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Nieuwsbrief nr. 1

Geachte lezers
e

Hiermee ontvangt u onze 1 nieuwsbrief van 2016. De brief bestaat uit twee delen:
Algemene mededelingen en De Koffietafel. Eerder dan gepland na onze jaarbrief van 2015, maar
noodzakelijk geworden door onze verhuizing en
wijziging van inlevertijden vanaf : woensdag 2 maart 2016
Het nieuwe adres :
Imkersplaats 38, 7328 CJ Apeldoorn
(opnieuw een voormalig schoolpand, nu in De Maten/Dreven, achter winkelcentrum De Maat)
Zie routebeschrijving bij deze brief en op onze website onder Contact.
We delen het pand met medegebruikers; onze afdeling bevindt zich in het achterste gedeelte, buitenom
bereikbaar met eigen ingang.
Nieuwe inlevertijden voor uw goederen:
Elke maandagmiddag van
Elke woensdagochtend van

14.00 – 16.00 uur
10.00 - 14.00 uur

De dinsdagavond komt hiermee dus te vervallen. (bij onoverkomelijke problemen zoeken we samen naar
een oplossing – zie ook onze gegevens in het briefhoofd).
In de maanden juli en augustus worden er geen goederen ingenomen.
Uitgifte van goederen:
Uitgifte van goederen vindt plaats na telefonische of e-mail berichtgeving.
Zie ook onze website: www.derdehands.com
Nu de verhuisfeiten bekend zijn, kunnen we verdergaan met het wel en wee vanuit de projecten waar
uw goederen naar toe zijn gegaan. Het zijn de verhalen van de contactpersonen die bij Derde Hands aan
de koffietafel verteld worden bij het afhalen van de goederen. Die koffietafel staat klaar aan de
Imkersplaats, de verhalen komen er weer aan! Voortaan noemen we de rubriek:
De Koffietafel
Het zijn de verhalen van de dames en heren die zich enorm inspannen heb om een buitenlands project
te ondersteunen en goederentransport tot stand te brengen en te bekostigen. In de meeste gevallen
werken zij vanuit hun stichting die zij zelf opgericht hebben om hulpzoekende medemensen een beter
leven te helpen ontwikkelen.
Zij werken vanuit Nederland, maar zijn ook regelmatig aanwezig bij hun projecten. Dat kan in een dorp
zijn, waar ze met de dorpsoudsten praten over het inrichten van een medische post. Het kan ook in een
stad zijn waar men zich bekommert om het reilen en zeilen van een bestaand ziekenhuis of school of
over het oprichten van een kindertehuis. Scholen staan vaak in vergeten gebieden en hebben dan veel
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aandacht nodig om voort te kunnen bestaan. Kinderen hebben kleding en schoeisel nodig om naar
school te kunnen gaan.

Februari 2016/nieuwsbrief 1
Inmiddels ontvingen we sinds 1.1.16 al 25 nieuwe aanvragen; de meeste aanvragen zijn al uitgevoerd en
de goederen gingen op weg naar o.a. Letland, Oekraïne, Nepal, Mauretanië, Nigeria, Burundi, Gambia,
Sri Lanka, Congo, Guinee, Ghana.
De eerste aanvragers/aanvragers van 2016 arriveerden op 2 januari: Fidelis en Esther Azuonwu van
Stichting Grassroot Relief International gevestigd in Oost-Souburg (Zeeland). Sinds 2004 haalt dit
echtpaar hulpgoederen bij ons af. Zij ondersteunen een Nigeriaans project van een speciaal
onderwijsschool voor zowel regulier onderwijs als onderwijs voor gehandicapte kinderen gevestigd in
Ngor – Okpala in zuid- oost Nigeria. Meerdere malen ontvingen zij schoolmateriaal, handschrijfmachines,
naaimachines, schoenen en kleding. De vraag hiernaar en zo ook naar klapstoeltjes gaat ongemoeid
verder. Fidelis en Esther bedanken vrijwilligers van Derde Hands voor hun inzet, maar ook u als bewoner
uit de regio Apeldoorn en omgeving voor uw vrijgevigheid. Over schoenen gesproken: de verrassende
vraag kwam naar damesschoenen met heel hoge hakken. Twee paar hadden we liggen; dit, in onze ogen
ongewone artikel, is aldaar graag gewild,
De droom om mooie dingen te bezitten zoals de hoge hakken komt zelfs naar voren in de typisch
Afrikaanse katoenen stoffen. Derde Hands had een kleine hoeveelheid van dit naaimateriaal in huis om
mee te sturen met de naaimachines. Op een van de lappen stof stonden inderdaad hoge hakken
afgebeeld!
Enkele “Derde Hands-buren” ontvingen van ons lege koffers die ze opvulden met baby- en kinderkleertjes
en schoolmaterialen voor hun vakantiereizen naar Gambia. Zij bouwden daar in de loop ter jaren
vriendschappen op met de bewoners waarbij materiële hulp niet achterwege is gebleven. In het
algemeen zijn er veel Gambiaanse projecten, groot en klein en soms nog maar net beginnend; soms is
er al een stichting opgericht, een website ontworpen en daarna moet het echte ondersteunen gaan
gebeuren!
De eerste (potentiële) aanvrager diende zich in de eerste week van het jaar aan. Na een persoonlijke
ontmoeting en een vakkundige presentatie, werd besloten om goederen af te staan voor hun doeleinden
in het Afrikaanse Burundi. Binnen enkele weken gaat hun zeecontainer zijn reis beginnen. De aanvulling
vanuit Derde Hands was zeer welkom.
De goederen vinden hun weg naar ziekenhuizen, kindertehuizen, landbouw- en veeteelt projecten ; zie:
www.Izere.nl. Heel veel activiteiten werden toegelicht en we tekenden een klasse-A verhaal op met veel
bbbb’s erin: In het Brabantse Babyloniënbroek werd door Bakkers een Bakkerijmachine aangeboden
voor een Bakkerij in Burundi. Izere, wat Hoop betekent, brengt hiermee hoop op beter leven: de
bevolking, maar zeker ook het kindertehuis wordt voorzien van brood, wat de broodnodige aansterking
betekenen kan voordat de werk/schooldag begint. Een beter ontbijt brengt je verder....
(Babyloniënbroek met ca. 400 inwoners; + een BN’r: Marianne Vos!
Uit onze eigen omgeving komt ook een verhaal. Het gaat om een heel lieve dame die samen met haar
echtgenoot al jarenlang bij ons overtollige kleding etc. binnenbrengt! Zij doet echter nog veel meer zoals
b.v.: limonade/bierblikjes en plastic afvalflesjes opruimen tijdens haar fietsritjes en wandelingen. In haar
gemeente bestaat de mogelijkheid om ze in te leveren tegen 1 cent per stuk. Het werd voor haar een
soort sport om zoveel mogelijk te verzamelen en de opbrengst op te sparen en er af en toe een goed
doel mee te verrassen. Derde Hands ontving hun deel, waarvoor heel veel dank!! Derde Hands op haar
beurt kan dit geld bijleggen bij de aankoop van klein schoolmateriaal zoals schriften en schrijfgerei. Half
januari komt er een grote hoeveelheid door ons bestelde schoolbenodigdheden binnen!
Met vriendelijke groet,
Stichting Derde Hands
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Mw. J. Van Gent, voorzitter
ref.2-2-2016
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