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In 2018 gaf Dorcas aan meer dan 750.000 mensen 

hulp. Dat deden we in 14 landen, verspreid over 

Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Onze dankbaarheid gaat uit naar iedereen die dit mogelijk maakte 
– de meer dan 3.000 vrijwilligers en 42.000 particulieren die een 
bijdrage leverden. De vele bezoekers aan een van de inmiddels 
35 Dorcas-winkels in Nederland. De mensen die meededen door 
middel van gebed. De mensen die meehielpen met onze acties. 
De ondernemers en organisaties die partnerschappen met ons sloten 
en de bedrijven waarmee investeringen werden aangegaan.

Zonder al deze hulp en steun zou Dorcas niet bestaan en zou het 
werk geen doorgang vinden.

In deze brochure leest u meer over ons 
werk in 2018.

Ook in 2019 blijven we ons samen met 
u inzetten voor blijvende verandering 
in het leven van de allerarmsten. 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Le se
algemeen directeur Dorcas

Voorwoord

Onze impact is de Nederlandse 
samenvatting van het Annual 
Report van Dorcas. Wilt u meerdere 
exemplaren van deze samenvatting 
ontvangen? Neem dan contact 
op via info@dorcas.nl. Het 2018 
Annual Report is beschikbaar via 
www.dorcas.org/annual-report. 

© Het kopiëren of overnemen van 
artikelen is toegestaan, mits met 
bronvermelding. 

Eindredactie: Anneke Schaap, 
redactie@dorcas.nl. Redactie: 
Lysanne van de Kamp, Betty 
Hoekstra, Jettie Vonder Oost. 
Concept en vormgeving: 
Redmatters § redmatters.com. 
Drukkerij: Pieters Media, 
pietersmedia.nl.

Ook bijdragen?
U kunt Dorcas steunen op een 
manier die bij u past: via een 
eenmalige of periodieke gift, via het 
doneren van kleding of spullen of 

door Dorcas op te nemen in 
uw testament. Meer weten? 
www.dorcas.nl/ikhelpmee.

Dorcas
Postbus 12 - 1619 ZG Andijk
Telefoon: 0228 595900
E-mail: info@dorcas.nl
Website: www.dorcas.nl
IBAN: NL04 RABO 0106 2500 00

Colofon 
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Donaties
5,6 miljoen euro

Werkgroepen
101.000 euro

41 community’s

Dorcas Voedselactie
1,3 miljoen euro

Nalatenschappen
929.000 euro
30 legaten

Sponsoring
2,9 miljoen euro
7.610 sponsors

Dorcas is een krachtige en constructieve combinatie van 
vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. 
Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten we onze talenten in. 
Op deze pagina’s krijgt u een overzicht van de resultaten die 
dankzij uw ondersteuning hebben bereikt.

  Wij zijn Dorcas – samen met u!  

  Particulieren  

Institutionele donoren
7,5 miljoen euro

75 partnerschappen

Fondsen
1,8 miljoen euro

Dorcas Winkel
Investeringsfonds

325.000 euro

Bedrijven
871.000 euro
700 bedrijven

  Partnerschappen  

In totaal
ontvingen 

we meer dan
22 miljoen

euro.
> 2.000

vrijwilligers

32 winkels

4,1 miljoen 
euro

  Dorcas-winkels  

> 1.000
kerken

589.000
euro

  Kerken  

€ 0,88
Mensen en gemeenschappen 

tot bloei brengen

€ 0,07
Nieuwe giften 

werven

Hoe hebben 
we uw euro 

besteed?

€ 0,05
De internationale organisatie die 

het werk mogelijk maakt



Rusland

Oekraïne

Roemenië

Moldavië

Albanië

DORCAS     7DORCAS 

We geloven in een samenleving die oog 
hee�  voor de meest kwetsbaren, zoals 
ouderen, mensen met een beperking 
en minderheden. Samen bouwen we 
aan sociale vangnetten waarbij mensen 
omzien naar elkaar, elkaar accepteren 
en elkaar de zorg geven die ze nodig 
hebben.

Wij werken in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In al onze projecten 
hebben we oog voor de allerarmsten en meest kwetsbare mensen. Samen met 
onze lokale partner organisaties en de mensen zelf werken we aan een blijvende 
verandering. Er zijn vier verschillende manieren van aanpak die we toepassen 
in onze projecten.

Het leven van Zoje (50) en Skender 
(54) was de laatste jaren zwaar. 
Skender verloor zijn werk. Twee van 
hun kinderen pleegden zelfmoord. 
We hebben Zoje en Skender 
ondersteund met de bouw van een 
kippenstal en de aankoop van

de eerste kippen. Het gezin hee�  
dit uitgebouwd tot een bloeiend 
pluimveebedrijf, dat bekend is in 
de wijde omgeving vanwege de 
excellente kwaliteit.

 We geloven dat mensen die getro� en 
zijn door een ramp, crisis of 
oorlogssituatie snel en doeltre� end 
geholpen moeten worden met 
basisbehoe� en zoals eten, drinken en 
onderdak. We ondersteunen hen op 
zo’n manier dat ze zo snel mogelijk 
hun oude leven kunnen oppakken. 

