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Apeldoorn, maart 2017
Op de drempel ’16-’17 vonden bij Derde Hands drie kennismakingen plaats; twee nieuwe aanvragers en
een aanbieder van goederen; met als resultaat twee grote aanvragen en de aanbieding van een, voor
ons doen, enorme partij afgeschreven gereedschap. Door beide aanvragers werd voor groot vervoer
gezorgd en alles bij elkaar is dus veel werk verricht door veel mensen; waarbij ook veel dank aan u op
zijn plaats is, want als aanbrenger van de goederen, zorgde u er zeker ook weer voor dat dit allemaal kon
gebeuren.
Wel, dat was een prachtige 1e alinea met veel ‘’veel’’ en ‘’groot’’ en spanning, want juist omdat er
meerdere organisaties en personen bij betrokken zijn geweest moest alles goed geregeld worden door
meerdere mensen op meerdere plekken.
Het ging vooral om hulpgoederen voor projecten in twee EU-landen, t.w. Roemenië en Bulgarije en de
ondersteuning aldaar van gehandicapten, ouderen, zieken, weeskinderen in ziekenhuizen,
bejaardenhuizen, weeshuizen. Mensen die juist in die landen nog wel eens vergeten worden en soms
niet erkend. Onze aanvragers die deze mensen ondersteunen zijn zelf voortdurend bezig om gewenste
goederen binnen te halen en komen dan op een gegeven moment ook bij Derde Hands terecht. Op onze
beurt kunnen we hen weer kleinschalig helpen aan b.v. een paar rolstoelen, rollators, een tillift en andere
medische hulpmiddelen en artikelen zoals b.v. operatiehandschoenen of bedrijfskleding of
schoolschriften, al naar gelang er bij ons is binnengebracht.
In het Afrikaanse Gambia dreigde in het nieuwe jaar de toestand uit de hand te lopen bij de overdracht
van de macht. Vanuit Gambia ontvangen we betrekkelijk veel aanvragen. We luisterden naar iemands
verhaal die in Gambia aan de slag is gegaan; zij gebruikte de wel eerder opgetekende mededeling dat
sommige mensen helemaal niets hebben. Diezelfde aanvrager die deze toestanden aantrof vertelde ook
dat zij met een zakje ballonnen ineens vijftig kinderen een dag lang plezier kon geven. Zo zag je geen
kind in het dorpje en zo waren er ineens 50 die vrolijk achter de ballonnen aan huppelden.
Enkele Apeldoornse sportverenigingen willen we graag hartelijk dankzeggen voor de enorme hoeveelheid
tassen gevuld met sportkleding. Waar kinderen zijn wordt ook met een andere “ballon” gespeeld, namelijk
met de voetbal. Als er dan sportkleding voor jeugd wordt ontvangen zijn wij altijd als eerste heel blij en
dankbaar; het betekent heel veel voor de kinderen die daar later hun geliefde spel in kunnen spelen.
Hierbij willen wij u vragen of u ons van (voet)ballen kunt voorzien; daar ontbreekt het meestal aan
bij de ontvangen goederen. Zoekt u er een paar op? Hetzelfde geldt voor voetbalschoenen!

Engelstalige kinderleesboeken

en romans vonden hun weg naar Quitto, de hoofdstad van
Ecuador. Een straatkinderenproject houdt zich daar o.a. bezig met een Engelse school en een
voetbalschool. Er ging betrekkelijk veel tijd overheen voordat we tot de overhandiging van de boeken
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konden overgaan, omdat die boeken niet voor het grijpen lagen. Op hun beurt schonken zij ons een deel
van hun voetbalkleding, omdat deze tenues te groot waren voor hun kinderen. Met plezier hebben we
deze kleding over kunnen doen naar een soortgelijke projecten in Mozambique en Kaapverdië.

