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Het oude jaar spoedt het nieuwe jaar tegemoet! 

 

Stichting Derde Hands kijkt terug en ziet plezier, verdriet, succes en pech. Plezier en Pech krijgen nu de 

overhand van ons:  

 

Met veel plezier ontvingen onze trouwe, hardwerkende, welwillende vrijwilligers heel veel goed bruikbare, 

overtollig geworden gebruiksgoederen van u. Alles ging door hun handen, geen moeite teveel. 

U bracht vaak uw vele overtollig geworden spullen met de boodschap aan Derde Hands om er een goed 

tweede leven aan te geven. Dat beschouwen wij als een opdracht van u aan ons.  

 

Met veel plezier gaven wij de zeer gewenste artikelen door aan aanvragers, die in 2018 tot heden 133 x 

bij ons aangeklopt hebben en hun auto’s, aanhangers, boelbakken, transportbussen en bakwagens 

afgeladen vol terugreden naar wachtende (zee)containers. Het plezier van de aanvragers lag eerst bij de 

ontvangst van de goederen en daarna bij de goede aankomst van de goederen op de uiteindelijke plaats 

van bestemming in een ver en vreemd land, waar culturen verschillen met die van hier, maar waar 

mensen mensen zijn zoals wij mensen zijn met gevoelens van blijdschap, liefde, zorg en dankbaarheid. 

 

Op de plaats van bestemming kwam blijdschap mee met de meestal langverwachte en hardnodige 

goederen. Er werden hartverscheurende berichten en beelden naar Derde Hands verzonden, evenals 

lieve bedankjes en vrolijke verhalen; vaak ook gewoon mondeling bij ons aan de koffietafel. 

 

Zonder namen te noemen, temeer omdat we niemand willen vergeten,  volgt hier een kleine bloemlezing 

over hoe de Derde Hands goederen hun weg gevonden hebben: 

 vriendengroepen die een jaar lang goederen verzamelen, ze klaar voor transport maken, zelf op 

het vliegtuig stappen en dan in hun land de goederen in gehuurde busjes afleveren op de plaats 

van bestemming; en aldaar ook nieuwe projecten zien in de problemen die er zijn; 

 families die hier goederen inpakken en deze via (land)transporten sturen naar plaatsen waar 

terrorisme alles vernield heeft en waar niemand hulp biedt, eenvoudig omdat er geen goederen 

aanwezig zijn, banken geen geld hebben, dorpen vergeten worden. Let wel, de meeste mensen 

uit genoemde families in ons land zijn in zo’n geval zelf vluchteling geweest; 

 een stichting vraagt dringend om rolstoelen; in een Afrikaanse miljoenenstad leven jongeren die 

vergeten en genegeerd worden omdat ze zeer zwaar gehandicapt zijn. Ze slepen zich voort op 

handen en knieën, met slippers aan hun handen, maar niets ter bescherming om hun knieen. 

Hun benen zijn er, maar totaal werkeloos en machteloos.... 

 

 

http://www.derdehands.com/
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 diezelfde stichting heeft staan huilen in een lepra-ziekenhuis, waar van alles ontbrak en niet veel 

in orde was; men schreeuwt om hulp; 

 speelgoed met geluidjes was zeer welkom bij kinderen die trauma’s opliepen in oorlogsgebieden; 

 blije gezichten, dankbare kinderen die een schoolschrift en pen ontvingen; hoe blij kan een beetje 

hulp maken; 

 hulptransporten die binnen enkele jaren al bijna veertig keer plaatsvonden vanuit een organisatie 

naar voormalig oorlogsgebied; 

 hulptransporten die zeer regelmatig plaatsvinden naar de landen ten oosten van ons relatief rijke 

landje; onvoorstelbaar hoe groot armoede daar is; 

 radiootjes naar een project om visueel gehandicapten uit hun isolement te halen; 

 naaimachines vinden nog steeds hun weg in grote getale naar veel Afrikaanse dorpen; het 

betekent brood op de plank en een beter bestaan voor gezinnen met schoolgaande kinderen; 

 laptops, PC’s, telefoons; broodnodig in het moderne onderwijs;  

 sportkleding en aanverwante artikelen om samen te sporten, alleen al om even de onderlinge 

strijd/oorlogszucht aan de kant te zetten, denk ‘’stammenoorlogen’’; 

 tenten en zeilen, altijd bruikbaar in de gebieden waar tentenkampen niet zijn geworden zoals 

bedacht werd; 

 wol en naaigerei voor vrouwen in vluchtelingkampen zodat er iets te doen valt, de verveling is 

groot;  

 al met al, in de meeste gevallen is aan alles gebrek.... opnieuw waren u en wij de druppel op de 

gloeiende plaat; plezier en pech liggen in de bloemlezing dicht bij elkaar, maar pech is hier niet 

het juiste woord, diepe menselijke ellende past beter! 

 

 

Nu de pech; die ligt deze keer vooral bij onszelf, Derde Hands.  Wij delen u mee dat wij na 31 maart 2019 

geen huisvesting hebben voor onze goederen. Het huidige gemeentepand zal plaats gaan maken voor 

woningbouw. Wij zijn de gemeente dankbaar dat wij heel veel jaren gebruik hebben kunnen maken van 

hun panden om onze werkzaamheden uit te voeren. 

 

Dat is een feit, en nu doen wij er van alles aan om ander onderdak te vinden. Derde Hands met 15 

medewerkers heeft urgent andere ruimte nodig. 

 

Derde Hands zoekt 200 – 300 vierkante meters werk/opslagruimte, op de begane grond, met comfort 

zoals water/sanitair, licht en warmte, met ruime parkeerruimte, binnen Apeldoorn. 

 

Wij trekken o.m. samen met Stichting WHOE (Werkgroep Hulptransporten Oost Europa) op; WHOE wil 

het liefst al hun (80) medewerkers onder 1 dak laten samenwerken. Zij hebben dan behoefte aan 500 – 

1000 vierkante meter met faciliteiten zoals genoemd op hun website www.whoe.nl. 

 

Derde Hands en WHOE zijn niet de enige charitatieve organisaties die op zoek zijn naar 

werk/opslagruimte. Wij hopen dat er iets moois op gang komt voor ons allen in ons geliefde Apeldoorn. 

Ook stichting Mondial laat zich hier niet onbetuigd.  

 

Pech en Plezier kwam ter sprake, nu rest ons nog u toe te wensen dat 2019 veel goeds in petto heeft 

voor u en uw geliefden.  

 

Wij wensen u allen  GELUKKIG NIEUWJAAR!   

Bestuur en medewerkers van Stichting Derde Hands 

 

http://www.whoe.nl/

