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Apeldoorn, juni 2022

Aan de Derde Hands relaties:
Hiermee ontvangt u wetenswaardigheden over Derde Hands en haar activiteiten sinds eind
2021. Allereerst echter, willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alles wat u betekenen
wil voor ondersteuning zoekende medemensen waar ook ter wereld! U brengt immers uw
overtollig geworden spullen en/of u vult onze kas aan met een zeer gewaardeerde gift. U haalt
als aanvrager op uw beurt regelmatig de goederen af en u zorgt er dan voor dat er een goed
tweede leven aan gegeven wordt. Talloos veel mensen worden iets gelukkiger gemaakt; zeker
aan het eind van deze ketting.
Regelmatig wordt door de aanbieders gevraagd, waar hun aangeboden goederen naar toe
gaan. Daarom geven wij u hiervan graag een indruk, waarbij we beginnen met een groot
project waar Stichting Derde Hands in de afgelopen periode bij betrokken raakte:

Het Gelre ziekenhuis bood in 2021 honderden overtollige matrassen aan. Voordat we
dit prachtige aanbod accepteerden, zochten we een belangstellende, waarna in 2022 groen licht
vanuit het ziekenhuis kwam om de matrassen te laten afhalen. Het was een hele operatie
geweest voor het ziekenhuis zelf om hun nieuwe matrassen in gebruik te nemen. Inmiddels was
de wereld terechtgekomen in de “na-corona-tijd” en wereldwijd was er o.m. daardoor een
probleem met het reserveren van zeecontainers. Eind goed al goed, de matrassen met
bestemming Nickerie in Suriname, werden samen met 4 verpleeghuisbedden ingeladen in een
40ft zeecontainer. Het overschot ging in een aantal aanhangers en een z.g. bakwagen, (een
vrachtwagen met ca. 7 meter lengte.) Ook bij Gelre Zutphen wachtten er nog een 50 tal.
Stichting Vrienden van Suriname/ Tiel en Stichting Kissidougou zorgen voor het uiteindelijke
vervoer naar resp. Suriname en Guinea/Kissidougou.

Eveneens dichtbij huis ontvingen we vanuit Ugchelen (Bronkerk-Waterloopleinmarkt)
een restant kleding en schoeisel voor een vluchtelingenproject in Noord Irak. Een transportbus
werd volgeladen, de rest per aanhanger naar het pand van Derde Hands gebracht.
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Kraampakketten vonden hun weg naar een project in Congo. Het is voor het eerst dat
om deze artikelen bij Derde Hands gevraagd werd en na enig zoekwerk kon het ook geleverd
worden.

Incontinentiemateriaal en EHBO-artikelen zijn altijd welkom en blijven niet lang bij Derde
Hands op voorraad liggen.

Noodhulp t.b.v. Oekraïne werd een aantal keren verleend, aanvankelijk in de vorm van
kleding, schoeisel en beddengoed, maar in een later stadium ook breiwol en toebehoren,
speelgoed, knuffels. De laatstgenoemde artikelen worden nu hier graag aangenomen, want
Oekraiïers hebben immers ook in Apeldoorn e.o. een veilig plekje gevonden. Het buitenland
klopte letterlijk aan onze deuren; Afghanen, Irakezen, Syriërs, Afrikanen hadden ons al eerder
ontdekt.

Niet alleen Oekraïnse vluchtelingen ontvingen breiwol om de tijd te verdrijven, ook werd
er veel gehandwerkt in met name de Achterhoek. Vele dames, een enkele heer, zorgden voor
werkelijk prachtig breiwerk, danwel naaiwerk, o.a. kinderkleding, truien, dekentjes, mutsjes,
sokjes, sjaals, te veel om op te noemen. Deze artikelen komen terecht in heel veel landen; zelfs
in Afrikaanse landen, want ook daar is het af en toe kil genoeg voor wol.

Alle textiel waar nog een prijskaartje aan hangt, maar ook het nieuwe hand- en
naaiwerk, is welkom bij PAX Kinderhulp voor een vluchtelingenkamp in Noord Irak. Zowel
artikelen voor kinderen als ook voor hun ouders/verzorgers; binnen het kamp worden de
kinderen opgevangen en begeleid en PAX wil ook de verzorgers voorzien van een blijk van
waardering. PAX mag in dit project alleen nieuwe, ongebruikte artikelen invoeren.

Suriname werd i.v.m. de matrassen al genoemd, maar dit land is een “rupsje-nooitgenoeg”: men kan praktisch alles gebruiken wat hier overtollig geworden is.

