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NIEUWSBRIEF 2013

meld ons per bovenstaand mail adres wanneer
u ons toekomstig nieuws digitaal wilt
ontvangen.

Apeldoorn, december 2013
Beste lezer,
Telbaar, ontelbaar, veel...
Heel veel van u waren in 2013 direct betrokken bij de activiteiten van Derde Hands, waarvoor we
iedereen heel hartelijk willen bedanken!
De 1e aanvraag van het jaar betrof een verzoek om 2 snelkookpannen. Eerst kwam er toen het
nostalgische snelkookpannetje uit de jaren 50. Wel een verbazingwekkende, want het kon gebruikt
worden op div. warmtebronnen, waaronder keramische?!? Helaas was het te klein voor het weeshuis dat
de aanvraag had gedaan vanuit Sri Lanka. Maar de gewenste snelkokers zijn binnengekomen, waarvoor
dank!
Toen kwamen alras elke dinsdagavond weer de mensen die hun overtollig geworden goederen brachten.
Die goederen werden bijna iedere weekdag door de Derde Handers verwerkt om er tenslotte ontelbaar
veel mensen mee te verrassen. Ruw geschat kwam er 600x iets binnen in kleinere danwel grotere
hoeveelheden. Het aantal mensen dat bij ons actief is bedraagt 16. Het aantal aanvragen bedroeg tot
heden 95. Alles kleinschalig, maar met veel plezier! 4 groepen blije mensen; de gevers, de verwerkers,
de aanvragers en last but not least de uiteindelijke ontvangers in zo’n 35 landen!
Ontelbaar veel ontvangers maken nu gebruik van de geschonken goederen. Met 2 snelkokers maak je
eten klaar voor een weeshuis. Op 1 ziekenhuisbed zullen talloze mensen beurtelings tot rust kunnen
komen; 1 rollator of rolstoel zorgt voor meer levensruimte; 1 schoolstoeltje en tafeltje zal in de loop der
tijd door veel schoolkinderen gebruikt worden. Warme kledij zal een gevoel van gelukzaligheid geven aan
mensen die onder barre omstandigheden de winters doorbrengen. Schoeisel zal zorgen voor schoolgang;
babykleding zal bij pasgeboren babies in het ziekenhuis terechtkomen, maar ook bij tienermoeders.
Bedenkt u zelf welke ellendige omstandigheden aan dit alles vooraf zijn gegaan. Daarbij willen we niet
pretenderen dat we hiermee de problemen opgelost hebben!
Actie!.... Een door ons aangedreven bruidskleding-actie zal gaan zorgen voor het begin van meer welzijn
bij Congolese jonge dames. Zij gaan de kleding verhuren. Wij wensen hen veel succes en wij bedanken
nogmaals de mensen die hun dierbare kledingstukken wilden afstaan voor dit speciale doel.
Succes wensen wij de aanvragers toe uit Mauretanië; zij ontvingen onze materiële hulp, maar ze werden
door ons ook genomineerd bij de PKN De 3 Ranken en vervolgens uitgekozen om een deel van de actieopbrengst te gaan ontvangen.
Uiteraard ging de ramp in de Filipijnen ook bij Derde Hands niet ongemerkt voorbij. We waren in staat om
vier keer een duit in het zakje te doen. Alle beetjes helpen nog steeds!
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Helpen....? De mensen van Derde Hands vormen de kleinste groep met 16 personen en die is hard toe
aan sterke werkkracht. WIE voelt zich geroepen en WIL ONS KOMEN HELPEN? Hulp bij het ontvangen,
sorteren, verplaatsen. Wie wil op maandagmiddag, dinsdagavond, woensdagochtend, donderdagochtend
en soms ook op afroep een handje komen helpen? We kunnen met uw hulp blijven helpen; helaas is
armoede de wereld niet uit. Neem a.u.b. eens contact met ons op.
