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Nieuwsbrief nr. 3

Geachte lezer,
e
e
Hiermee ontvangt u onze 3 nieuwsbrief van 2016. De 2 werd waarschijnlijk niet door iedereen
ontvangen. Het feit dat de verzendlijst te lang was geworden voor verzending per e-mail had even
technische aandacht nodig; we hopen dat iedereen nu wel ontvangen zal.
1)

Algemene mededelingen

De zomervakantie is bijna voorbij; in de maanden juli en augustus waren wij gesloten. De Derde Hands
medewerkers konden even tot rust komen, alhoewel we iedere zaterdag naar de kofferbakverkopen aan
het Apeldoornse Kanaal zijn gegaan om onze kasbodem weer te kunnen bedekken.
Op maandagmiddag 5 september beginnen we weer met inname van uw goederen:
Imkersplaats 38-39, 7328 CJ Apeldoorn. Ons nieuwe adres (sinds 1/3/16) brengt sommige mensen nog
wel eens in verwarring, meestal veroorzaakt door de navigatieapparatuur. De navigatie vertelt nl. wel dat
men is gearriveerd, maar waar het pand eigenlijk staat is onduidelijk op dat moment. Kijk dan even goed
om u heen. Er staat een (voormalig) schoolpand met plat dak, achter veel begroeiing met struiken en
indrukwekkende bomen in de schooltuin en een metalen hek eromheen. U kunt met uw auto via de
geopende schoolpoort doorrijden naar de achterkant van het gebouw. Daar kunt u uw spullen uit- en
inladen. Het pand ligt pal ACHTER winkelcentrum DE MAAT in de Maten; straatbordjes verwijzen u naar
dit winkelcentrum.
Kijkt u ook eens op onze site; www.derdehands.com; u vindt onder CONTACT een routekaartje en foto’s
van het pand.
Openingstijden voor het brengen van uw goederen:
iedere maandagmiddag
van 14.00 – 16.00 uur
iedere woensdagochtend
van 10.00 – 12.00 uur
Zoals bekend: de openingstijd op de dinsdagavonden is vervallen. (bij onoverkomelijke problemen zoeken we samen naar een
oplossing – voor contactgegevens : zie onze gegevens in het briefhoofd of op de website).
Het Afhalen van Goederen gebeurt op afspraak.

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele goederen die u aan ons heeft afgestaan. Onze aanvragers
hebben in de afgelopen maanden weer zorg gedragen voor het vervoer van de goederen naar hun
projecten in de landen waar zij actief zijn. Vanaf september ontvangen wij opnieuw graag uw overtollig
geworden kleding en schoeisel voor jong en oud, huishoud/bed/keuken/badtextiel, gereedschap, klein
schoolmateriaal zoals schrijfpapier en schrijfgerei, bollen wol, verband/incontinentiemiddelen, pannen en
ander keuken- en eet/drinkgerei. Teveel om op te noemen en kijkt u ook eens op onze website onder
GOEDEREN; daar vindt u onze uitgebreide lijst. Op de voorpagina tevens een kader met extra wensen,
zoals b.v. voetbalkleding!
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De Koffietafel

Eerst een paar verhalen die we optekenden tijdens de kofferbakverkopen aan het Kanaal. Met dank aan
onze collega-organisatie, stichting WHOE (www.whoe.nl die deze “kofferbakken” opnieuw heel deskundig
organiseerde, stonden wij op een prachtige plek, waar we lopend met ons rijdend goederentransportmaterieel naar toe gingen vanuit onze werklocatie. Om half acht ’s morgens op pad met de koopwaar die
we niet kunnen bestemmen voor de projecten in de ontwikkelingslanden. Prullaria zoals een
goudgekleurde roe, die wij zelf als afgedankte sinterklaasversiering inschatten, maar door een
vogelliefhebber werd gekocht om er roodborstjes mee te plezieren. Nog meer vogeltjesplezier: een
simpele theepot/1 persoons, om een vogelhuisje van te maken. De vogelhuisjes worden in elkaar gezet
en verkocht door de Lourdes Groep Maas en Peel. Mocht u een KLEINE THEEPOT willen wegdoen,
breng hem naar Derde Hands! Wij geven hem dan door.
Of wat dacht u van de rieten boodschappenmand. Nee, niet voor de boodschappen zodat we geen
betaalde plastic zakken meer hoeven aan te schaffen. De mand gewoon met een plastic zak er in
gebruiken voor tuinplanten om buiten aan de muur te hangen.

