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Geachte lezer, relatie,  
 
Zomer 2021 gaat ons verlaten en bij Derde Hands kijken we terug op maanden van veel werk  tussen de 
corona lockdowns en onze jaarlijkse zomervakantie-sluiting door .  
Voor de goede orde: met deze brief richten we ons tot al onze relaties, zowel gever als ontvanger van 
goederen en iedereen die bekend is of wil worden met Derde Hands.  
 
Gelukkig ontvingen we weer heel veel goederen van u als gulle gever en duurzaamheid stond zoals altijd 
hoog in ieders vaandel. Sommige gevers zorgen voor prachtige zelfgebreide dekens, zowel voor 
volwassenen als kinderen.  Heel Veel Dank Voor Dat Prachtige Handwerk! en de tijd die u daarin 
gestoken heeft!!  Voor ons doen, grote partijen met o.m. werkkleding en –schoenen  vielen ons ook ten 
deel en zijn praktisch allemaal al vergeven aan de belangstellende aanvragers. Dat alles geeft dus veel 
werk, maar ook plezier en voldoening bij ons allemaal!! : zowel bij u als aanbieder en u als ontvanger en 
bij ons als doorgever. Daarnaast werden ook weer de bedankjes, foto’s en berichten van goede 
ontvangst van de mensen ontvangen voor wie we samen ons best doen om hen een beetje beter leven te 
laten leiden. Het is vaak ontroerend om mee te maken hoe graag de relaties die wij aan de Derde Hands 
koffietafel mogen ontmoeten, hun best doen om hun land- en dorpsgenoten te ondersteunen.  
 
We zijn een ZOEKTOCHT begonnen naar NAAIMACHINES (zowel electrische als handnaaimachines) 
EN KINDERKLEDING (vanaf kledingmaat 104) voor zowel zomer als winter. 
Het zijn twee heel belangrijke artikelen in het kader van de VN- Millenniumdoelen en duurzame 
ontwikkeling. Samen kunnen we daar kleinschalig concreet invulling aan geven als het gaat om minder 
armoede en meer kinderen naar school.   
Dus, alle kinderen naar school in schone, leuke kleding en schoenen en om in het onderwijs te blijven: in 
vakopleidingen leren jongeren naaimachines te bedienen zodat ze er daarna profijt van kunnen hebben. 
Simpel beschreven, maar ook dit is veelomvattend: vakkundigheid, waardoor brood op de plank en 
mogelijkheid om de kinderen naar school te laten gaan. 
 
Hierbij een toelichting over het ontstaan van de twee tekorten: 
Het tekort aan kinderkleren begon eigenlijk al enkele jaren geleden. Het gaat dan om zowel zomer- als 
winterkleding vanaf de maten 104 en alle maten voor kinderschoenen. Derde Hands is niet de enige 
organisatie die dit ervaren heeft en we nemen maar aan dat social media, tweedehands verkopen-on line, 
familie-apps etc. en de kwaliteit van de kleding, hierin een rol spelen.   
 
Electrische- zowel als handnaaimachines worden heel veel aangevraagd, maar komen in te kleine 
hoeveelheden binnen. Ere wie ere toekomt, een van de oprichters en voormalige voorzitter van Derde 
Hands heeft vele jaren lang zijn tijd en energie gestoken in het verzamelen en reviseren van 
naaimachines. De tijd heeft uiteraard niet stilgestaan en als tachtiger begint hij het zo langzamerhand!  
welletjes te vinden. Dus onze stichting moet nu zelf nog uitgebreider op zoek naar naaimachines.  
 
Al eerder vermeldde deze brief dat er weer gul gegeven werd. Soms ontvangen we iets bijzonders, 
danwel onbekends en dan gaan we bij elkaar ten rade: ‘’wie het weet mag het zeggen’’...........Zo werd 
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een volle doos maandverband ontvangen. Niet zo maar maandverband, maar gemaakt van 
uitwasbaar/uitkookbaar wit katoen; bijna 100 stuks en vergeeld door ouderdom. Aangezien wijzelf niet de 
jongsten meer zijn, herkenden we dit artikel meteen en er werd in eerste instantie gedacht aan schenking 
aan een museum. 
 
