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 NIEUWSBRIEF 2009 

Beste lezer, 
 
Van harte nodigen we u uit om de nieuwsbrief 2009 te lezen! Op een later tijdstip dan u normaal van ons gewend 
bent, maar dat heeft zo zijn reden….. 
 
Het jaar 2009 zal sowieso als een zéér gedenkwaardig jaar de boeken in gaan. Een jaar dat, los van het eigenlijke 
werk, meer dan ooit in het teken stond van het zoeken naar een meer geschikt onderkomen. Het is voor ons 
hartverwarmend en een enorme steun in de rug om te merken hoe er meegedacht en meegeleefd is! Hartelijk dank 
daarvoor! 

Maar………op de valreep kunnen we zeggen………. het is gelukt! 
 

STICHTING DERDE HANDS KRIJGT EEN BETERE WERKRUIMTE 
 
We hopen begin februari te verhuizen. Het magazijn zal tot dan gesloten zijn voor inname van goederen. 
U zult zo snel mogelijk nader geïnformeerd worden over het nieuwe pand, waarvan we de komende 2 jaar gebruik 
kunnen gaan maken. 
Het is fantastisch natuurlijk dat we eindelijk iets beters hebben gevonden, maar twee jaar is een relatief korte 
periode dus we moeten blijven uitkijken naar een ruimte (bedrijfshal) van 200 – 300 m² op de begane grond met 
parkeerruimte  en de gebruikelijke voorzieningen zoals water, verwarming, licht en sanitair. 
 
Ons hoofddoel 
 
Naast de huisvestingsproblematiek zijn we als stichting Derde Hands  “gewoon” doorgegaan met ons hoofddoel, 
namelijk hulp bieden aan projecten om iets te doen aan de voortdurende armoede in de wereld! 
 
Velen wisten hun weg te vinden naar het magazijn van de stichting en brachten hun nog goed bruikbare goederen, 
waarvoor heel veel dank! Twijfelt u of bepaalde goederen geschikt zijn, neem dan contact op met het secretariaat. 
 
Extra vraag hebben we momenteel naar grote kookpannen, wedstrijdbekers, naaimateriaal,  lappen stof, kaarsen, 
kaarsresten, verhuisdozen, een overlockmachine, bedrijfskleding, voetbalschoenen en sportkleding voor kinderen en 
volwassenen. 
 
Per brief, e-mail of persoonlijk kwamen geëmotioneerde dankbetuigingen binnen en werd verteld wat er met uw 
goederen is gebeurd, waar ze terecht zijn gekomen en vooral wat ze voor die ontelbare mensen betekenen! En daar 
doen we het dus voor……zeer zeker mede dankzij u! 
 
In 2009 hebben we, tot het moment van schrijven van deze nieuwsbrief, 120 aanvragen in behandeling genomen. 
23 aanvragen resteerden nog uit 2008, waardoor we op een totaal kwamen van 143.  Tot dit moment konden 128 
aanvragen succesvol gehonoreerd worden. 5 aanvragen werden om verschillende redenen geannuleerd.  
De landen waar de goederen naar toe gingen:  
Algerije, Brazilië, Bulgarije, Burkina Faso, Congo, Cuba, Dominicaanse Republiek, Philippijnen, Gambia, 
Ghana, Guinee, Hongarije, Indonesië (Bali), Kenia, Letland, Lesotho, Malawi, Marokko, Mozambique,  
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Nederland, Noord-Korea, Oekraïne, Polen, , Roemenië, Sierra Leone, Suriname, Tadzjikistan, Turkije, Zuid-
Afrika,  Zuid-Soedan. 
 
Maar liefst 595 naaimachines (geteld t/m 7 december) zijn in 2009 naar diverse projecten gegaan in de volgende 
landen. Voor de aardigheid staan de aantallen er deze keer bij.   
Brazili ё (4); Kongo (180); Filippijnen (203); Gambia (5); Ghana (35); India (30); Mozambique (11); 
Nederland, Vluchtelingenwerk (1); Oekraїne (4); Roemenie (36);  
Sri Lanka (15); Suriname (15); Tanzania (38); via Wings of Support naar diverse landen (16). 
 
