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Voorjaarsbrief 2021 

        Apeldoorn, april 2021 

Geachte lezer, relatie,  
 
Nog steeds is er corona, momenteel zelfs in alle heftigheid.  Nederland staat er, donkerroder dan ooit   
gekleurd op, op de corona-kaart. Het maakt het daardoor niet eenvoudig om deze brief met veel 
nieuws te brengen. Het spijt ons ook dat we u als brenger veel minder hebben kunnen ontmoeten in 
het pand aan de Condorweg 5, 7332 AC te Apeldoorn,  waar we sinds 2 maart 2020 gevestigd zijn.   
Ondanks de lockdowns waren er tussendoor toch momenten dat men goederen kon brengen of 
afhalen. Ook nu kunt u weer, sinds 7 april, uw goederen brengen in de rolcontainers die buiten onder 
de overkapping staan opgesteld. Op maandagen: tussen 14.00 en 16.00 uur en woensdagen: tussen 
10.00 en 12.00 uur. Elkaar ontmoeten blijft nog beter achterwege; indien door u noodzakelijk geacht 
zijn onze vrijwilligers aanwezig direct rechts na de ingang. 
 
Aangevraagde goederen: In 2021 ontvingen we tot heden 30 aanvragen.  (in 2020 : 120 aanvragen). 
 
We ontvingen aanvragen vanuit projecten in (vak)-onderwijs, gezondheidszorg, algemeen welzijn. 
De goederen kwamen terecht in landen zoals DR Congo, Bissau Guinee, Suriname, Kameroen, 
Nigeria, Noord Irak, Oekraïne, Syrië, Roemenië, Gambia, Filipijnen, Sri Lanka, Mauretaniëe, Algerije, 
Burundi, Ghana, Soedan, Zuid Soedan, Senegal. 
 
Ook lokaal werd in bescheiden vorm aangevraagd; het buitenland klopt immers persoonlijk en 
noodgedwongen hier aan de deur. Het ging dan b.v. om gordijnen, een paar schoenen, 
keukenartikelen, aangevraagd door lokale welzijns-organisaties t.b.v. hun cliënten. 
 
Goederen over grenzen: 
Niet alleen coronaregels maakten het lastiger om goederen over de grenzen te krijgen; ook voerden 
sommige landen wetten/richtlijnen in die voorkomen dat er bepaalde gebruikte goederen 
binnenkomen. Veelal betrof het kinderartikelen. Het is een grillig te noemen beleid; gelukkig niet 
overal van toepassing.   
Het gebeurt ook dat weliswaar zeer nuttige goederen,  liever niet meer door de aanvragers wordt 
afgenomen omdat die goederen niet tot de noodhulp blijken te behoren. De aanvragers bepalen dan  
begrijpelijkerwijs hun eigen grenzen. Ook aan hun portemonnee- en transportvermogen zit een 
grens.........................  
 
Veelgevraagde goederen 
Een aantal jaren is het al duidelijk dat kinderkleding en schoeisel in mindere mate ontvangen wordt. 
Daarentegen is het veelgevraagd; kinderen moeten immers naar school en dat betekent “goeie” 
kleren, schoenen, schooltassen, schoolschriften, schrijf- en kleurpotloden, pennen en eigenlijk 
nog veel meer, vooral ook voor na het basisonderwijs. U kent het vast wel! Alles wat bij u overtollig, 
maar nog wel bruikbaar zou zijn, is dus zeer welkom bij Derde Hands. 
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Zon en Regen 
Van onze aanvragers leren we veel van de omstandigheden en redenen waarom artikelen zo 
belangrijk zijn; vaak vanuit hun eigen ervaring. Denk bij Afrika niet altijd aan zon. Het regent er ook in 
sommige landen; vaak, veel, heftig. Regenkleding, rubberlaarsen, parapluies, schooltassen zijn 
zeer welkom. Ook de dunne polyester schoudertasjes die in ons land b.v. als  reclamemateriaal 
worden weggegeven, zijn geliefd. De schoolspullen moeten immers droog overkomen op school. Denk 
bij Oost-Europa niet altijd aan gemene kou: ook daar kan het heet worden en zomerkleding is dan 
zeer welkom etc. 
 
