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Geachte lezer,

Nieuwsbrief 1, 2018

Apeldoorn, 28 maart 2018

2018!! SNEL en VEEL!
Het eerste kwartaal van 2018 is alweer voorbij!
Bij Stichting Derde Hands begonnen we op de eerste dag van het nieuwe jaar al met het neerpennen van
de eerste aanvraag en dat ging toen even bijna dagelijks zo door met één aanvraag per dag. Nu na drie
maanden tellen we tegen de veertig nieuwe aanvragen. Daarvan zijn er al vierentwintig afgehaald. De
aanvragen variëren van winterkleding voor volwassenen en kinderen incl. schoeisel, ondergoed, pyama’s
tot schaatsen en sleetjes voor de Oost Europese landen. Daarbij komt dan vaak schoolmateriaal,
keukengerei en medische artikelen zoals verbandmiddelen en incontinentiemateriaal.
Voor de Afrikaanse landen pakten we vaak radio’s in, een zeer gewenst communicatiemiddel o.m. voor
visueel gehandicapten. Met een radio worden zij uit hun isolement gehaald, vooral in de grote regio’s
waar zij wonen. Handschrijfmachines en naaimachines met een z.g. ‘’buitenboord’’-motor zijn ook gewild
i.v.m. het herhaaldelijk ontbreken van electriciteit. Trapnaaimachines en handnaaimachines kunnen
hieronder natuurlijk ook geschaard worden. Tja, SCHAREN: heeft u er niet een paar over! Ze horen bij
de naaimachines, die we het liefst afleveren met bijbehorende accessoires, zoals (katoenen) lappen stof
en garen. Op zoek in uw naaihoek!!
Schoolspullen zijn ook een belangrijk en altijd zeer gewenst artikel. Schooltassen/rugzakken, schriften;
ze zijn niet aan te slepen. Kijkt u thuis eens of er achter de kinderjassen aan uw kapstok niet een
overtollig geworden school/rugzak hangt?
Over kinderjassen gesproken: Kinderkleding, met name katoenen zomerkleding, zouden we heel
graag veel vaker willen ontvangen. Het is nl. erg belangrijk voor de schoolgaande kinderen dat ze goed
gekleed en geschoeid naar school komen, anders blijft school een gesloten boek voor sommigen. Wij,
wereldburgers, willen immers zo graag wereldwijd alle kinderen naar school!
Nu we toch aan kinderen denken: voor weeshuizen worden zeer grote kookpannen gevraagd, evenals
plastic drinkbekers, borden en schooldrinkbekers; met een deksel dus.
Opvallend is de grote vraag naar sportkleding (het liefst voor een heel team) en voetballen. Bewegen is
gezond voor lichaam en geest. Dat weten wij, maar ook de mensen die het soms nog zo heel moeilijk
hebben in gebieden waar nog stammenoorlogen gevoerd worden. Een voetbal kan wonderen doen.... In
minder nare situaties zijn natuurlijk alle sportartikelen zeer gewild!
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Alle textiele vormen zijn welkom bij Derde Hands. Soms worden ze in andere vorm gebruikt dan wij
denken, maar gordijnen ...tegen zonlicht/warmte, vitrage.... tegen muggen, witte lakens....beter zichtbaar
schoon te houden, tweepersoons wordt vermaakt tot eenpersoons, handdoeken etc. Allemaal zeer
welkom. Dekbedden, van hetzelfde laken een pak: tweepersoons wordt veranderd naar eenpersoons,
vooral voor ziekenhuizen in Oost Europa.
Genoemde goederen zijn in het afgelopen kwartaal in ieder geval weer over onze Derde Hands toonbank
gegaan en dat dankzij u.
U lezer, heeft er weer voor gezorgd dat onze schappen vollopen en dat er altijd sorteerwerk is. Blijft u
brengen, blijft u ons ook volgen via onze website en facebook.
We zijn immers altijd op zoek naar spullen en ook naar: last but not least:
AANVRAGERS: d.w.z. een nieuwe aanvrager is altijd welkom. Mocht u mensen kennen die spullen
zouden willen afhalen voor een goed doel in een ontwikkelingsland, stelt u hen dan voor om bij ons aan
te kloppen zodat we een goed kennismakingsgesprek kunnen voeren teneinde uit te maken of de
potentiële aanvrager past bij onze doelstellingen.

Wij gaan het tweede kwartaal in; gaat u s.v.p. weer in uw huishouding op
zoek naar overtollige, bruikbare spullen, schoon en gaaf?!
Hartelijk dank voor uw aandacht en medewerking; graag laten wij uw spullen naar de plaats van een
nieuwe bestemming vertrekken; en dat dan weer met heel veel dank aan de aanvragers, want die doen
er van alles aan om een transport naar hun project te bewerkstelligen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en medewerkers van Stichting Derde Hands

P.S:. in de afgelopen drie maanden gingen de hulpgoederen naar Algerije, Suriname, Nigerië, Polen,
Georgië, Roemenië, Ghana, DRCongo, Oekraïne, Zuid Afrika, Burundi, Noord Irak, Syriëe, Zambia,
Gambia, Kameroen.
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