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Aan alle relaties van Derde Hands
EINDEJAARSBRIEF 2020

Apeldoorn, december 2020
Geachte lezer, relatie!
Oliebollen-actie
Graag beginnen we deze eindejaarsbrief met een fijne mededeling, waarbij we meteen onze dank laten
uitgaan naar de organisatoren van de Hofstadkerk- Oliebollen-actie 2020. Dit jaar bakken zij de oliebollen
goudbruin ten bate van Stichting Derde Hands! Helpt u mee er een succes van te maken? De opbrengst
wil Derde Hands gaan besteden aan aankoop van schoolschriften en ander onderwijsmateriaal; daarbij
e
bijdragend aan het 4 doel van de Millennium doelen 2030: kwaliteitsonderwijs.
Kijk op onze website voor meer informatie! www.derdehands.com
Een terugblik
U zult het vast met ons eens kunnen zijn: er ligt een vreemd 2020 achter ons allen!
In betrekkelijk korte tijd ontvingen we in ieder geval enorm veel goederen dit jaar. We begonnen ons jaar
pas op 2 maart en werden af en toe onderbroken door een lockdown of vakantieperiode.
We willen vooral niet ongenoemd laten dat er veel positieve reacties volgden op enkele persbericht(jes):
heel veel dank aan iedereen die ons daarna vooral voorzag van hand- en electrische naaimachines!
Daarnaast kwamen weer heel veel dagelijks gebruikte, maar overtollig geworden goederen binnen. Wij
willen zowel de mensen die hun goederen schonken, als de mensen die de gesorteerde goederen
afhaalden enorm bedanken voor hun medewerking, inzet en meedenken! Het heeft altijd heel wat voeten
in aarde voordat de goederen vanuit Apeldoorn uiteindelijk over de verschillende werelddelen
uitgewaaierd zijn.
Sinds 2 maart 2020 ontvingen we 117 aanvragen, waarvan een klein deel nog niet afgehandeld is om
allerlei redenen. Na een jaar stilstand wegens gebrek aan onderdak zijn we begin maart weer begonnen
met onze werkzaamheden (NU: Condorweg 5, 7332 AC Apeldoorn).
Laten we u nu verder op de hoogte stellen over wat wat ons bezighield en de reden waarom wij en u
graag Derde Hands in stand zullen houden:
U zult begrijpen dat grote volumineuze goederen niet kunnen binnenkomen bij Derde Hands in het pand
zelf, maar hierbij toch enkele voorbeelden van een helpende hand via Derde Hands:
Al in februari ’20 werd getracht om 130 setjes schoolmeubilair een goed tweede leven te geven. Ze
werden in Den Helder aangeboden en tenslotte door een aanvrager uit Markelo in een enorme
containerauto geladen en meegenomen naar Noord Irak. Een eerste, zware klus, zelfs nog voor Derde
Hands in maart echt begon. Dank aan alle betrokkenen, waarbij Derde Hands slechts als intermediair
optrad!
Lithurgisch kerkmeubilair onderbrengen lukte ook t.b.v. een kerk in Polen.
Vier complete tandarts-inventarissen vonden hun weg eveneens naar Oost-Europa.
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Zo’n 1000 paar ongebruikte zomersandalen moesten gepaard worden en dat viel niet altijd mee; er
bleven eenlingen over. Gelukkig bedacht een medewerker een creatieve oplossing voor de eenlingen, n.l.
alle glitter, versierinkjes en rhinestones losknippen en aanbrengen op kleding en tassen e.d. De zolen
zullen niet weggegooid worden. Dit alles zal gebeuren in een vakopleiding in Zuid Soedan! De tweede
lading (kindersandalen) zat nog verpakt; zelfs die kleine, leuke, inmiddels leeggehaalde
schoenendoosjes/m. gouden dekseltje, vonden hun weg als voorwerp t.b.v. van een creatief Apeldoorns
project. U ziet het, gooi niks klakkeloos weg, denk door, recycle..............
De matrassen voor verpleeghuizen en ziekenhuizen waren letterlijk niet aan te slepen. Een grote
hoeveelheid (zware) matrassen van zeer goede kwaliteit vonden hun weg naar Oost Europa en Noord
Irak. Schenkers en afnemers van harte bedankt voor alle genomen moeite!!
Bij veel aanvragen komen speciale redenen naar voren waarom iets aangevraagd wordt. Sportkleding
en sportartikelen vinden een goed tweede leven; niet alleen omdat het tegenwoordig meer dan ooit
goed is om veel te bewegen. We schreven het al eerder: straatkinderen zijn pas schoolrijp te noemen als
ze een training hebben gekregen in sociale vaardigheden en aan een normaler leven gewend zijn geraakt
dan het onveilige straatleven op veelal onveilige plekken in grote steden. Bij het aanleren van deze
vaardigheden wordt sport aangeboden. De jongens en meisjes doen dan ervaring op in samenspel,
sportiviteit en conditietraining. Alle soorten ballen, sportkleding, veld- en oefenmateriaal etc. zijn dus zeer
welkom.
Schoolmateriaal bestaat niet alleen uit schriften en schrijfmateriaal, maar in een later stadium ook uit
gereedschappen die een goed leven in het vooruitzicht stellen. Naaimachines, handgereedschappen
betekenen voor later ‘’brood op de plank’’. Vooral wanneer er gezinnen in het geding komen waar kleine
kinderen pas naar school kunnen gaan als ze goed gevoed, gekleed en geschoeid zijn.
Corona bracht met zich mee dat de standaard van hygiëne-maatregelen omhoog moesten worden
geschroefd. Zowel in de zorg als in het onderwijs. Dit werd duidelijk toen er meer zeep, latex