Tot heden ontvingen we 107 aanvragen; waaronder die van een aantal nieuwe aanvragers met projecten
in Gambia, Guinee Bissau, Tsjaad en Oekraëine. Bij een eerste ontmoeting hoor je zinsneden als: ‘’het
doet me pijn om te zien hoe de kleine kinderen op blote voeten naar school gaan; de mensen hebben
helemaal niets’’. Maar ook: “we vechten door, het moet, je kunt de patiënten niet in de steek laten”.
Schrijnende verhalen.Behalve met kinderschoenen, kunt u zeker ook weer helpen met
RUGZAKKEN/schooltassen voor schoolgebruik voor de basisschoolkinderen. Ook de modernere nylon
variatie die veelal als schouder/rugtas kan dienen.

Aanvragers kwamen weer bij ons met hun persoonlijke verhalen; soms de vakantieverhalen uit een ver
arm gebied, soms de verhalen van de mensen die zelf hun dorpen hebben verlaten in de afgelopen 20
jaar, maar nog steeds de grote ellende zien of erover horen. Wat Derde Hands dan voor ze kan
betekenen doet er toe. Dus ook uw inbreng in deze!!
Ook de iets grotere organisaties zijn blij met de mogelijkheid om bij ons goederen af te halen. De
verhalen uit Syrië zijn huiveringwekkend en laten je zitten met de vraag WAAROM??
Over onze drempel gaan weliswaar gratis goederen voor hen, maar zij zijn daarna aan de beurt met de
organisatie en bekostiging van transport, de douaneformaliteiten en de zorg voor de goederen in het land
waar zij naar toe transporteren. In bijna geen enkel land blijkt dat gemakkelijk te zijn.

Meer en meer bekommeren de aanvragers zich ook om het milieu. Zonne-energie of gas i.p.v.
houtgestookte kookvuren. Het laatste om ontbossing en opwarming tegen te gaan. Zonne-energie om
ook in de donkere uren te kunnen studeren. Handnaaimachines zijn geliefd, electriciteit is immers lang
niet altijd aanwezig of zeer beperkt. Waterkokers gebruikt men om thermosflessen te vullen om zo de
hele dag warm water te hebben. Een (milieubewuste) manier van doen die wij ons niet zo goed kunnen
voorstellen in onze rijke wereld! Men richt coöperaties op om gericht en effectief samen te werken. Een
wereld gaat voor je open als je je hierin wil verdiepen. Zij vragen vooral om uniforme bedrijfskleding!
Hopelijk kunnen we in de toekomst ook gunstiger rapport doen i.v.m. afvalverwerking/recyling. Uiteindelijk
raken tweedehands/Derde Hands goederen ook aan het eind van hun bruikbaarheid.
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Aanvragers zijn heel alert als het om vergeten medemensen gaat: de gezinnen met een gehandicapt
kind, de visueel gehandicapten, weeskinderen, wees geworden door oorlogsgeweld of HIV besmetting
van ouders. Elke rolstoel vindt een goede bestemming, al is het maar om iemand die niet meer kan
lopen, in de buitenlucht te krijgen. Blindenstokken worden regelmatig aangevraagd en zijn eigenlijk bijna
niet te verkrijgen. WIE HELPT??
Sportkleding/sportschoeisel wordt nogal eens bestemd voor de verbroedering van vechtende jongeren,
straatkinderen. Schoolmateriaal is zeer, zeer welkom; alle kinderen moeten onderwijs kunnen volgen,
daar is men het wel over eens in de arme gebieden.

Heet van de naald: de vraag om een tweedehands ambulance. De chauffeur die hem naar Marokko wil
rijden is al gevonden, de wagen nog niet. Eén tip kwam al binnen die we door zullen geven aan de
aanvrager, mocht u nog iets toe kunnen voegen, dan graag!

Met nogmaals een hartelijk DANK U voor alle medewerking en begrip en wil om met ons mensen te
helpen die in benarde situaties verkeren.
Wij zien u graag weer tegemoet in september !

Met vriendelijke groet,
Stichting Derde Hands
Bestuur en medewerkers
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