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Nieuwsbrief  

2012 

Geachte lezer,  
 

In 2012 bracht u  uw overtollige goederen bij Stichting Derde Hands, waarvoor dank!  

U gunde ons een donatie, waarvoor dank!.  Met een donatie kunnen we onze organisatie laten 

voortbestaan en de goederen vonden hun bestemming in zeer arme landen waarvan wij in vroegere 
nieuwsbrieven soms alle namen opsomden of er alleen de aanduiding aan gaven van  :  “landen van 
A(ruba) tot Z(ambia)”.   Graag willen wij u nu eens laten delen in enkele wetenswaardigheden over onze 
werkzaamheden, de contacten en de reacties die daaruit voortvloeien. 
 
ZE KOMEN VAN VER 
 
In het begin van 2012 werd door zo’n twintigtal jonge Mauretaniërs een enorme zeecontainer gevuld met 
een overtollig geworden schoolinventaris.  Het inladen kostte een hele dag en ze hielpen daarmee hun 
dorpsgenoten in Mauretanië. Ze deden inmiddels hun verslag bij Derde Hands; ze lieten filmbeelden zien 
over de aankomst van deze goederen en brachten dank over vanuit hun dorp. Er bleken daar nog veel 
meer, zeer redelijke wensen te zijn, die wij als Derde Hands niet zomaar kunnen vervullen; wel 
voorzagen we hen van diverse tips om gericht naar oplossingen te zoeken op het gebied van schoon 
drinkwater, fondsenwerving etc. etc. Enkele van onze vrijwilligers zijn hiermee op eigen titel met hen aan 
de slag gegaan, waarbij wij hen veel wijsheid en succes wensen. We zullen hen blijven ondersteunen met 
zaken die binnen ons bereik liggen.  
 
Tijdens de uitleg over een Ghanees project vernamen wij dat er wel extra spijkerbroeken toegevoegd 
konden worden aan de te ontvangen goederen omdat er, teneinde hun dorp te kunnen bereiken, altijd 
door een rivier gewaad moest worden. Dan was er wel eens behoefte aan extra droge kleding!  
 
Naar Nigeria gaan handschrijfmachines mee, die iemand bij ons afhaalt die de machines bijna al herkent 
aan de koffer!  Nigeria is ver weg, maar zelf komen ze in de heel vroege ochtend vanuit Zeeland in een 
vrachtautootje naar het uiterste oosten van ons land gereden.Op de terugweg wordt Apeldoorn 
aangedaan om hun aangevraagde spullen af te halen; afgeladen vol en dankbaar vertrekken ze. 
 
Een Congolees benadrukte hoe belangrijk het is dat hij schoolschriften en schrijfgerei ontvangt voor de 
organisatie in zijn vaderland die hij vanuit Nederland ondersteunt. 
  
Van ons contact met een Zuid-Soedanese stichting kregen wij hetzelfde te horen. Op onze beurt doen 
wij hem soms ideeën aan de hand b.v. op het gebied van naai- en handvaardigheid.  
 
Een aangeboden ijscomachine werd graag in ontvangst genomen voor een Afrikaans project waarvan 
we wisten dat jonge mensen er een horeca-opleiding krijgen. 
 
We waren onder de indruk van een presentatie over een Roemeens project waar gehandicapte jonge 
mensen uit hun sociale isolement gehaald  zullen worden doordat er voor een rolstoelbusje gezorgd zal 
worden. Dat is een kostbare zaak en wij besloten een deel van onze rommelmarktopbrengst aan deze  
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collega’s af te staan. Op ons netvlies bleef staan hoe een gehandicapte zich,  al glijdend over een glad 
stukje laminaatvloer zelfstandig kon voortbewegen; helaas alleen in zijn eigen huisje. Aan hem en andere  
gehandicapten hoopte de betreffende organisatie een computer te kunnen schenken met 
internetaansluiting, zodat de wereld voor hen groter zou worden. 
 
