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 EINDEJAARS NIEUWSBRIEF  

Apeldoorn, december 2022 

Geachte lezer,  
 
Hierbij ontvangt u onze Eindejaars Nieuwsbrief. Allereerst danken wij 
 

 U, die zich het welzijn van de armste medemens aantrok en uw overtollige 
kleding, schoeisel en gebruiksartikelen bij ons bracht; én 

 

 U, die ervoor zorgde dat de hulpgoederen op de uiteindelijke plek van 
bestemming terechtgekomen zijn;  

 

 Ook dank aan onze vrijwilligers voor al hun inzet en bereidwilligheid, waardoor 
bergen werk verzet werden. De warme handschoenen en mutsen zijn intussen 
opgezocht om de komende kou te trotseren die zeker voelbaar zal zijn in het 
oude, onverwarmde pand aan de Condorweg. Maar geloof ons en onze 
vrijwilligers; wij blijven lachen en we houden van een grap en een grol getuige de 
vrijwilligster die plotseling door het pand reed op een plastic speelgoedtractor! 

 
Er was dus voorraad en werk genoeg. Alles werd keurig gekeurd, gesorteerd en 
ingepakt. Last but not least, er waren ook aanvragen genoeg; tot heden 127. 
  
Helaas werd 2022 een veelbewogen jaar....met veel afschrikkende narigheid door de 
oorlog die uitbrak. We leefden mee, en verschaften noodhulp via 
 
LifeLine Ukraine met ruim 200 dozen met warme kleding/schoenen, dekens, jerrycans, 
thermoskannen, knuffels. Onze bijdrage zal slechts een klein gedeelte van het grote 
geheel zijn, maar voor ons doen een enorme klus. 
 
Oekraïnse vluchtelingen klopten inmiddels vanuit  hun Nederlandse gastgezinnen  ook 
bij ons aan en vroegen o.a. om breiwol. “men krijgt  het koud” en zelf  sokken willen 
breien is nu bij hen aan de orde. 
 
WHOE, onze Apeldoornse collega-organisatie (van oudsher heel actief voor Oekraïne) 
ontving via ons ook noodhulpgoederen en onlangs nog speelgoed en knuffels. Hun 
vrijwilligers verzamelen deze en maken er kadootjes van om toe te voegen aan de 
etenswaren die vrijdag 9 en zaterdag 10 december 2022 tijdens een inzamelingsactie 
voor houdbare etenswaren op het Zwitsalterrein worden ingenomen. 
 

http://www.derdehands.com/
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Stichting Serafim reed af en aan met noodhulpgoederen richting Roemenië tbv 
Oekraïne. Zij verzochten ons om een Pools project tijdelijk van hen over te nemen. Dat 
lukte uitstekend met een vrachtwagen vol met gevarieerde goederen voor een 
daklozenproject met opvangtehuizen. 
 
Niet alleen in Oost-Europa maar ook in andere werelddelen  was armoede en gebrek. 
Stichting Vrienden van Suriname ontving via ons 400 ziekenhuismatrassen die 
gedoneerd werden door het Apeldoornse Gelre ziekenhuis. Uren lang zijn we samen 
bezig geweest met het inladen. Daarnaast werden er verschillende keren bedden 
geschonken door het ziekenhuis die ook hun bestemming gevonden hebben.  
 
Voor de Vriendengroep Himmat staan medische hulpmiddelen zoals rolstoelen, 
rollators, incontinentie- EHBO en ander materiaal voor Surinaamse gezondheids-
instellingen gereed.  
 
Door de organisator van Hulp Irak werden regelmatig goederen afgehaald. De nood 
blijft daar hoog in de verwoeste dorpen en steden; uitzichtloos werd de situatie 
genoemd door hen.  
 
Stichting Eye for Others die zich richten op hulpverlening aan kinderen en hun 
verzorgers in Zuid-Afrika zond ons een vrolijker verhaal zoals op de bijgevoegde foto 
zichtbaar is. Kindertjes die met plezier rondstruinen op de rode aarde van hun moestuin 
en lekker rauwe worteltjes eten en vast ook wel de gekookte versie. Derde Hands 
voorzag hun van moestuinzaden met veel dank aan stichting ORA te Nieuwleusen. 
ORA maakte het mogelijk dat Derde Hands aan meerdere stichtingen moestuinzaden 
kon doorgeven. 
 
Helping Net België vroeg om kleine kookpannen voor Congolese straatkinderen. Zij  
kwamen met het schrijnende verhaal dat de kinderen hun dagelijks potje kookten in 
vieze oude verfblikken. Laten we hopen dat hun eten nu iets gezonder  en plezieriger 
zal worden!  
 
Het voert te ver om elke aanvraag te noemen; de door u binnengebrachte goederen 
kwamen ook terecht in o.a. Afghanistan, Sri Lanka, Mauretanië, Kameroen, Algerije, 
Gambia, Soedan,  Zuid-Soedan, Congo, Guinee-Conakry, Nigeria, Zuid-Afrika.  
 
Als stichting bereikten wij een mijlpaal in 2020; het werd helaas wegens coronaregels 
niet uitbundig gevierd. Ooit kwam Derde Hands als werkgroepje in 1978 in beweging 
om vervolgens een stichting op te richten in 1990. We kunnen samen met sommige van 
onze vrijwilligers ver terugkijken in de tijd, zoals b.v. naar 1992. Toen doneerden we 
Zuster Truus Lemmens goederen voor haar project in Pakistan. Niet onvermeld laten 
we de loopathon die vierduizend gulden opbracht voor het Ghanese project van Thaus 
v.d. Berg dankzij de leerlingen van de Titus Brandsmaschool alhier. 
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Onlangs vierden een aantal andere Apeldoornse stichtingen hun jubileumfeesten , zoals 
Mondial, (het Apeldoornse platform voor ontwikkelingssamenwerking) en Inca Educa en 
WHOE; evenals wijzelf ook aangesloten bij  Stichting Mondial. Ook Amnesty Werkgroep 
Apeldoorn is aangesloten en viert hun 50 jarig bestaan op zaterdag 10 december, Dag 
van de Mensenrechten. Als vanouds organiseren zij weer de jaarlijkse schrijfdag “Write 
for Rights” in het Stadhuis.  
 
Beste lezer, u heeft hierboven al verschillende goederen benoemd gezien; wij zouden 
het weer zeer op prijs stellen als u hier weer meer van wilt brengen. Daarvoor verwijzen 
wij u ook naar onze website; in het rode kader ziet u dan wat we extra vragen. Wij 
voegen er nu meteen al de behoefte aan kleine radio’s bij voor de binnenlanden van 
o.a. Kameroen. 
 
Rest ons nog u fijne feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. 
Graag tot ziens, 
Met vriendelijke groet 
Stichting Derde Hands 
Het Bestuur 
 
 
 
 
Ref.22-12-01 
 
 
 
 
+ bijlage=foto blz. 4 
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