Huishoudelijke artikelen 
Veelgevraagd zijn grotere en kleinere kook- en bakpannen, zo gaaf mogelijk. Daarnaast drink- en 
eetgerei. Om teveel breuk te voorkomen: bij voorkeur  dik glaswerk. Schoolbekers en bidons 
worden meer dan ooit gevraagd in de strijd tegen corona: schoolkinderen mogen niet meer 
gebruikmaken van elkaars drinkgerei. Ook in verband met corona-zorgen, is tuingereedschap nog 
steeds gewenst, vooral voor gebruik in de moestuin. Gezond eten is immers belangrijker dan ooit  
voor de nodige weerstand! Ook nog altijd welkom: tafelmodel gastoestellen. Ze worden omgebouwd 
omdat koken op gas,  houtkap en erosie kan  voorkomen. Weliswaar een andere gedachtengang dan 
wij gewend zijn, maar alles met de bedoeling om ieders aandeel in een gezonde planeet te verhogen. 
 
Textiel: zomer/winterkleding voor jong en oud , bed, bad, keukentextiel. 
Lappen stof voor naaimachines, daarbij zijn zowel hand- als electrische machines altijd welkom. 
 
Voor veel meer info. verwijzen wij u naar www.derdehands.com/goederen. 
 
2021 Het Jaar Van De Vrijwilliger 
Als bestuur zijn wij trots op de Derde Hands vrijwilligers;  we zijn heel veel dank aan hun 
verschuldigd. Welgeteld zijn er 15 actief, (incl.5 bestuursleden). Bijna iedere Derde Hander werkt mee 
bij het sorteren en inpakken van textiel, klein medisch materiaal, school- , sport- en  huishoudelijke 
artikelen, reparaties van technisch materiaal en nog veel meer handelingen die verricht moeten 
worden. Altijd werk genoeg, ook achter de schermen, en altijd met het aanstekelijke enthousiasme om 
samen aan het werk te gaan. 
 
Daarbij beschouwen wij u als schenker ook  als Vrijwilliger; u bepaalt immers als de eerste schakel 
in een ketting dat spullen een goed tweede leven moeten gaan leiden bij mensen die er behoefte aan 
hebben. Die ketting wordt pas gesloten als de goederen hun plek op de eindbestemming hebben 
gevonden.  
 
We willen zeker ook een schijnwerper richten op de aanvragers: zij zorgen er immers voor dat de 
goederen werkelijk getransporteerd worden. Dat kost veel moeite en geld. Daar zijn veel vrijwilligers 
bij nodig. Denk aan supergrote, danwel delen van zeecontainers die op zekere dag geladen moeten 
worden met behulp van vele handen, die het werk licht maken. Vervolgens komt de eerder genoemde 
portemonnee om de hoek kijken, (zeg maar rustig portefeuille voor het papiergeld). Ook dat moet 
binnenkomen en georganiseerd worden door middel van het eindeloze zoeken naar sponsoren, het 
houden van voordrachten over de projecten, verkoop van diverse artikelen zoals rommelmarktspullen, 
bloembollen, mest, kerstbomen, fruitplukkerij; niet te verzinnen hoeveel je moet doen om geld in het 
laatje te verdienen voor het uiteindelijke transport.  En zeker ook voor de nodige kosten in de 
projecten zelf. 
 
Altijd omdat nog steeds ontdekt wordt dat nog teveel mensen op deze planeet echt niets hebben en 
daarom een een beetje samenwerking kunnen gebruiken. Gelukkig wordt dit begrepen en actief 
opgepakt door heel veel anderen!! 
 
Dus, beste lezer, blijf brengen, blijf halen. Hoort zegt het voort, naar zowel de mogelijke nieuwe 
brenger als nieuwe aanvrager!!   Het helpt! Dank, Dank, Dank aan allen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Derde Hands 
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