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 NIEUWSBRIEF 2011 

 

Geachte lezer, 
 
Om eens met de deur in huis te vallen:  2011 werd uitgeroepen tot het Jaar van de Vrijwilliger.  
Bij Stichting Derde Hands is een groep trouwe vrijwilligers actief. We beseffen heel goed dat je zonder 
vrijwilligers geen bestaansrecht hebt als organisatie. Hierbij wil het bestuur allereerst al haar 
medewerkers extra bedanken voor hun grote inzet door de jaren heen! We zullen het niet alleen bij 
woorden laten! 
 
Ook U 
 
Ook u, lezer van deze brief,  was heel trouw in het afstaan van uw goederen in het afgelopen jaar.  U 
besloot thuis of op het werk om goederen een tweede leven te geven via Derde Hands. We  zouden  
weinig te doen hebben en er zouden veel mensen met lege handen blijven staan als u niet geregeld bij 
ons langs zou komen. Wij waarderen echt dat u iedere keer weer aan Derde Hands denkt en uw spullen 
gebracht heeft in het afgelopen jaar. Donateurs die ons met de, door ons zeer gewaardeerde 
geldbedragen ondersteunden, willen we hierbij ook heel hartelijk dankzeggen!  
 
Nieuwe Locatie 
 
Sinds wij gebruik mogen maken van onze huidige locatie is er veel werk verricht. De nieuwe ruimte nodigt 
daar toe uit, er kan efficiënt gewerkt worden.  We willen hier nooit meer weg! We worden elke 
dinsdagavond opnieuw verrast door de grote hoeveelheid goederen die binnengebracht wordt.  Het 
gehele jaar door hebben wij daardoor aan aanvragers veel  kunnen schenken, al naar gelang de grootte 
van hun projecten. 
De nieuwe locatie met schoolplein leende zich uitstekend voor een succesvolle, voor herhaling vatbare, 
rommelmarkt  in de maand mei waar we onze overbodige, niet gevraagde- wel gekregen prullaria konden 
verkopen. Die mooie, gezellige lentedag vergeten we niet snel. Als stichting vierden we toen bovendien 
onze 21

e
 verjaardag. 

 
Waar Doe Je Het Voor 
 
Zoals gebruikelijk zouden we de landen kunnen noemen waar de goederen allemaal naar toe gingen, 
maar dat doen we deze keer niet, het gaat opnieuw om landennamen die werkelijk gaan van A tot Z!!  
Wel willen we kort belichten wat er zoal mede dankzij u uitgeleverd werd:  schriften, pennen,  
gereedschappen, bedrijfskleding, sportkleding, kook- en eetgerei kwamen terecht bij 
onderwijsinstellingen. Kinderdagverblijven kregen speelgoed, kinderkleding, bedjes, badjes, 
kinderwagens. Verpleeghuizen werden voorzien van hoog-laagbedden, rollators, incontinentiemateriaal, 
brillen, werkkleding, een apotheekinventaris. Schoolgebouwen werden eindelijk gevuld met het lang 
gewenste meubilair.  Zeshonderd naaimachines vonden hun weg naar heel veel bestemmingen, in 
diezelfde A-Z landen!  We zijn trots op onze naaimachine-monteurs. Een naaimachine geeft heel veel 
meerwaarde aan het leven van hulpbehoevende mensen. 
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Wat Willen We Nog Meer 
 
Een succesvol nieuw jaar en  in ons geval, veel goederen, veel aanvragen, goede doorstroom. Helaas, 
het is nog steeds nodig, dus blijf uw kleding, schoenen en alle bruikbare, schone, gave dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen bij ons brengen. Zie ook onze website www.derdehands.com.  
Breng af en toe eens een rol met stevige vuilniszakken voor het inpakken.  
Donaties zijn ook altijd zeer welkom, daardoor kan de stichting blijven bestaan.  Ook kunnen we dan klein 
schoolmateriaal en naaimachineonderdelen kopen.  
Naaimachines worden in 2012 in grote getale aangevraagd, dat weten we al sinds enkele maanden. De 
vraag naar naaimachines is dus groot en ze staan daardoor zeer hoog genoteerd als gewenst artikel. 
Lappen stof zijn ook zeer welkom; ze worden om de naaimachines gewikkeld voor een breukvrij vervoer. 
Hoort zegt het voort!  
 
Last But not Least 
 

In 2011 vonden binnen ons bestuur  enkele functiewijzigingen plaats.  
Mevrouw Carla Makkinga legde in juli haar bestuursfunctie neer. Gedurende de afgelopen 10 jaar was zij 
voorzitter en daarvoor was ze al decennia lang werkzaam bij de stichting. Met grote toewijding, 
enthousiasme en werklust  heeft zij haar taken uitgevoerd. Onze stichting is haar veel dank verschuldigd!  
Carla en haar echtgenoot gaan nu van een welverdiend pensioen genieten. Carla blijft vrijwilligster bij 
Stichting Derde Hands, dus van een werkelijk, blijvend  afscheid is vooralsnog geen sprake. 
De heer George Riem Vis toonde zich bereid om het voorzitterschap op zich te nemen en hem wensen 
wij veel succes bij deze taak. Wij zijn blij met iemand uit eigen kring, die de bedoeling en doelstelling 
goed aanvoelt, zonder daar al te veel moeite voor te hoeven doen. Zo kunnen we het werk vrijwel 
rimpelloos voortzetten. 
De heer Ruud van den Haak kwam de gelederen versterken als bestuurslid; ook hem wensen we veel 
succes en plezier bij het uitvoeren van de (bestuurs)-taken. 
Beide heren zullen zich ook zeker blijven bezighouden met het zoeken naar andere huisvesting. Dit  
ondanks onze kreet dat wij van onze huidige locatie nooit meer weg willen! De Gemeente staat toe dat 
we het huidige pand gebruiken. We zijn echter gebonden aan een contract dat volgend jaar afloopt. Dus 
weer op zoek naar een ander onderkomen. Graag ontvangen wij tips voor onze zoektocht naar passende 
huisvesting. Helpt u ons mee?   
Over trouwe vrijwilligers gesproken:  medewerkster Bep was heel trouw aan Derde Hands en 
ondersteunde ons een kwart eeuw!  Jaren van sorteren, inpakken en meedenken, soms onder bizarre 
omstandigheden. Bep heeft het stokje overgedragen. Ook haar zijn wij heel veel dank verschuldigd! 
 
Via onze website www.derdehands.com kunt u nog veel meer te weten komen over ons. Mocht u onze 
papieren nieuwsbrief en andere Derde Hands-berichten liever per e-mail ontvangen, laat het ons dan 
even weten door een e-mail aan ons te verzenden met als onderwerp “Nieuws 2012” en dan weten wij 
genoeg om uw gegevens te kunnen verwerken in ons bestand. Ons e-mail adres is 
mail@derdehands.com 
 
Wist U? Dat... 
 
..... we er elke dinsdagavond voor u zijn van 19.30 uur – 21.30 uur; 
..... u in de maanden juli en augustus niet bij ons terecht kan; we houden dus verder geen rekening meer   
met vakantieperiodes; 
.....dankzij Stichting Mondial-Apeldoorn de verzorging en verzending van deze nieuwsbrief mogelijk is; 
www.mondial-apeldoorn.nl 
 
Wat Rest Ons? 
 
U en uw familie fijne feestdagen toe te wensen. Een prettig Kerstfeest en een heel gelukkig Nieuwjaar in 
goede gezondheid. Graag tot ziens in het nieuwe jaar!  
 
 
Met vriendelijke groet, bestuur en medewerkers van Stichting Derde Hands 
 

 