Meer noemenswaardige zaken 
 

- Binnen het bestuur hebben we afscheid genomen van Jan Hoppe, penningmeester en  
Frans van Voorneburg, die deze taak op zich neemt, verwelkomd. 

- We hebben Ruud van den Haak verwelkomd binnen Stichting Derde Hands; hij zal zich in de toekomst o.a. 
met de PR bezighouden 

- De heer Dekker uit Vaassen, die voor stichting Derde Hands jarenlang elektrisch gereedschap controleerde 
en repareerde, is overleden. 

- 3 van onze dames werden 60 jaar en 2 heren zijn 70 geworden dit jaar! Een mooi vijftal, dat ook wel eens 
genoemd mag worden! 

- In het begin van het jaar hebben we dankzij een match op de Apeldoornse MOA-beursvloer een nordic-
walking wandeling kunnen maken met een groepje Derde Hands-aanhangers in de prachtige Apeldoornse 
kroondomeinen. 

- We zijn actief geweest binnen het platform van Stichting Mondial met als laatste activiteit de Amnesty 
schrijfavond op 10 december j.l., de Dag van de Mensenrechten. 

- We hebben deelgenomen aan het Mondial Light Festival op 31 oktober waaraan we met plezier 
terugdenken. 

- Er is van IJsselmuiden tot in Vlissingen gebreid; babymutsjes, dekentjes, spreien en bedjasjes voor 
volwassenen. 

- Er zijn heel grote puzzels gelegd, gecontroleerd en compleet afgeleverd, soms van meer dan 1500 stuks.   
In de toekomst ontvangen we echter liever alleen kinderpuzzels en puzzels met minder stukjes. 

- We hebben via de kofferbakverkopen aan het Kanaal rommelmarktspulletjes te koop aangeboden en met de 
opbrengst klein schoolmateriaal en naaimachineonderdelen kunnen aanschaffen. 

- We hebben weer deelgenomen aan het Full Colourfestival in Kampen. 
- Kijkt u eens bij het nieuws van  www.de3ranken.nl.  Deze oproep dient een goed doel. Derde Hands heeft 

namelijk eerder dit jaar aan de Apeldoornse kerk De Drie Ranken een project aanbevolen van Stichting 
Vrienden van Straatkinderen in Zuid-Soedan. Deze aanbeveling werd positief beoordeeld en is 
overgenomen.  

- Last but not least, ontvingen we naast de grote hoeveelheid goederen ook donaties, waarvoor we iedereen 
heel hartelijk willen bedanken. 

 
Tot slot 

 
Wensen wij u een gezond en gelukkig 2010 toe! 
En onszelf een stel uitstekende werkjaren aan het begin van het 2e decennium in een prachtig op de begane grond 
gelegen, verwarmd onderkomen dat bovendien voorzien is van water, elektriciteit en sanitair!  
Let op onze verdere verhuisberichten!! 
 
Mocht u voortaan onze berichtgeving willen volgen per e-mail dan verzoeken wij u om ons simpelweg een e-mail te 
zenden, waardoor wij uw e-mailadres automatisch ontvangen en kunnen verwerken in ons bestand.  
De oproep van stichting Derde Hands  m.b.t. andere huisvesting is overigens te zien in een YouTube-filmpje. 
Google YouTube.com + Derde Hands Apeldoorn. (Met dank aan TV Apeldoorn, die op donderdag 29 oktober 2009 
de TV - opname maakte).  Zend dit filmpje door naar uw netwerken, u zult uit deze brief begrepen hebben dat het 
nog steeds nut heeft. 

Met een hartelijke groet, namens het bestuur en medewerkers van Stichting Derde Hands. 

Carla Makkinga-Zwier, voorzitter 

 
 