Op de dag dat de de Engelse boeken de deur uitgingen, ontvingen we opnieuw veel sportkleding. Dit
keer vanuit een sporthal. Misschien een idee voor u om bij uw sporthal eens te vragen naar

overtollig geworden sportartikelen, kleding, schoenen?
Hulpgoederen voor Syrië gingen regelmatig de deur uit. Deze mensen kunnen bijna alles gebruiken, dus
het is niet moeilijk om de goederen voor hen gereed te zetten. Veel woorden zullen we er niet aan vuil
maken, de nare TV-beelden heeft u misschien ook wel op uw netvlies staan. Moeilijk te bevatten dat daar
dan ook nog gebieden zijn waar aan een nieuw leven begonnen wordt; maar het gebeurt en dat kost voor
de betrokkenen veel inspanning.
Regelmatige afnemers vinden we ook in landen als Oekraïne, Suriname. Nieuwe afnemers brengen de
spullen naar o.m. Eritrea, Somalië, Kaapverdië. Daarnaast zijn er de jaarlijks/halfjaarlijkse aanvragers die
ervoor zorgen dat er hulpgoederen terecht komen in weer andere Afrikaanse, Aziatische en OostEuropese landen.
Dit eerste kwartaal ontvingen we tot heden 51 aanvragen.
Voor het eerst in zeer lange tijd ontbrak er iets: kinderkleding, er kwam gewoon niets binnen en we
moesten NeeN verkopen en gissen naar de redenen. Gelukkig gaat dat momenteel weer beter, maar
toch ook nog een extra verzoek aan u om kinder-

en babykleding te schenken aan ons.

Nu iets anders:
Sinds maart 2016 zijn we (mede-)gebruiker van het pand aan de
Imkersplaats 38, met dank aan de gemeente, maar ook met dank aan de medegebruikers. Samen maken
we er iets moois van, samen lunchen we af en toe en er wordt heel wat gewerkt; niet alleen door ons en
achter de diverse buro’s, maar ook in de tuin en in het gebouw om het voor iedereen zo prettig en
werkzaam mogelijk te maken. Wij zijn er blij mee!
PR:
Onze PR activiteiten zijn sinds begin maart uitgebreid met Face Book. U
kunt nu zowel op onze website (www.derdehands.com) als op FB (@stichtingderdehands) ons nieuws
vernemen. Op de website vindt u op de eerste bladzijde een kader met Extra Gevraagde Goederen en
verder bij de website-bladzijde GOEDEREN. Neemt u die lijst eens aandachtig door,

zodat u precies weet wat wij graag in ontvangst nemen.
Ook zijn we blij met de gemeente die meerdere Apeldoornse organisaties zoals Derde Hands met
vergelijkbare activiteiten met naam noemt in de gemeentelijke PR- uitingen als het gaat om het
verdelen en afvoeren van de enorme hoeveelheden overtollig geworden bruikbare goederen uit onze
samenleving. Niet alleen vindt hergebruik plaats via de gemeente en de kringloopwinkel, maar ook bij ons
en onze partners.
Dankzij stichting Mondial kunnen wij op onze beurt onze PR bekostigen. Mede dankzij het platform van
Mondial vindt soms ruilhandel plaats en kunnen wij uw goederen ook leveren aan de aangeslotenen.
Nogmaals willen wij u hartelijk bedanken voor de door u ingebrachte goederen; WELKOME goederen die
door u in uw dagelijks leven gebruikt zijn. U bepaalt van te voren zelf of ze geschikt, nuttig, schoon en
gaaf zijn.
Als tweede in deze keten bedanken we onze trouwe, hardwerkende vrijwilligers die werkelijk alle
goederen door hun handen laten gaan ter verdere beoordeling van de kwaliteit die ze zo hoog mogelijk
houden, waarna zij alles verzendklaar inpakken.
Last but not least, gaat toch ook weer dank en bewondering uit naar die stichtingen en particulieren die
ervoor zorgen dat de goederen daadwerkelijk hun tweede leven kunnen gaan leiden, daar waar het
broodnodig is.
Mocht u meer gegevens wensen, dan vindt u onze contact-gegevens in het briefhoofd van deze brief.
Met vriendelijke groet, Stichting Derde Hands
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