Een ander Roemeens project bracht ons zeer onder de indruk van het vele werk wat verricht werd mede 
dankzij Nederlandse ondersteuning en zeker ook dankzij de materiële hulp vanuit Derde Hands.  
Samen met de leiding van de Nederlandse organisatie, zijn drie van onze medewerkers inmiddels in de 
afgelopen twee jaar op eigen kosten bij het opvanghuis en de school voor geestelijk en lichamelijk 
beperkte kinderen van 3 tot 11 jaar, op bezoek geweest. Een aantrekkelijke foto toont hoe de gebreide 
lapjesdekens terecht zijn gekomen, d.w.z. keurig op de kinderbedjes. De groep dames die gebreid 
hebben aan de lapjes en kleertjes zullen door dit beeld zeker blij verrast zijn.  
 
Een Algerijn vertrekt enkele keren per jaar naar zijn land. Hij laadt bij ons zijn stationwagon vol met 
zowel zomer- als winterkleding en schoeisel. Algerije kent koude nachten, zodat beide soorten kleding 
gewenst zijn. Ook gaan schoolschriften mee en peuterspeelgoed.  Verse dadels en andere lekkernijen 
zijn ons deel wanneer de dankbare ontvanger vanuit Rotterdam zijn relaas komt doen over zijn reis. 
 
Vele vrachtwagens met schoolmeubilair, ziekenhuisbedden, Nederlandstalige schoolboeken voor het 
basisonderwijs vonden hun weg naar Suriname en Curacao dankzij onze bemiddeling. Het nooit 
aflatende enthousiasme van de Surinaamse familie en hun medewerkers uit Amsterdam en omgeving 
die hier actief zijn, doet ook ons goed. Dankzij een joviale en prima werkende organisatie komen de 
goederen o.a. bij vergeten groepen mensen in de binnenlanden. 
 
Heel veel dankbaarheid kwam van een vrolijke, vriendelijke religieuze uit Sri Lanka.  Op bezoek bij de 
haar ondersteunende Nederlandse stichting, bracht zij een kennismakingsbezoek aan ons. Zij vond bij 
ons schoentjes, kleertjes, speelgoed voor haar kindertjes in het tehuis waar zij aktief is. 
 
Een laatste schets betreft de diverse Nederlandse ouders die vanuit hier hun kinderen ondersteunen die 
ergens in een ver arm buitenland een door hen opgezet project bestieren. Door de tegenwoordige  
mogelijkheden van social media, kunnen zij over en weer snel reageren als het gaat om vragen die soms 
bij Derde Hands aan de orde zijn: hoeveelheden, afmetingen, wel of geen electrische apparatuur,  heel 
grote of toch minder grote kookpannen...... zo kun je dingen meegeven die echt gewenst en welkom zijn. 
 
Tot zover onze 2012 indrukken, en geloof ons, er zijn er nog veel meer!! 
 
WE DIENEN ALLEN HET GOEDE DOEL 
 
In het afgelopen jaar kregen we twee nieuwe buren: de Kledingbank van de Apeldoornse St. Egidiogroep 
en een afdeling van de Voedselbank.  We doen allemaal hetzelfde soort werk, zorg en welzijn, met veel  
veel respect voor  elkaar en de diverse activiteiten ten bate van mensen die het even niet voor de wind 
gaat. Voor de goede orde: er bestaat tussen ons geen enkel samenwerkingsverband; we streven er 
alleen naar om in alle opzichten goede buren te zijn die in hetzelfde pand huizen. 
 