Er kwam een verrassende wending: een stichting, welbekend bij ons, maar ook bij Mondial, 
gaat ze meenemen naar Kenia, waar het aangeboden wordt in de kleinere ver weg gelegen dorpjes.  
Het katoen werd hagelwit door ons gewassen en een lieve Apeldoornse dame toonde ons in haar 
naaiatelier een voorbeeld-gordeltje dat ze gemaakt had zodat het verband op de juiste plaats blijft. 
Zowel mondiaal als lokaal wordt steeds vaker de schijnwerper gericht op de menstruatieproblematiek 
door het gebrek aan maandverband o.a. veroorzaakt door armoede. Zelfs in ons eigen land! Dit kan 
betekenen dat schoolgaande meisjes 1 week per maand niet naar school gaan. In ons land kan dit 
probleem gemakkelijker aangepakt worden doordat maandverband hier verkrijgbaar is. In armere landen 
is het probleem groter, gewoon omdat maandverband niet altijd zomaar in de winkel(tjes) ligt en eigenlijk 
niet betaalbaar is voor de allerarmsten.  
Tot zover ons verhaal over dit onderwerp; mocht u over deze problematiek meer willen lezen, dan zult u 
vast terecht kunnen op internet; dan zult u ook terecht kunnen komen bij de duurzame menstruatiecup 
die in onze drogisterijen etc. aangeschaft kan worden. 
 
Condorweg 5, 7332 AC te Apeldoorn,  is nog steeds het aflever/afhaaladres waar u terecht kunt.  
Vanaf 1 september zijn we weer aanwezig voor de inname van uw goederen t.w. : 
 iedere maandagmiddag tussen 2 en 4 uur en iedere woensdagochtend tussen 10 en 12 uur. 
 
Wij verwijzen u ook naar onze website www.derdehands.com. Op de home-bladzijde staat een rode tekst 
in een rood kader. Direkt na opening ziet u dan meteen belangrijke, actuele  mededelingen en om ons 
verder beter te leren kennen nodigen wij u uit om de gehele website door te nemen.   
 
Tot heden ontvingen we ruim 90 aanvragen vanuit DR Congo, Bissau Guinee en - Chonokry, Suriname, 
Kameroen, Nigeria, Noord Irak, Oekraïne, Syrië, Roemenië, Gambia, Filipijnen, Sri Lanka, Mauretanië,  
Burundi, Ghana, Soedan, Kenia, Zuid Soedan, Senegal. 
De projecten van onze aanvragers omvatten (vak)-onderwijs, gezondheidszorg, algemeen welzijn. 
 

Beseft u als lezer, maar vooral als brenger van goederen, dat ook u nieuwe aanvragers kan verwijzen 

naar ons? Stel u kent mensen die stage gaan lopen in het buitenland in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking. Maak ze dan eens attent op Derde Hands en verwijs ze naar de website. 
Misschien willen ze de moeite nemen om kennis te komen maken en gelijk kunnen ze dan onder 
voorwaarde hun reiskoffer aanvullen met artikelen die het meest gewenst zijn in de betrokken projecten 
waar zij naar toe gaan. Hoort zegt het voort.  
 
U kan ook nog iets anders betekenen voor ons: Derde Hands is aangesloten bij het Apeldoornse 
Platform voor  Ontwikkelingssamenwerking van Stichting Mondial. Men is daar op zoek naar 
bestuursleden. Als u wilt zou u binnen uw kringen kunnen verwijzen naar dit feit en het Mondial website 
adres doorgeven: www.mondial-apeldoorn.nl 
 
Ten slotte: wij kijken weer graag uit naar uw overtollig materiaal (schoon, gaaf en nog goed bruikbaar)  
vanuit uw kledingkast, sporttas, linnenkast, fietsenschuur, zolder (staat daar misschien een ongebruikte 
naaimachine?). Tafelmodel gastoestellen worden nog steeds gevraagd voor een project in Kameroen.  
Mocht u betwijfelen of men wel iets heeft aan uw afgedankte spullen, vraag het ons. Ook wij worden 
soms nog verrast door de artikelen die men wil ontvangen om geheel andere redenen dan wij kunnen 
bedenken!! 
 
Beste allemaal, hierbij nog onze vraag en aansporing zoals altijd: 
blijf brengen, blijf halen. Alle kleine beetjes helpen. Dank, Dank, Dank aan allen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Derde Hands 
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