Stichting DERDE HANDs
Kleinschalige materiële hulp aan projecten in ontwikkelingslanden
De stichting

Het budget

Derde Hands startte als werkgroep in 1978. De
groep zag dat goederen vernietigd werden, terwijl
deze nog heel goed elders te gebruiken zouden
zijn. Voor deze goederen werd een bestemming in
een derde wereldland gezocht.
In 1990 werd de werkgroep omgezet in
Stichting Derde Hands.

Door het vrijwilligerswerk en de gratis ter beschikking
gestelde hulpgoederen kan de stichting goedkoop
werken. Inkomsten komen voornamelijk uit giften en
kleine subsidies. Met andere hulporganisaties vindt soms
ruilhandel van goederen plaats.

De naam
De naam is afgeleid van de woorden ‘Derde Wereld’
en ‘Tweede Hands’. Deze woorden geven aan wat
we doen. We ontvangen tweedehands,
afgeschreven of overcomplete goederen die nog
goed bruikbaar zijn voor de noodlijdende
medemens. Als derde hand willen wij als
tussenpersoon de helpende hand bieden.
Aanvragen voor goederen ontvangen wij uit landen
in Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en OostEuropa.

Het doel
De stichting heeft als doel om in de ruimste zin van
het woord wereldwijd kleinschalige materiële hulp
te bieden. Vooral hulp op het gebied van
gezondheidszorg, welzijnszorg en onderwijs.

Goederen aanvragen
Aanvragen van goederen dienen altijd schriftelijk gedaan te
worden. Er dient een duidelijke gespecificeerde opgave van
de gewenste goederen bijgevoegd te worden (incl. het
gewenste aantal). Verder een korte beschrijving van het
project met daarbij een vermelding hoe het transport
geregeld zal worden. De transportkosten van de goederen
zijn altijd voor rekening van de aanvrager!
Voordat de aanvraag wordt geaccepteerd moet de stichting
beslist weten hoe het transport georganiseerd wordt en door
wie het betaald zal worden. Hetzelfde geldt voor een in
Nederland woonachtige contact persoon met wie wij graag
kennismaken voordat we de aanvraag in behandeling
nemen. Hierna wordt de aanvraag in volgorde van
binnenkomst afgehandeld. Als ‘betaling’ vraagt de stichting
om een foto waaruit blijkt dat de goederen zijn aangekomen
op de plaats van bestemming en in gebruik zijn
genomen.

Het werk
De stichting werkt met een vaste kern van
vrijwilligers en oproepkrachten.
Velen kennen de stichting en vragen bijvoorbeeld
als hulpverlener, werkzaam in de eerder genoemde
landen, goederen aan. Hun aanvragen worden
geïnventariseerd. De stichting ontvangt tweedehands goederen van ziekenhuizen, bedrijven,
hulporganisaties en
particulieren.
In het magazijn worden
de goederen door de
vrijwilligers ontvangen,
gesorteerd en
verzendklaar gemaakt.

De goederen
De volgende veelgevraagde goederen ontvangen
wij graag.

beddengoed (géén hoofdkussens)

educatief) speelgoed

(engelse, franse) kinderleesboeken

handdoeken

handwerk- en naaigerei

incontinentiemateriaal

keuken-eet en drinkgerei:

keukentextiel

klein medisch materiaal: verbandmiddelen e.d.

kleding en schoenen voor baby’s, kinderen en
volwassenen

naaimachines: hand en elektrisch

schrijfpapier en schoolschriften

rollators, krukken, rolstoelen (niet elektrisch)

schoolmateriaal

sportkleding en schoenen

sportbekers en medailles

ziekenhuiskleding en textiel

Tot slot
Met meer goederen en
giften kan de stichting
meer doen. Daarom,
als u vindt: dat mensen in
ontwikkelingslanden ook op
deze manier geholpen moeten worden




directe hulp op aanvraag één van de
goede manieren van samenwerking is
het een goede zaak is om herbruikbare
goederen beschikbaar te stellen
vernietiging van bruikbare goederen
ongewenst is….

….steun dan
STICHTING DERDE HANDs
in haar werk!
Helaas is Derde Hands tijdelijk vleugellam en zonder
werk/opslagruimte. Wij willen graag onze activiteiten zo
snel mogelijk voortzetten. Weet u een oplossing: zie
ons postadres en telefoonnummer!
Voor informatie: postadres secretariaat
Olieslagershorst 412
7328 NS Apeldoorn
Telefoon 055 – 541 72 39
e-mail : mail@derdehands.com
website :www.derdehands.com
Giften kunt u storten op rek.nr.
NL 18 INGB 0004003371

KvK reg.nr. 41 040 817
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