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Geachte lezer,
Alweer weken geleden was er Glasgow, waar wereldleiders zich bogen over klimaatverandering in de
nabije en verre toekomst. Hier in Apeldoorn gingen u en wij onverdroten door met duurzaamheid hoog in
ons vaandel; en..... hier in Apeldoorn werden we een Fair Trade Gemeente.....
..... en U bent de lezer die uw overtollig materiaal bij Derde Hands brengt, zodat andere lezers van deze
brief ze weer kunnen afhalen.
U bent onze brenger, danwel haler. Hoort zegt het voort; het afhalen is weliswaar onder voorwaarden,
zoals een eerste kennismaking en instemming met uw aanvraag voor goederen.
Veel gevraagde artikelen: Kinderkleding en schoenen/// Schoolschriften en schrijfgerei/// Grote Kook- en
Braadpannen/// Waterkokers/// (Staaf)mixers///Strijkijzers/// Naaimachines/// Draagbare radio’s. Hierdoor
kunnen kinderen naar school, kan er gezond en duurzaam gekookt worden en kan er brood op de plank
komen. De radio’s zijn belangrijk voor de regionale communicatie.
Kijk voor meer informatie over gewenste goederen op onze website https://derdehands.com/goederen
Derde Hands neemt twee keer per week overtollig materiaal in op maandagmiddagen tussen 2 en 4 uur
en op woensdagochtenden tussen 10 en 12 uur. Bijna alles wat in uw dagelijks leven vervangen wordt, is
welkom. Het dient dan schoon en gaaf te zijn en U wenst dat andere mensen in ontwikkelingslanden er
nog een goed tweede leven aan kunnen geven.
We nemen u nu graag even mee op weg naar de redenen waarom uw overtollig materiaal zo belangrijk
kan zijn: projecten in gezondheidszorg, welzijn, onderwijs werden voorzien van broodnodige
middelen.Verrassend was soms de reden waarom er bepaalde artikelen werden aangevraagd.
Juist de hierboven veel gevraagde dingen tonen aan hoe belangrijk het gevonden wordt om kinderen
naar school te laten gaan. Niet alleen lezen en schrijven, maar ook gunstige ontwikkeling van het brein
staat in de belangstelling, waardoor b.v. bouwblokjes aangevraagd worden: Duplo, Lego, hout etc.
Grote kook-en braadpannen voor de houtvuren; gegeten moet er immers worden. Gelijkertijd probeert
men hier en daar houtkap tegen te gaan en vraagt men gaskookapparatuur en fornuizen aan die men wil
ombouwen. Let wel, wegens ruimtegebrek, zijn dit niet de artikelen die u zomaar naar Derde Hands kan
brengen! Telefonisch kunnen hierover verdere afspraken gemaakt worden.
Waterkokers gebruik je niet alleen voor een kopje thee, maar zeker ook voor veilig schoon water en dan
zeker ook voor hygiënische doeleinden, zoals het schoonmaken van oogjes. Staafmixers zijn er zeker
ook om eten voor de kleintjes klaar te maken.
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Het nut van naaimachines, strijkijzers en strijkplanken behoeft nauwelijks uitleg: een vak leren, brood op
de plank, kinderen in sommige gevallen in uniform naar school, maar ook de kans om binnen een dorpje
gebruik te maken van die ene aanwezige naaimachine. Ongelooflijk veel naaimachines vinden nog
steeds hun weg in de ontwikkelingslanden; zowel hand- electrisch als trapnaaimachines.
De goederen vonden hun weg vanuit Apeldoorn naar landen als Suriname, Kameroen, Noord Irak,
Guinee Bissau, Guinee Conakry, Senegal, Congo, Zuid Soedan, Soedan, Gambia, Algerije, Nigeria,
Oekraïne, Mauretanië, Ghana, Burundi, Syrië, Roemenië, Kenia, Tanzania. Tot heden werden 120
aanvragen ontvangen.
In de zeer nabije toekomst wacht ons een grote klus: het vullen van een enorme zeecontainer die bij ons
onderkomen aan de Condorweg enkele uren wordt geparkeerd en dan vlot ingepakt moet worden. Time
is money, vandaar. De Syrische aanvrager zal via Derde Hands heel veel gaan ontvangen, hetgeen veel
en goed uitgevoerde voorbereiding zal betekenen.
e

In het afgelopen jaar vergaderde het bestuur twee keer; de 100 bestuursvergadering sinds de oprichting,
vond plaats op 17 maart j.l.
In januari overleed Piet Engelen, een van de oprichters. Zo lang zijn gezondheid het toeliet, bezocht hij
Derde Hands.
Iedereen die in het afgelopen jaar onze stichting ondersteund heeft willen wij hartelijk dankzeggen.
Hieronder valt zeker ook stichting Mondial-Apeldoorn.nl. Derde Hands is een aangeslotene; het platform
vormt een unieke kans om contact te onderhouden met Apeldoornse stichtingen die
ontwikkelingssamenwerking hoog in hun vaandel hebben staan. Daarnaast verleent Mondial subsidie
voor PR-uitingen.
Wat PR betreft willen we overigens ook niet voorbij gaan aan het feit dat onze trouwe vrijwilligers en
donateurs van goederen ‘’hun mondje roeren’’ als zij enthousiast over hun ervaringen bij Derde Hands
vertellen aan ieder die het horen wil. Ook dat is waardevolle PR, en dan met een zeer persoonlijk tintje
en veelal direct succes!
Onze stichting mocht weer heel veel ontvangen, maar ook heel veel doorgeven. Daarnaast ontvingen
we ook kleine financiële donaties waardoor het mogelijk gemaakt wordt dat de stichting kan blijven
opereren (denk aan aankoop van schoolschriften, revisie tweedehands naaimachines en last but not
least, magazijnkosten en kosten van huishoudelijke aard).
We willen zeker ook niet onvermeld laten dat we enkele malen verrast werden met grote hoeveelheden
ziekenhuiskleding, werkschoenen, matrassen, speelgoed, papierwaren vanuit instellingen en bedrijven.

donateurs!! Heel veel dank ! Mede namens de ontvangers in de verre landen!!!!!
In het afgelopen jaar was er weer geen goede gelegenheid om een Open Dag te organiseren; corona liet
dit nog niet echt toe. Laten we hopen dat in 2022 wel iets dergelijks kan worden ondernomen. Graag
delen we dan nog meer wetenswaardigheden met u over het hoe en waarom van onze inspanningen en
feitelijk nog veel meer die van de aanvragers. Zij hebben immers niet alleen de zorg om de welvaart in
hun projecten, maar ook de grote financiële zorg om het transport van de goederen die o.m. via
Apeldoorn hun weg mogen vinden naar hun projecten.
Last but not least hierbij een hartelijke groet en dank aan onze buren van de Hofstad-Kringloopwinkel;
mede dankzij hun en de prettige omgang met elkaar maken wij samen het beste van onze aktiviteiten aan
de Condorweg 5.....................
Tenslotte, maar welgemeend, onze beste wensen voor u voor het komende jaar,
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Derde Hands
211201 dec 21.
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