Met veel plezier werd in het Oranjepark op een zonnige prachtdag in september deelgenomen aan het 
Festival Mondial. Resultaten zijn nog zichtbaar op de site van Mondial, resultaten zijn zeker ook zichtbaar 
bij ons door de grotere toevoer van overtollige goederen en de hoeveelheid aanvragen voor goederen. 
De festivaldag is belangrijk voor alle deelnemers, evenals de gelegenheid die Mondial biedt als platform. 
Bijna de helft van de aangeslotenen vraagt bij ons aan en zijn soms ook verweven in de hierboven 
gegeven weergave van onze ervaringen. Dankzij Mondial kunnen we als aangeslotene onze PR –kosten 
maken. Voor meer info, zie:  www.mondial-apeldoorn.nl 
 
Op 10 december, Dag van de Mensenrechten, waren wij weer aanwezig tijdens de Amnesty-schrijfavond. 
Samen met een aantal Mondial aangeslotenen kregen we de gelegenheid ons in een marktkraam te 
presenteren aan het schrijvende publiek in het Apeldoornse Stadhuis.  
 
Behalve veel dank voor u als gulle gever van de goederen, zijn wij ook veel dank verschuldigd aan onze 
groeiende groep (binnen) medewerkers, die hierna alfabetisch in het zonnetje gezet worden:  Annemarie, 
Carla, Cindy,  Elly,  Hetty, Jan,  Janny, Nico, Pim, Ricky, Wim. Zij sorteren, vouwen, vullen, keuren  
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goed/af, vullen een enkele voddenzak, maken schoon, wassen, repareren, brengen, halen, en doen altijd 
een goed woordje voor Derde Hands.   
Dan hebben we nog niet eens de mensen genoemd die achter de schermen meewerken. Dat alles 
samen zet zoden aan de dijk en houdt onze stichting in stand. Natuurlijk verliezen we nooit uit het oog 
waarom we eigenlijk zo lang en hard bezig zijn bij Derde Hands: de helaas bijna niet aflatende armoede 
die mensen vleugellam maakt. Hierdoor kunnen we niet anders dan positief blijven denken en doorgaan 
met dit werk, maar ook de vooruitgang zien die er gelukkig toch ook geboekt wordt! 
 
Ondanks de groeiende groep medewerkers, werd besloten om geen vervolg te geven aan de 
rommelmarkt die we twee keer georganiseerd hebben. Het kost veel  tijd en inspanning  en desondanks 
is het resultaat niet te beïnvloeden. Door dit af te wegen tegenover onze doelstellingen, werd besloten er 
geen vervolg aan te geven in het komende jaar en ons te concentreren op de kern van onze zaak. 
 
In oktober werd ons bestuur uitgebreid met de heer Dirk Weltevreden (bestuurslid). Het bestuur bestaat 
nu uit George Riem Vis (voorzitter), Frans van Voorneburg (penningmeester), Marleen Turner 
(secretaris), Jannie van Gent (bestuurslid).   
 
DUS: 
Brengt u ons in 2013 opnieuw uw gave, geschikte en schone goederen?  Uw donaties zijn ook zeer 
welkom! Wij zijn er elke dinsdagavond om uw spullen aan te nemen van 19.30 uur – 21.30 uur.  Zoals 
bekend : niet in de maanden juli en augustus. 
Houdt u zich dan vooral aan de gewenste goederen zoals die vermeld worden in onze folder en op onze 
website. Volg ook onze website  www.derdehands.com en let dan vooral ook op het kadertje op de eerste  
bladzijde; daarin worden soms afwijkende goederen gevraagd  die niet op de normale lijst voorkomen, 
zoals b.v. Engelstalige kinderleesboeken in braille! 
  
Bij twijfel, tips of vragen kunt u ons altijd bellen of e-mailen; zie briefhoofd of website.  
Wilt u ook a.u.b. uw e-mail adres doormailen aan ons (wij kunnen u dan sneller en goedkoper bereiken in 
de toekomst!). Gewoon een e-mail aan : mail@derdehands.com en wij ontvangen automatisch uw adres 
om het in ons adressenbestand te verwerken!  
 

Wij wensen u prettige feestdagen en een goed nieuw jaar met veel persoonlijk geluk en 

welzijn. 

Vriendelijke groeten van bestuur en medewerkers, Stichting Derde Hands 
 

ref. 12-12-441 
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