
 
 
 
 
 
 
 
 

STICHTING DERDE HANDS  
Kleinschalige materiёle hulp aan 
projecten in ontwikkelingslanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Inleveren goederen 
U kunt uw goederen inleveren bij  
Stichting Derde Hands 
Condorweg 5  
 7332 AC Apeldoorn  
 
Openingstijden 
Iedere 
Maandagmiddag  14.00 – 16.00 uur 
Dinsdagavond   19.30 – 21.00 uur 
Woensdagochtend  10.00 – 12.00 uur  
 (niet in juli en augustus) 
 
Voor meer informatie verwijzen we naar het  
secretariaat en website 
 
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 
Rekening NL 18 INGB 0004003371 
(onder bepaalde voorwaarden zijn giften aftrekbaar  
van uw belastbaar inkomen) 
 
 
Stichting Derde Hands, Apeldoorn 
KvK reg.nr. 41.040.817 
ANBI reg.nr. 8161.31.223 
Aangesloten bij Stichting Mondial Apeldoorn,  
platform voor ontwikkelingssamenwerking 

mailto:mail@derdehands.com
http://www.derdehands.com/


Stichting DERDE HANDs 
Kleinschalige materiële hulp aan projecten in ontwikkelingslanden 
 

De stichting 
Derde Hands startte als werkgroep in 1978. De groep 
zag dat  nog goed bruikbare goederen vernietigd 
werden. Men wilde dit gaan voorkomen en er werd een 
goede bestemming gevonden in een “derdewereld-land.” 
In 1990 werd de werkgroep omgezet in Stichting Derde 
Hands. 
 

De naam 
De naam is afgeleid van de woorden „Derde Wereld‟ 
en „Tweede Hands‟. Deze woorden geven aan wat 
Derde Hands doet: we ontvangen tweedehandse, 
afgeschreven of overcomplete goederen die nog goed 
bruikbaar zijn in projecten in ontwikkelingslanden. Als 
tussenpersoon biedt Derde Hands een helpende 
hand. Aanvragen voor goederen ontvangen wij vanuit 
de gehele wereld.  

 
Het doel 
Derde Hands stelt  zich 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. 
 

Het werk 
Derde Hands werkt met een vaste kern vrijwilligers en er 
is een grote kring relaties opgebouwd in de loop der tijd. 
Derde Hands ontvangt tweedehands goederen van 
particulieren, zorginstellingen, scholen en bedrijven. De 
goederen worden door de vrijwilligers ontvangen, 
gesorteerd en verzendklaar gemaakt. 

 
De goederen 
Wij ontvangen graag de volgende, bij voorkeur  
aangevraagde goederen: 
 

 Bedtextiel, dekens, dekbedden 

 Badhanddoeken 

 Drinkmokken 

 Eetgerei (borden/bestek) 

 (Hand-)gereedschap 

 Keukengerei (pannen, mixers) 

 Keukentextiel 

 Kleding, schoeisel: kind,m/v/winter/zomer/alle 
maten 

 Klein medisch materiaal (incon, 
verbandmiddelen) 

 Krukken, rollators, rolstoelen 

 Lappen katoen, wollen stof 

 Naaimachines/ hand- en elektrisch 

 Naaigerei 

 Papier (A4) 

 Schoolgerei: schriften, rugzakken, pennen 

 Sportkleding – accessoires, schoenen 

 Strijkijzers 

 Thermoskannen 

 Waterkokers 

 Ziekenhuiskleding en textiel 
 

 

Het budget 
Vrijwilligerswerk en gratis goederen maken het mogelijk 
dat Derde Hands goedkoop werkt. Inkomsten komen 
voornamelijk uit bescheiden giften en subsidies. Soms 
is er ruilhandel met collega-organisaties 
 

Goederen aanvragen 
Gewenste goederen dienen altijd schriftelijk 
aangevraagd te worden. Er dient een zo duidelijk 
mogelijk gespecificeerde opgave van de goederen 
bijgevoegd te worden (incl. het gewenste aantal) met 
daarbij een korte beschrijving van het project. Voordat 
de aanvraag wordt geaccepteerd moet de stichting 
beslist weten hoe het transport georganiseerd wordt en 
door wie het betaald zal worden. Zeer belangrijk is ook 
dat er een in Nederland woonachtige contact-persoon 
is 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 en/of e-
mail waaruit blijkt dat de goederen zijn aangekomen op 
de plaats van bestemming 

 

Tot slot 
Met meer goederen en giften kunnen we als 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.....zeker in de huidige tijd van 
klimaatverandering en alle bijkomstigheden 
zoals verduurzaming en circulaire economie 
(sinds 1978 al hoog in ons vaandel....) 

 

 ….steun dan  
STICHTING DERDE HANDs 
in haar werk! 

 
ONS NIEUWE ADRES: VANAF 2 MAART 2020 

 

CONDORWEG 5, 7332 AC APELDOORN 

 
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 
ANBI 8161.31.223 

Aangesloten bij Stichting Mondial, het Apeldoornse 
platform voor ontwikkelingssamenwerking 


