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        Apeldoorn, december 2014 

 
 
Van oude spullen, mensen, veel werk, gehalveerde armoede en grote 
dankbaarheid........... 
 
Hierboven enkele steekwoorden uit 2014 en daarbij ons verhaal. Stichting Derde Hands had een 
vliegende start en het aantal aanvragen steeg  al gauw naar een record. Het kwam tot heden uit op 175. 
Een aantal dat ruim 70 % hoger ligt dan wat wij normaal in een jaar binnenkrijgen. 
 
De Oude Spullen 
 
Al met al kwam u  weer  veel oude, maar mooie spullen bij ons afleveren; waarvoor hartelijk dank! Wij 
realiseerden ons dat iedereen  van alle kanten heel hard gewerkt heeft om  de ondersteuning in het 
buitenland mogelijk te maken. Niet alleen u als lezer van dit verslag en wij als Derde Handers, maar juist 
ook de organisaties die zowel hier in Nederland als in hun “projectland” enorm actief zijn.  Zeker niet 
alleen om tweedehands goederen te vergaren en te verzenden, maar ook om fondsen te werven voor 
hun project-activiteiten in het buitenland. Fondsen werven doe je niet alleen met een pakkende tekst, 
maar ook met feitelijke akties die veel inspanning vergen. Denk alleen maar aan b.v. het organiseren van 
een sponsorloop, of aan het bezoeken van scholen om jonge mensen bewust te maken van 
ontwikkelingssamenwerking.  
Nieuw mag het feit genoemd worden dat ook met enige regelmaat vanuit ons eigen land  bij onze 
stichting aan de bel wordt getrokken. Niet  zo vreemd als je alleen al kijkt naar de activiteiten van onze 
medegebruikers van het oude schoolpand, te weten een kledingbank en een voedselbank met niet 
aflatende activiteiten.  
  
Gehalveerde armoede volgens millenniumdoelstellingen 
 
Dan iets over een ander aspect van onze activiteiten: de bijdrage aan de millenniumdoelstellingen. 
Helaas worden deze VN-doelstellingen bijgesteld in 2015: de armoede is de wereld nog niet uit, wel 
ongeveer gehalveerd. Dat is weliswaar bereikt, maar voor ons als Derde Hands reden om, met uw hulp,  
op de ingeslagen weg voort te gaan. 
 
Ellendig 
 
Een, van onze aanvragers ontvangen, verslag over 2014 vermeldde wat ze meemaakten:  
“overstromingen, gewapende overvallen, stormen, ontploffingen, corrupte overheid”. Gelukkig kwamen 
hun successen ook aan bod, maar ook zij moeten onder moeilijke omstandigheden doorgaan om de 
allerarmste kinderen te steunen met hun project. 
 
 
 

http://www.derdehands.com/
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Veel werk, grote dankbaarheid en blij 
 
 
In de maanden juli en augustus begonnen wij aan onze gebruikelijke zomerstop. Dat liep echter deze 
keer een beetje anders dan normaal. Er werden onverwacht zeer  veel  Nederlandstalige lesboeken en 
werkkleding aangeboden. Alle hens aan dek!  Eerst op zoek naar mogelijke aanvragers die al snel 
werden gevonden. Daarna groen licht om het aangebodene aan te nemen en daarna het sorteren en 
verzendklaar maken.  De boeken werden onder  drie Surinaamse aanvragers verdeeld en de kleding 
onder veertien andere aanvragers. Vooral de afnemers van de werkkleding namen ook grote partijen 
andere goederen mee voor hun goede doelen.  So far so good ! 
 
In november kregen we door een Apeldoornse basisschool zo’n 500 gevulde schooltassen aangeboden, 
die we in januari 2015 in ontvangst gaan nemen.  Als tegenprestatie zullen wij een presentatie verzorgen 
waarbij wij de leerlingen een toelichting over ontwikkelingssamenwerking zullen geven met de insteek dat 
58 miljoen kinderen wereldwijd nog niet naar school gaan. Besloten werd om de tassen aan twee van 
onze aanvragers te schenken, die dan eveneens een presentatie zullen verzorgen.  
 
Donaties werden met veel dank door ons ontvangen en gebruikt voor de aankoop van schoolmateriaal 
zoals schriften en schrijfgerei. Ook naaimachines en naaimachineonderdelen werden hiermee betaald. In 
de toekomst willen wij bij voldoende inkomsten tevens extra katoenen stoffen en klein medisch materiaal 
aanschaffen. Veel scholen en vakopleidingen worden zodoende ondersteund. Klein medisch materiaal is 
vrijwel overal welkom, zowel op scholen als in weeshuizen en in kleine medische posten. Kleine materiële 
hulp staat hoog in ons vaandel en zo zal dat blijven onder de huidige omstandigheden. Al met al werden 
veel mensen blij gemaakt met de ontvangen benodigdheden. 
 
Bestuurszaken 
 
In het  afgelopen voorjaar overleed de heer George Riem Vis, onze toenmalige voorzitter. Zijn 
enthousiasme en vrolijke beleving van alles waar hij mee bezig was, missen we!  
 