Alle Kinderen naar School... We bedanken de scholen die Derde Hands wisten te vinden en hun
lesboeken schonken voor hergebruik op nederlandstalige scholen waar soms alleen een dak aanwezig is
boven het hoofd van de leerlingen. Donaties maakten het mogelijk dat schoolschriften en schrijfgerei
toegevoegd konden worden aan de aanvragen voor schoolmateriaal.
Donaties werden ook gebruikt voor de naaimachines, zodat ze konden worden aangeschaft, gerepareerd
en voorzien van onderdelen. Ze vonden hun weg naar vele handen én voeten. Trapnaaimachines en
handnaaimachines worden nog altijd graag ontvangen; nog niet overal immers, is het electriciteitsnet
betrouwbaar.
Nog meer activiteiten....Binnen het gemeentepand waar we werkzaam zijn onderhielden we prettig
contact met de 2 medebewoners, eveneens Apeldoornse hulporganisaties. Vanuit het vroegere
schoolgebouw worden veel mensen geholpen aan goederen, levensmiddelen, vrijwilligerswerk. Bedenk
eens hoeveel goederen er opnieuw en langer gebruikt zullen worden, danwel voorlopig niet weggegooid
worden en hoeveel werk er hier verricht wordt door vele Apeldoornse vrijwilligers.
Buiten het pand waren we met plezier actief bij Mondial, het Apeldoornse platform voor organisaties die
zich succesvol bezighouden met ontwikkelingssamenwerking. Het Festival Mondial stond in het het teken
van het onderwijs; een tweejarige actie werd gestart, waarbij Apeldoornse scholen betrokken zijn.
Mondial organisaties zochten verbintenis met een school om gezamenlijk een actie te ontketenen voor
kinderen in ontwikkelingslanden met het doel om zoveel mogelijk kinderen naar school te laten gaan.
Millenniumdoel 2 werd hierbij nagestreefd door en voor heel veel schoolkinderen. Velen van hen werken
mee aan een MondialKinderSlinger die, vanuit de hele wereld aangevuld zal worden en in 2014 door het
Oranjepark gespannen zal worden.Meer info. (ook over de Millenniumdoelen) www.mondial-apeldoorn.nl
Wat willen we nog meer?... Millenniumdoel 1 hebben we nog niet bereikt; de armoede is de wereld niet
uit..... af en toe zijn de berichten wat positiever en kunnen we onze denkbeelden gelukkig iets bijstellen.
Er zijn 8 VN-doelstellingen, die in 2015 herzien worden met andere prioriteitenstelling. Duurzaamheid zal
daarbij extra aandacht hebben gekregen en daarom zouden we u alvast maar willen verzoeken om uw
goederen te blijven brengen, zodat we de werkzaamheden kunnen voortzetten in het nieuwe jaar, want
we verwachten niet dat op de drempel van het komende jaar de aanvragenstroom zal stoppen.
Tweedehands goederen voeren zo een duurzaam leven. In 2014 zullen onze activiteiten onverminderd
worden voortgezet en zullen we een doorgevende hand blijven tussen aanbieders en aanvragers van
goederen en zoals al jaren het geval is : wereldwijd.
Het bestuur van Stichting Derde Hands kwam tweemaal bijeen in vergadering. Het bestuur wordt
gevormd door voorzitter Riem Vis, penningmeester Van Voorneburg, secretaris Turner, leden Van Gent
en Weltevreden. De medewerkers kwamen bijeen in een voorjaars- en najaarsbijeenkomst.
Om aan nieuwe ANBI eisen te voldoen is op onze website (www.derdehands.com) nog meer zichtbaar
gemaakt hoe Derde Hands in de afgelopen tijd haar activiteiten heeft uitgevoerd. Wellicht wordt u
hierdoor aangemoedigd om ook een donatie te doen; u vindt meer informatie op de site onder het artikel:
“Giften”
Het bestuur van Derde Hands wenst u en uw naasten een goed en gelukkig nieuwjaar! Met daarbij een
vriendelijke groet en de beste wensen van ons 16-tal. We zien u graag weer in 2014!
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