Een Moldavische aanvrager was recentelijk in zijn land terug. Hij had ons al een
aanvraag gestuurd t.b.v. een ouderen-verpleeghuis, maar nu was noodhulp ook aan de orde.
Binnenkort zal enkele keren een goedgevulde transportbus richting Moldavië gaan rijden.

Kort maar krachtig: door ons op kwaliteit afgekeurde handdoeken, gaan toch nog een
tweede leven tegemoet in Spanje om bij een hondenopvang gebruikt te worden.

In Burundi verzorgt stichting Izėre/Hoop op velerlei manieren. Niet alleen door
vakopleidingen, maar ook door medische zorg. Nederlandse chirurgen werden bereid gevonden
om, zoals te lezen staat in de website van Izere, “reconstructieve plastische chirurgie uit te
voeren. Speciale aandacht gaat uit naar fysieke misvormingen zoals hazenlippen maar ook
misvormingen als gevolg van verbrandingen en tumoren”. Een dergelijk project vergt heel veel
voorbereiding; denk alleen al aan de verschillende talen! Izere bezoekt ons met enige regelmaat
in Apeldoorn en ontvangt dan diverse goederen. Ze zijn dringend op zoek naar lasapparatuur,
het is maar dat u het weet. Misschien weet u ons een tip te geven??
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Zaden voor in de moestuinen geven we mee aan praktisch iedere aanvrager. Een
envelopje vol verschillende zakjes groentenzaden kan immers veel betekenen voor de
gezondheid van een gezin.

Foto’s, danwel bewijzen van ontvangst vragen, levert niet altijd succes op. Laten we het
eens van een andere kant beschouwen: een bewijs dat goederen van welke soort dan ook,
goed aangekomen zijn, wordt bij ons eigenlijk aan de koffietafel persoonlijk geleverd door de
aanvragers. Zij komen immers met enige regelmaat hun goederen afhalen en brengen dan hun
verhalen mee. Zo is het belangrijk om pasgeborenen warm te houden met mutsjes en sokjes,
zodat het hartje zijn best kan doen om het kindje te laten groeien zodat het goed kan drinken en
sterk worden. Waterkokers zijn niet alleen voor een kopje thee, maar zeker ook voor veilig en
schoon gekookt water voor babyverzorging. Staafmixers zijn nuttig bij het bereiden van eten
voor zowel de jongsten als de oudsten onder ons. Brillen met geslepen glas krijgen op twee
manieren een nieuw leven; men past ze en als men dan beter ziet en/of leest, is er weer een
gelukkig mens. Brilmonturen zijn ook zeer bruikbaar; gewoon de geslepen glazen eruit en
nieuwe erin.

En ja hoor.....alsnog een ontvangen foto, die we doorstuurden aan de gulle gever van de
zaden. Hij ontving hem met de opmerking: “You Made My Day”..... dus ja, we weten het: foto’s
werken; geniet u even mee:
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Derde Hands krijgt steeds vaker goederen aangeboden vanuit het gehele land.
Allereerst gaan we dan op zoek naar de kortst mogelijke route om de spullen door te geven.
Dus aan goederen zeker geen gebrek en tóch zouden we graag meer laptops willen ontvangen.
Onderwijs is belangrijk en steeds vaker worden laptops gevraagd. Juist dat artikel wordt
meestal niet in grote getale aangeleverd, helaas. Wij zouden ze graag ontvangen!


Ook hopen wij op het aanbod van kinderrolstoelen!


Dan de Stiletto Heels, het schoeisel dat we weliswaar met enige regelmaat ontvangen,
maar waar we zelf geen raad mee weten! Heerlijk die hoge hakken, maar wie kan daar nou op
lopen... Dan blijkt toch dat men zich o.a. in Afrika graag mooi en kleurig kleedt en dat hoge
hakken zeker niet ongewild zijn. Hoe hoger, hoe mooier...... en hiermee willen we deze reeks
wetenswaardigheden op deze manier graag vrolijk afsluiten.

Tot heden ontvingen wij 67 aanvragen om goederen te leveren; slechts een klein aantal
daarvan is nog niet afgehandeld. De aanvragers komen naar ons pand om de goederen af te
halen te Apeldoorn, zodra wij hun melden dat hun aanvraag gereed staat.

Tenslotte, LET OP : onze jaarlijkse innamestop is weer in de maanden juli en augustus.
Daarna hopen we u allen weer in goede gezondheid terug te mogen zien met het nodige
overtollige materiaal vanuit uw huizen of bedrijven, waarvoor alvast dank!

Een hartelijke groet,
Stichting Derde Hands
Bestuur en Medewerkers
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