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        Apeldoorn, augustus 2020 

Geachte lezer, 
 
Goed Nieuws 
 
Graag delen wij u mee dat wij sinds 2 maart j.l. onze activiteiten weer opgepakt hebben. 
Inmiddels waren we al twee keer gesloten wegens lockdown en de zomervakantieperiode.  
Vanaf woensdagochtend 2 september 2020 werken we weer als vanouds:  

 
iedere woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur 

iedere maandagmid tussen 14.00 en 16.00 uur 
 

Wij hopen u weer te mogen begroeten; corona-maatregelen houden wij aan voor ieders welzijn.  
 
Huisvesting 
 
Ons Nieuwe Adres is CONDORWEG 5, 7332 AC APELDOORN; gelegen aan de linkerkant van de weg, 

tussen het grote zwartgekleurde pand van Gebouw 055 (Basiskerk) en het laatste pand, een woonhuis.  

Met deze aanwijzingen (en/of uw navigatie) zijn we hopelijk voldoende duidelijk. Er staat een 

geelgekleurde Derde Hands beachflag op de oprit en een grote 5 op de toegangsdeuren..   
Condorweg is zijweg van de Kayersdijk; vanaf noord de eerste links, vanaf zuid, de laatste rechts. Het is 
overigens een doodlopende weg. Binnen in het pand bevindt Derde Hands zich direct aan de rechterkant. 
 
Terug de tijd in 
 
Sinds 28 maart 2018 ontving u geen nieuws meer van Derde Hands, behalve over de sluiting op 
1 april 2019. We waren ongeveer een jaar inactief (qua goederen aan- en afvoer)  wegens gebrek aan 
onderdak. 
Na een verrassend telefoontje eind 2019 van een zeer met ons meelevende Apeldoornse collega 
kwamen we eindelijk weer langzaam verder op stoom.... ons werd aangeraden om een kijkje te nemen 
aan de Condorweg 5. De kalender wees half februari 2020 toen we een handtekening zetten om  een 
gedeelte van het huidige pand in gebruik te kunen nemen. Nog verder onder stoom .... waarna onze kern-
activiteiten weer op gang kwamen op 2 maart 2020. 
 
Vervolgens, al binnen 2 weken, stokte plotseling alles door de pandemie. Twee maanden later 
heropenden we begin juni met aanpassingen wegens corona-maatregelen. In het algemeen zijn de 
derdehanders gelukkig goed door deze periode gekomen. Hetzelfde hopen we uiteraard voor u! 
 
 
 
 

http://www.derdehands.com/
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          (Nieuwsbrief 1, 2020)  

 
Nog verder terug de tijd in 
 
Op 25 april 1990 werd stichting Derde Hands opgericht; 25 april 2020 was de dag van ons 30 jarig 
bestaan. (Twaalf jaar eerder (in 1978) zagen  ‘’oer-derdehanders”  al met lede ogen aan dat afgedankt 
werkmateriaal verdween in de afval, terwijl het eigenlijk nog goed bruikbaar was voor andere doeleinden. 
Ze wisten daar een stokje voor te steken en zo begon Derde Hands als een werkgroepje). 
Door de corona-lockdown was er helaas geen mogelijkheid om het jubileum te vieren.  
In september kan dit hopelijk wel; dan komen onze vrijwilligers bijeen voor een gezellige, welverdiende 
lunch. Welverdiend, want onze groep is zeer trouw en enthousiast en weet van geen ophouden.   
De Open Huis-dag die we in gedachten hadden, staat nog een laag pitje gezet en ingepland in het 
voorjaar van 2021. 
 
Last but not least: Waar we het allemaal, ook u als lezer, voor doen! 
 
