 11.00 – 17.00 uur. Stichting Derde Hands is er als 
aangeslotene bij Mondial ook bij, samen met veel collega-aangeslotenen. Zij lichten u graag in over hun 
activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Bij een festival hoort muziek; evenals leuke 
activiteiten voor kinderen. FEEST is het thema, want Mondial bestaat dit 20 jaar en Derde Hands is al net 
zo lang  aangesloten bij Mondial. 
 
Kinderkleding 
Een oproep aan u: KINDER en BABYKLEDING/SCHOENEN/JASSEN ZIJN  ERG WELKOM, evenals 
KINDER-RUGZAKKEN. Mocht u iets hebben, of misschien een goede tip: alles is welkom! Helaas werd 
zeer weinig ‘kinderspul’ ontvangen, zodat slechts met mondjesmaat geschonken kon worden door ons. 
We probeerden te zoeken naar redenen, zoals misschien goedkopere en daardoor slechtere kwaliteit 
waardoor minder doorgegeven kon worden. Misschien werd binnen families meer geruild en 
doorgegeven? Openden er meer 2

e
-hands winkeltjes, was er meer Marktplaats-verkoop?  

 
Wereldproblematiek in a nut shell, maar wel ‘’bij ons’’ aan de koffietafel..... 
 
Surinaamse, Syrische, Irakese, Armeense, Oost-Europese en Afrikaanse mensen, uit talloze landen, 
zaten bij ons aan de koffietafel. Stukjes wereldproblematiek werden zichtbaar door hun verhalen en 
foto’s. Bovengenoemden en diverse Nederlandse stichtingen deden er van alles aan om goederen naar 
de eindbestemming te vervoeren. Dus nu eens geen opsomming van de talloze landen, maar wel een 
paar indrukken die ons troffen uit al hun verhalen: 
Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van overgordijnen in Oost-Europa :ziekenhuispatienten liggen in de 
brandende zon in hun bedden. Enige raambedekking is dan zeer welkom met buitentemperaturen van 
meer dan 40 graden. Ook in Afrika vonden de Apeldoornse gordijnen gretig aftrek, vooral voor scholen. 
Af en toe werd een eindbestemming niet bereikt doordat een auto te lang op de kade was blijven staan; 
de auto stond dan met kapotgeslagen ruiten leeggeroofd te wachten op de nieuwe eigenaar. Dit heeft 
veelal te maken met strenge douane-eisen, corruptie, niet meewerkende overheden, laksheid.   
Als Derde Hands willen en kunnen we niet altijd goed nieuws met u delen, wij weten allemaal dat we 
goederen weggeven aan medemensen in probleemgebieden. Onze aanvragers leren van deze negatieve 
zaken; we kunnen u dan ook meedelen dat de meeste ontvangers van onze goederen hun projecten 
scherp in de gaten houden en zo mogelijk begeleiden van deur tot deur, soms wijzer geworden door juist 
deze soort negatieve feiten.  Ook wordt altijd goed gezocht naar alternatieve mogelijkheden in de 
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gebieden waar de vragende partijen vandaan komen: b.v. kan er misschien zelf schoolmeubilair gemaakt 
worden van beschikbaar hout aldaar??  
In de ergste gevallen van b.v. tegenstand van overheden, wordt afgezien van materiële ondersteuning en 
waar mogelijk gezocht naar financiële oplossingen. Begrijp goed, Derde Hands ondersteunt alleen met 
materiële zaken! 
 
Ons Facebook @stichtingderdehands 
Het betere nieuws delen we graag met u via Facebook  @stichtingderdehands. Veelal met foto’s die 
tonen hoe de lading met goederen bij ons vertrekt. Daarna  krijgen we tegenwoordig foto’s  
via Whatsapp die laten zien dat de goederen goed aangekomen zijn en met dankbaarheid in gebruik 
genomen werden. Ook die delen wij vaak via FB. 
 
Website www.derdehands.com 
Onze website toont ook de nodige  wetenswaardigheden. We raden u aan om onze ‘’echte website’’ te 
raadplegen over b.v. openingstijden, ons juiste werk-adres en allerlei andere informatie. (Ga niet af op 
hetgeen u daarnaast nog aantreft via google e.a. Dat is vaak verouderd en onjuist en voor ons bijna 
onmogelijk om te (laten) verwijderen.) 
 
Verrassing 
Verrassend was de vraag van een van onze vroegere voorzitters of we buitenlandse 
ziekenhuis/bedrijfskleding zouden willen ontvangen; een transportbusje vol. Daar waren we uiteraard heel 
blij mee, want zeventien belangstellende partijen waren zo gevonden. Zeventien!! Bijna te veel, maar wat 
schetst onze verbazing: een Nederlands ziekenhuis bood ons een zelfde hoeveelheid aan! Wij dubbelblij, 
wel veel sorteer/verdeelwerk, maar de uitgifte is zo langzamerhand gestart. Nog mooier: misschien komt 
er nog een derde lading bij! We hadden altijd ‘’zwaar tekort’’ aan dit soort kleding evenals aan het 
volgende: 
 
Rolstoelen 
Rolstoelen, vooral ook voor kinderen,  zijn welkom. Gezien de lichamelijke ellende die voortgekomen is 
vanuit de huidige oorlogsgebieden is er meer vraag dan ooit; een rolstoel kan zoveel betekenen in de 
gezondheidszorg en voor het levensgeluk van de gebruikers en hun familieleden. Helpt u mee met onze 
zoektocht, elke stoel en/of  tip is welkom! 
 
Twee scootmobielen 
Sinds november 2016 staat deze aanvraag bij ons uit voor een Zuid-Soedanees project. 
Dezelfde vraag aan u: helpt u mee zoeken?? Het is een zeldzame vraag, temeer omdat het niet onze 
‘’core-business’’ is, o.a. omdat het een moeilijk artikel is om te vervoeren.  
 
Gebreide bedjasjes 
Een 95-jarige dame breide voor Derde Hands elke dag voor leeftijdgenoten in Roemenië, bedlegerig in 
kille, koude omgevingen in de wintertijd. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van die lieve, ijverige 
breister.  Zij overleed enkele weken geleden; lichamelijk was zij op, maar haar hoofd en handen stopten 
niet met breien tot in haar laatste weken. In ons land zijn veel ouderen aan het breien voor medemensen 
in koude gebieden in ons Europa. Zeker niet alleen voor Derde Hands! Deze huisvlijt brengt  zoveel 
warmte en voldoening; voor alle partijen welteverstaan! 
 
Deze brief nadert het einde: 
 
Wij hopen u snel weer te zien, onze jaarlijkse inname-stop is bijna voorbij, dus u kunt uw goederen weer 
bij ons inleveren vanaf maandagmiddag 4 september! 
Onze openingstijden worden vermeld op website en facebook, en ook hieronder: 
 
Elke maandagmiddag tussen  2 en 4 uur 
Elke woensdagochtend tussen   10 en 12 uur 
 
Alles wat u in uw dagelijkse leven gebruikt heeft en nu als overtollig beschouwt, is welkom onder 
voorwaarde dat het nog bruikbaar, schoon en niet kapot is!  Mocht u ergens aan twijfelen en met een 
vraag blijft zitten, bel ons gerust op bovenstaand telefoonnummer. Onze strijd tegen verspilling en 
vernietiging gaat onverminderd voort, temeer omdat wij de weg naar een goed tweede leven kennen en 
armoede de wereld nog niet uit is. 
 
Namens bestuur en medewerkers van Stichting Derde Hands, Marleen Turner, secretaris 
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