
DORCAS

Waarom?
▶ Omdat wij ernaar 

verlangen dat mensen en 
gemeenschappen tot hun 
recht komen en bloeien.

▶ Omdat wij ons niet neerleggen 
bij de mensonwaardige

 
gevolgen van armoede, crisis 
en uitsluiting.

▶ Omdat wij Jezus Christus 
navolgen in hoe Hij omziet 
naar de allerarmsten.

Een onmisbare schakel  voor 627.870 mensen in 2017 

Waar? 
We zijn in landen waar  
armoede, crisis en
uitsluiting is.

 
Wat? 
 We werken aan 
blijvende verandering 
in het leven van de 
allerarmsten.

Hoe?
We creëren een kansrijke 
leefomgeving
  Door kwetsbare 

mensen te trainen 
in weerbaarheid en 
veerkracht. 

  Door kwetsbare mensen 
te leren ondernemen.

  Door sociale vangnetten 
te creëren. 

We bieden noodhulp
We helpen mensen die 
getro� en zijn door een ramp, 
crisis of oorlogssituatie 
snel en doeltre� end met 
basisbehoe� es zoals voedsel, 
onderdak en medicijnen.

Wie?
We zijn actief voor de 
allerarmsten op 3 niveaus.
▶  We geven individuele hulp aan 

kwetsbare mensen in nood.
▶  We motiveren mensen binnen 

een gemeenschap om meer voor 
elkaar te betekenen.

▶  We bewegen overheden
en het bedrijfsleven ertoe om 
meer voor de samenleving te 
betekenen.betekenen.

verlangen dat mensen en 
gemeenschappen tot hun 
recht komen en bloeien.
Omdat wij ons niet neerleggen
bij de mensonwaardige

gevolgen van armoede, crisis 
en uitsluiting.

▶ Omdat wij Jezus Christus 
navolgen in hoe Hij omziet 
naar de allerarmsten.

We zijn in landen waar  

blijvende verandering 

We hebben speciaal oog voor 
kwetsbare mensen, zoals 
bijvoorbeeld:
▶  Ouderen. Lees bijvoorbeeld 

het verhaal van Bekelech op 
dorcas.nl/bekelech.

 ▶  Minderheidsgroepen. 
Lees bijvoorbeeld het verhaal van 
Kawree op dorcas.nl/kawree.

▶  Mensen met een beperking. 

Lees bijvoorbeeld het 
verhaal van Ghafoer op 
dorcas.nl/ghafoer.

▶  We maken geen onderscheid 
tussen mensen op basis 
van afkomst, geslacht, 
huidskleur, seksuele 
voorkeur, politieke voorkeur, 
lee� ijd, religie, handicap, 
ziekte of iets anders.
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Rusland

Oekraïne

Moldavië
Albanië

Roemenië

22.282
mensen geholpen

6.936.374
besteed aan 
onze projecten

 

Tanzania

MozambiqueLesotho

Kenia

Somalië

Ethiopië

Zuid-Soedan
Soedan

Oeganda

315.401
mensen geholpen

6.586.943
besteed aan 
onze projecten 

 

 Alex 
 uit Roemenië 

 Emameye 
 uit Ethiopië 

Irak

Syrië

Libanon

Egypte

290.187
mensen geholpen

5.175.941
besteed aan 
onze projecten

Ons werk in 2017
 We hielpen meer dan 

 600.000 mensen in 18 landen 

 In het Midden-Oost en 

 In Afrika 

 In Oost -Europa 

Nouna (14) is meer dan tien keer 

gevlucht vanwege de burgeroorlog in 

Syrië. De oorlog bracht haar veel zorgen 

en angsten, maar ook ambities. Ook dit 

verhaal vindt u op pagina 13.

Alex (8) was nog nooit naar school 
geweest. Zijn ouders hadden nooit 
verwacht dat dit zou kunnen. 
Op pagina 13 leest u hoe hij zijn 
leerachterstand aan het inhalen is.

Emameye doet al jaren 

alles wat zij kan om 

goed voor haar gezin 

te zorgen. Lees haar 

verhaal over tegenslagen, 

doorzettingsvermogen 

en altijd blijven dromen 

op pagina 13.

 Nouna 
 uit Syrië 
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Aalsmeer

Heemstede

Andijk

Barneveld
Woudenberg Scherpenzeel

Veenendaal Doetinchem

Dalfsen

Bergambacht
Brakel

Eindhoven

Opheusden

Schoonhoven

Heiloo

Nijkerk

Kapelle

Zierikzee

Elburg Nijverdal
Vroomshoop

Rijssen

Genemuiden

Hoogeveen

Sneek

Winsum

HoornBroek op Langedijk

Naaldwijk

Terneuzen

31
Dorcas-
winkels

2.500
vrijwilligers

ZierikzeeZierikzee

NaaldwijkNaaldwijk

€ 6,40 
gemiddeld
aankoop-

bedrag

20% 
meer opbrengst 

ten opzichte 
van 2016

Brakel

3,7 miljoen
netto opbrengst

950.000
klanten

20%

3 miljoen
verkochte

voorwerpen

Sneek 950.000

Feitjes over 
de Dorcas- 

winkels

Wij kregen dat binnen op
verschillende manieren...

▶ Meer dan 3,7 miljoen euro via Dorcas-winkels.
▶  Meer dan 100.000 euro via werkgroepen.
▶  Meer dan 500.000 euro via nalatenschappen.
▶  Meer dan 700.000 euro via kerken.
▶ Meer dan 1 miljoen euro via ondernemers en bedrijven.
▶  Bijna 11 miljoen euro via de overheid en 

fondsen uit Nederland en het buitenland.
▶  Bijna 6 miljoen euro via eenmalige of 

structurele donaties.
▶  Bijna 400.000 euro door de verkoop van met 

name kleding.
▶ Meer dan 2,1 miljoen euro via gedoneerde goederen.

...dankzij samenwerking met 
gewaardeerde partners...
▶ Meer dan 900 kerken.
▶ Meer dan 600 ondernemers 

en bedrijven.
▶ Meer dan 8.000 sponsoren van 

onder andere granny's en kinderen.
▶  Ongeveer 55.000 donateurs.
▶  Ongeveer 700 supermarkten en 

andere locaties voor de Dorcas Voedselactie.
▶  Meer dan 60 partnerorganisaties in 

onze projectlanden.

...en dankzij ontzettend veel
onmisbare vrijwilligers.
▶  2.500 vrijwilligers in de Dorcas-winkels.
▶  10.000 vrijwilligers bij de Dorcas 

Voedselactie.
▶  1.000 vrijwilligers bij onder andere 

inzamel punten of huis-aan-huis-collectes.

Dank u wel!
 Wij waren de dankbare ontvangers van meer dan 25 miljoen euro 

€ 0,85
Mensen en gemeenschappen 

tot bloei brengen

€ 0,11
Nieuwe giften 

werven

Hoe hebben 
we uw euro 

besteed?

€ 0,04 
De internationale organisatie die 

het werk mogelijk maakt
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