Er zijn al veel getallen onder uw aandacht gebracht; hier nog een paar:  
Na langer dan een jaar gedwongen nietsdoen, ontvingen we sinds maart j.l. al ruim 70 aanvragen, 
waarvan de helft afgewerkt is. Jaarlijks ontvangen we gemiddeld ruim 150 aanvragen. We draaien dus 
verrassend goed, maar toch is de uitstroom iets stroever doordat veel grenzen gesloten zijn (geweest) en 
transport- en douanekosten ook moeilijkheden veroorzaken. De aanvragers moeten immers zelf transport 
en transportkosten verzorgen en betalen en dat is er dus niet eenvoudiger op geworden.  
 
Graag uw extra aandacht voor de vraag naar simpel tuingereedschap voor ‘’moestuin’’- projectjes in 
Suriname en Soedan. Het is belangrijk dat de mensen juist nu de moed niet verliezen in deze moeilijke 
tijden met een pandemie erbij en het belang inzien dat zelf iets doen iets belangrijks kan opbrengen:  niet 
alleen voedsel voor eigen gebruik en welzijn, maar ook voor eigen marktverkoop in klein verband. Een 
niet eerder gehoorde noodkreet, maar graag willen we hier helpen. U ook? Overtollige harken, spitvorken, 
schoppen, schoffels etc. zijn dus zeer welkom.  
 
Ook weer zeer welkom: kinderkleding, kinderschoenen, schoolschriften, ballpoints, 
naaimachines, sportkleding, sportartikelen, rubber laarzen, waterkokers en strijkijzers. 
Deze artikelen komen mondjesmaat binnen en zijn toch zeer belangrijk: de jeugd heeft de toekomst. Die 
jeugd moet dan wel naar school om een menswaardig bestaan te kunnen gaan leiden. Naar school in 
geschikte kleding en zeer zeker op schoenen. Het schoolmateriaal moet ook voorhanden zijn zowel voor 
de beginners als voor de gevorderde leerlingen. De naaimachines zijn niet alleen voor hen, maar ook 
voor hun ouders die het nodige brood op de plank moeten verdienen. Daar hoort ook een strijkijzer bij. 
Niet alleen brood op de plank, maar ook het nodige geld om de soms vereiste schooluniformen te kunnen 
aanschaffen voor hun kinderen......  De sportartikelen worden ook steeds meer aangevraagd: daarmee 
probeert men de (straat)kinderen niet alleen sociaal-vaardig, maar ook schoolrijp te maken. Teambuilding 
is belangrijk, dus een potje voetballen ligt voor de  voet/hand............. De aanvragen voor waterkokers zijn 
ook belangrijk genoeg om gehoor aan te geven. Gekookt schoon water is een vereiste bij een goede 
ooghygiëne; oogziektes komen betrekkelijk veel voor. 
Bovenstaande vragen kwamen o.a. uit projecten in landen zoals Kameroen, Suriname, Soedan, Nigeria, 
Sri Lanka, Filippijnen, Bissau Guinee, Congo, Noord Irak, Roemenie, Oekraïne, Syrië, Moldavië, 
Mauretanië. Kleinschalig, maar indrukwekkend, dus alle reden om samen door te gaan en: mocht u zelf 
een project willen aandragen, raadpleeg dan voor verdere inlichtingen ons secretariaat (zie 

briefhoofd) 

 
Laten we samen doorgaan: U met het brengen van uw overtollig geworden artikelen en wij, 
Derdehanders, met het sorteren en inpakken ervan. Overigens: een kleine financiële bijdrage wordt altijd 
op prijs gesteld. We kopen niet alleen bepaalde lesmaterialen zoals schoolschriften om aan die altijd 
aanwezige vraag te kunnen voldoen, bovendien is er onze stichting die we moeten ‘’onderhouden”.   
Mocht u over willen gaan tot een zeer welkome financiële donatie, kijkt u dan voor alle verdere gegevens 
op onze website: www.derdehands.com. (o.m. onder Goederen en Giften).  
 
Het bestuur en vrijwilligers van Stichting Derde Hands danken u voor uw aandacht en 
met vriendelijke groeten!         (Ref.200804mt) 
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