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        Apeldoorn, december 2015 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Het jubileumjaar  
Op 25 april 1990 werd stichting Derde Hands opgericht, nadat een werkgroep vanaf 1978 actief 
was geweest.  Het jaar 2015 was ons jubileumjaar en aan dat feit  werd aandacht gegeven in 
bescheiden vorm. De vlag ging niet uit, de Mondial-kindertekeningen-feestslinger werd wel 
opgehangen.  Met een aantal  oprichters,(oud)-bestuursleden/vrijwilligers en partners  genoten 
we van een genoegelijk weerzien onder het genot van een gezellige maaltijd. Verder ontvingen 
we bezoekjes, donaties en kado’s, waarvoor nogmaals heel veel dank!  
  
Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor de goederen en donaties die we dit  jaar 
mochten ontvangen.   
Een paar akties willen we niet onvermeld laten zoals de rugzakkenaktie die een Apeldoornse 
basisschool ontketende met een resultaat van bijna vijfhonderd rugzakken. Een jassen-inruil-
aktie werd tweemaal door een Apeldoorns damesmodehuis op touw gezet; bijna tweehonderd 
jassen werden daarna door de winkelier bij ons gebracht. Achthonderd kilo bedrijfskleding werd 
vanuit het westen van het land door een dienstverlenend bedrijf bij ons aangeboden en 
aangeleverd. Een enorme hoeveelheid medische handschoenen vindt gretig aftrek bij iedereen 
die met medische posten en ziekenhuizen te maken heeft. Via onze website weet men ons te 
vinden, zowel aanbieders als aanvragers. U, als aanbieder van de goederen kan natuurlijk ook 
een aanvrager/project  op het gebied van ontwikkelingssamenwerking bij ons voorstellen! 
 
Verder werkten we gewoon door: het gebruikelijke werk van sorteren, inpakken en uitgeven.   
De goederen vonden hun weg en we verbaasden ons steeds weer over de hoeveelheid 
aanvragen. Het eindgetal  tot heden kwam uit op 160!  De goederen vonden hun bestemming in 
talrijke landen. 
  
De werkzaamheden werden door onze negentien vrijwilligers met veel enthousiasme verricht. 
Het bestuur van de stichting bestaande uit vijf leden, kwam twee maal in vergadering bijeen.  
Bijeenkomsten met bestuur en medewerkers vonden eveneens twee maal plaats. 
 
In oktober werden we even in de schijnwerpers gezet tijdens de (Apeldoorn Trofee) -
vrijwilligersmiddag in Apenheul. We waren aanwezig bij het Festival Mondial en tijdens de 
jaarlijkse Amnesty schrijfavond op de Dag van de Mensenrechten.  
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Nieuwsbrief 2015 
 
 
 
Met onze buren (Kledingbank van Sant Egidio Apeldoorn en Voedselbank) kwamen we een 
keer samen om koffie te drinken en bij te praten over van alles en nog wat. De wereld 
verbeteren is moeilijk, kunnen wij ook niet. We deden wel, ieder voor zich, ons best om een 
aanzienlijk aantal mensen iets gelukkiger te maken, zowel binnen Apeldoorn als wereldwijd en 
dat alles van onder één dak.  
 
Iets anders: 
We delen u hierbij mee dat wij na deze nieuwsbrief op andere wijze ons nieuws gaan brengen. 
Wij willen in 2016 ieder kwartaal een nieuwsbrief uitbrengen, waarin u ondermeer 
gedetailleerder kennis kunt nemen van de omstandigheden op de eindbestemming van de 
goederen. 
Ons omvangrijke adressenbestand zullen we anders gaan hanteren. Dat zal niet alleen veel 
werk besparen, maar ook de kosten van aanmaak en verzending van papieren brieven.  Met 
financiële ondersteuning van stichting Mondial –Apeldoorn verzonden wij deze brief tot nu toe, 
waarvoor dank aan Mondial!  
 
We sturen in de toekomst liever per e-mail en we verwijzen ook graag naar onze website: 
www.derdehands.com ; voor velen niet onbekend, voor anderen misschien minder. Via deze 
kanalen zullen wij voortaan elk kwartaal ons nieuws vermelden. U vindt de kwartaalbrieven op 
de website onder  Nieuws – Informatie. 
 
Een e-mail adressenbestand houden we dus wel aan; mocht u uw adres willen toevoegen,  
stuur ons dan een mail met als onderwerp: ‘’mijn e-mail adres”. Daarna hoeft u niets te melden, 
uw e-mail is dan voldoende bij ons bekend. Af en toe willen we dan extra van dat bestand 
gebruik maken als er iets bijzonders te melden/vragen valt.  
 
Een papieren versie van de kwartaal- nieuwsbrief zal nog wel in beperkte hoeveelheid 
beschikbaar zijn voor hen die geen andere mogelijkheid hebben om ons nieuws te ontvangen.  
 
Rest ons u nogmaals hartelijk te bedanken voor alle ondersteuning die u in het afgelopen jaar 
heeft gegeven in de vorm van goederen, jubileumbezoekjes, kadootjes, giften en alle 
vriendelijkheid en aanmoedigingen die we mochten ontvangen. 
 
Het bestuur en medewerkers wensen u en de uwen een gelukkig 2016! 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Derde Hands 
 
 
 
Jannie van Gent, voorzitter 
 
 
Ref. 151201 

 

   

http://www.derdehands.com/