handschoenen, en andere beschermende middelen werden aangevraagd. Helaas konden we lang niet
voldoen aan deze vraag; dit lag dan ook niet echt op onze weg. Wel konden we aardig voldoen aan de
vraag naar schooldrinkbekers en bidons. Het betekende dat de kinderen ieder hun eigen drinkgerei
hadden en niet langer dronken uit de bekers/bidons van anderen.
Ook klimaatverandering krijgt aandacht in de div. projecten, zoals b.v. in Kameroen. Onze aanvrager
beseft meer dan ooit dat de gebruikelijke houtkap niet langer normaal is. Het erodeert de bodem en
brengt bij zware regenval modderstromen en andere ellende met zich mee, dus er werd gevraagd om
gaskooktoestellen/fornuizen zodat de dorpelingen in hun project over kunnen gaan op gas. De
houtvuurtjes moeten eigenlijk achterwege gaan blijven; maar er moet wel een goed alternatief komen.
Waar in onze streken de gasvoorraad wordt ingeperkt, is men ergens anders juist bezig met de meest
eenvoudige overstap; gas in dit geval. Deze gasapparatuur wordt daarbij aangepast.
Wij kennen tegenwoordig lange corona-rijen, maar wat dacht u van de kinderen die tevergeefs 3 uur lang
in de rij voor de bakkerswinkel hebben gestaan. Eindelijk aan de beurt en dan is het brood op...............
mama gaat hopelijk een gasfornuis krijgen vanuit Apeldoorn om zelf brood te gaan bakken. Dit verhaal
stamt uit Soedan! Let wel, beste lezer, graag eerst telefonisch overleg als u b.v. fornuizen zou willen
aanbieden. Wij kunnen niet alles aannemen wegens beperkte ruimte; dus dan moeten we er eerst een
mouw aanpassen; ook met onze aanvrager!
Niet alleen vanuit Soedan, maar ook vanuit Suriname en Congo wisten wij al eerder dat
tuingereedschap tegenwoordig zeer welkom is: men leert de dorpsgenoten moestuinen aan te leggen,
meestal voor eigen gebruik en inkomen. Het betekent gezond voedsel en ‘’brood op de plank’’ door de
gang naar de markt voor de groentenverkoop.
Lokaal hebben we ook enkele keren hulp mogen bieden: zoals aan een alleenstaande moeder met 4
kinderen die erg toe waren aan schone matrassen en beddengoed. U las het al, matrassen waren er
zeker. En dan de draai-kantoorstoelen. Een aanvraag vanuit de Zwolse afdeling van de Vierde Wereld
met een heel bijzondere corona-reden: zij schrijven o.m. toneelstukken die opgevoerd worden in een
grote loods. Er mogen nu minder toeschouwers aanwezig zijn waarop zij bedachten: we bouwen kleine,
verhoogde podia op verschillende punten in de ruimte, plaatsen daar een draaibare (kantoor)-stoel op en
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vertonen vanaf dat hogergelegen punt onze stukken op. Creativiteit op allerlei gebied komen we bij Derde
Hands dus wel vaker tegen!
Stichting Derde Hands 30 jaar! (1990 – 2020)
Ook niet onbelangrijk: het dertig jarig bestaan van Stichting Derde Hands (sinds 1990) werd uiteindelijk,
corona-gedwongen, in zeer kleine kring eenvoudig gevierd met koffie, gebak en een leuke verrassing in
de vorm van een glazen wereldbol op een voetje. Dit alles tijdens een normale woensdag-werkochtend
op 7 oktober 2020. Een tweede verrassing kwam die ochtend toen de Derde Hands secretaris werd
gesommeerd door de voorzitter om direct op weg te gaan naar burgemeester Heerts. In werkplunje en al
vertrok Marleen Turner, om na een uurtje als Ridder in de Orde van Oranje Nassau terug te keren. Haar
echtgenoot speldde de versierselen op, want de burgemeester hield de 1,5m afstandregel aan.
Achteraf sprak Ed Turner de troostende woorden: ‘’geen zorgen over de werkkleding die je droeg, de
burgemeester had ze immers ook aan met die pracht van een zilveren ketting om zijn hals........”
Rest ons om u te bedanken voor uw aandacht voor deze brief. Blijf ons a.u.b. volgen via website,
facebook, andere mediakanalen. Hopelijk kunnen wij u ergens in 2021 weer onder normalere
omstandigheden ontmoeten dan met een mondkapje op!
Wij wensen u en de uwen het allerbeste toe voor de komende tijd wat de feestdagen betreft en een beter
nieuwjaar dan ooit!
Weliswaar als allerlaatste, maar zeker niet minder gemeend: een enorme waardering en veel dank gaat
uit naar onze 15 trouwe vrijwilligers die bijna van geen ophouden weten als het gaat om de derdehands
handen uit de mouwen te steken! (het liefst kregen sommigen een mooie matras om te blijven slapen.
Dat gaat niet gebeuren, het is in het pand sowieso al koud genoeg nu de winter weer voor de deur staat).

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Derde Hands

N.B.:
OLIEBOLLEN-ACTIE: (in het kort – zie ook www.derdehands.com)
Zak met 5 oliebollen
= €3,00
Zak met 10 oliebollen
= €6,00
(Met of zonder rozijnen)
Bezorgen (indien echt nodig) €2,00
Bestellen: hensdeboer@upcmail.nl
telefonisch Fam. De Boer: 055 541 58 44
Afhalen en betalen op woensdag 30 december 2020 tussen 13.30 en 16.30 uur bij de
Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn bij de marktkraam bij het fietsenhok.
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