Per 1 oktober 2014 werd mevrouw Jannie van Gent benoemd tot voorzitter. Zij gaat voortvarend te werk 
en wij wensen haar veel succes! 
Op dezelfde datum werd de heer Wim Pohlmann tot bestuurslid benoemd; hem wordt eveneens veel 
succes toegewenst. Beide functionarissen zijn al lange tijd bij onze stichting betrokken; inwerken, wennen 
in de nieuwe posities e.d. kostte derhalve niet veel moeite. Voortzetting van een prettige samenwerking 
ligt voor de hand. Het bestuur bestaat nu weer uit vijf leden, t.w. Jannie van Gent, voorzitter,  
Frans van Voorneburg, penningmeester, Marleen Turner, secretaris, Wim Pohlmann, bestuurslid,  
Dirk Weltevreden, bestuurslid.  
Tweemaal was er in het afgelopen jaar een bestuursvergadering. Eenmaal was er met de medewerkers 
een gezellig samenzijn, waarbij niet voorbij gegaan werd aan de afgelopen en toekomstige werkperiode 
bij onze stichting. 
  
Samenwerken binnen Mondial 
 
Mondial is het Apeldoornse platform voor ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten waar  
Derde Hands bij aangesloten is. De website van Mondial toont vele aangesloten actieve  Apeldoornse 
organisaties. Met veel van hen wisselen wij goederen en ervaringen uit. In september vond het jaarlijkse 
Festival Mondial plaats in het prachtige Oranjepark; de publieke belangstelling was groot. 
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Verwachting voor 2015: ons jubileumjaar 
 
Samen sterk:  zo willen wij verder gaan,  waarbij wij ons realiseren absoluut niet zonder onze  
welwillende, hardwerkende en meedenkende vrijwilligers te kunnen!  
Als wij vooruit kijken, zien we een belangrijke verjaardag aankomen in 2015. Stichting Derde Hands werd 
25 jaar geleden opgericht. De medewerkers zijn trouw, velen van hen zijn al heel veel jaren bij de 
stichting betrokken. Samen werden we 25 jaar ouder! Dat is gerekend vanaf 1990. De werkgroep was al 
actief in 1978! 
Een kadootje voor een jarige....? U kunt ons het hele jubileumjaar verrassen met een kadootje. Heel 
eenvoudig: neem eens een rol stevige grijze vuilniszakken mee of de grotere blauwe soort. Een pak 
gemalen koffie of koffiemelk en theezakjes. Een kleine donatie voor plakband dat wij dan zelf naar wens 
kunnen aanschaffen. (Afgedankt) touw en koord om de zakken te sluiten is ook zeer welkom. Simpele 
dingen, maar voor ons werk gewoon  broodnodig!  
 
Hoe u ons ook kunt helpen 
 
U helpt ons als wij uw e-mail adres mogen gebruiken voor de verzending van onze nieuwsbrieven. Soms 
doen wij een oproep per mail om bepaalde extra goederen te ontvangen. Dan bereiken wij daarmee niet 
de mensen die alleen een postadres opgeven. Mocht u ook uw e-mail adres bekend willen maken dan 
verzoeken wij u om eenvoudigweg een mail te zenden aan : mail@derdehands.com met als onderwerp 
“mijn e-mail adres”. Dat scheelt ons in kosten voor papier, inkt en postzegels. Hoeveel bomen zullen dat 
zijn? 
 
Oude Mensen 
 
Wij hebben de aanhef van deze brief nu bijna geheel onder de loep genomen. Alleen de oude mensen 
willen misschien nog wat extra aandacht, want wat bedoelen we daarmee? Dat wij oud zijn? Hoe zo,  in 
de zestig of zeventig?  We hebben ook jongere collega’s die we koesteren. Daar willen we er graag  meer 
van. Wie komt ons versterken, al is het maar 1 a 2x per maand. Een schema is zo in elkaar gedraaid. 
Kom op en kom helpen! Derde Hands is voor haar voortbestaan dringend aan verjonging toe. Wij geloven 
in het belang van ondersteuning, wij willen blijvend doorgaan. Doet U ook weer mee in het nieuwe jaar?  
Alvast hartelijk dank!! 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.derdehands.com. Onze nieuwsbrief 
die u nu onder ogen heeft,  is ook te lezen op de site. Zegt het voort! 
 
Wij wensen u prettige feestdagen, en een Nieuwjaar in goede gezondheid en met veel 
persoonlijk geluk! 
 
 
Met daarbij een vriendelijke groet van bestuur en medewerkers van Stichting Derde Hands 
 
 
P.S.: 
Last but not least: uw goederen werden gebracht naar projecten in  

Al gerije, Antillen, Armenië, Congo, Cuba, Curaçao, Denemarken, 
Dominicaanse Republiek, Ethiopië, Filipijnen, Gambia, Ghana, 
Guinee, Irak, Italië, Kameroen, Kenia, Kirgizië, Mauretanië, 
Nigeria, Oekraïne, Peru, Roemenië, Sri Lanka, Suriname, Tsjaad, 
Zambia, Zimbabwe, Zuid Soedan. 
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