Noodhulp

Weerbare en veer krachtige 
mensen en gemeenschappen

We geloven in een weerbare 
samenleving waarin mensen zelfs in 
tijden van crises of rampen dapper 
staande blijven. We zorgen er samen 
met de betrokkenen voor dat er voor de 
hele gemeenschap basisvoorzieningen 
zijn. Zo kunnen mensen veerkrachtig 
handelen in en na tijden van crises. 
Samen met hen zien we verdere 
rampen of crises te voorkomen. 

Ondernemende mensen
en gemeenschappen

We geloven dat kwetsbare mensen 
en gemeenschappen de potentie 
hebben om zelf en zelfstandig voor 
hun inkomen te zorgen. We moedigen 
mensen aan om met hun talenten aan 
de slag te gaan en we helpen hen die 
te ontwikkelen. We beïnvloeden lokale 
en nationale overheden om te zorgen 
dat iedereen de kans krijgt om mee te 
doen in de samenleving. 

Veilige en zorgzame mensen 
en gemeenschappen

Onze impact in Oost -Europa

Zoje en Skender
uit Albanië

Noodhulp
Weerbare en 
veerkrachtige mensen 
en gemeenschappen

Ondernemende
mensen en 
gemeenschappen

Veilige en zorgzame
mensen en
gemeenschappen

33.896
mensen geholpen

33.130
voedselpakketten

5.000.000
besteed aan
onze projecten

We werkten aan:

Hoe we werken



Ethiopië
Zuid Sudan

Mozambique

Tanzania

Kenia

Irak

Syrië

Libanon

Egypte
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Het leven van Navoi zag er rooskleurig 
uit. Navoi was een opgewekt meisje 
dat op school goede cijfers haalde. 
Afgelopen jaar verloor ze haar 
moeder. Hierdoor stortte haar 
toekomst in. Het lukte niet meer om 
school bij te houden: ‘Ik ben niet 
alleen mijn moeder verloren, maar 
ook mijn kans op een goede toekomst.’ 
Navoi werd van school gestuurd. 

Nu woont ze bij haar buren, die als 
pleegouders voor haar zorgen. Dankzij 
de ondersteuning van Dorcas kan 
Navoi weer terug naar school. Ook 
het pleeggezin krijgt ondersteuning, 
zodat zij voldoende inkomen hebben 
om voor elkaar te kunnen zorgen. Zo 
gaat niet alleen Navoi een hoopvolle 
toekomst tegemoet, maar ook de 
mensen om haar heen. 

Op 16-jarige lee� ijd veranderde het 
leven van Asmaa compleet. De oorlog 
brak uit, en Asmaa kon de deur niet 
meer uit. Asmaa en haar ouders 
vluchtten uit Syrië naar Libanon. 
Vijf jaar later werkt Asmaa als 
vrijwilliger in het Dorcas Community 
Centrum om daar met andere 
Syrische vluchtelingen in contact 
te komen. Ze spreekt met hen en 

moedigt ze aan om naar het centrum 
te komen. In het centrum krijgen 
mensen begeleiding en psychosociale 
zorg; voor de kinderen is er ook 
huiswerkondersteuning.

Navoi uit
Tanzania

Asmaa
uit Syrië

Onze impact in Afrika

496.677
mensen geholpen

4.900.000
besteed aan
onze projecten

We werkten aan:

Onze impact in het Midden-Oost en

203.959
mensen geholpen

4.100.000
besteed aan
onze projecten

We werkten aan:
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In juni vertrok een groep 
wandelaars met de actie 
‘1 miljoen stappen voor 
gerechtigheid’ om geld in te 
zamelen voor het werk van 
Dorcas in Albanië.

In Dalfsen kwam een bijzondere 
samenwerking tot stand tussen Albert 
Heijn en Dorcas. Op het kookplein werden 
door vrijwilligers heerlijke gerechten 
gemaakt. Veel klanten kwamen de hapjes 
proeven en ondertussen konden wij ze over 
Dorcas vertellen.

Jong en oud deden mee met 
de Dorcas Voedselactie. 
Op bijna 750 locaties 
werden voedselpakketten 
ingezameld. 33.130 mensen 
ontvingen een pakket.

Op 14 mei 2018 
was de Dorcas 
Vrijwilligersdag met 
mooie ontmoetingen 
tussen Dorcas-
vrijwilligers en 
-medewerkers uit 
alle landen waar 
we werken.

In december maakte een 
van onze vrijwilligers meer 
dan 4.800 enveloppen 
verzendklaar met daarin de 
kerstgroeten van de granny’s 
voor de sponsors.

Ouwehand Bouw vierde 
in 2018 het 75-jarig 
jubileum en voerde actie 
voor het werk van 
Dorcas in Ethiopië.

Op Hemelvaartsdag 
werd voor de twaalfde 
keer de Dorcas Fietsdag 
in West-Friesland 
georganiseerd. 500 
fi etsers fi etsten 10.000 
euro bij elkaar voor het 
werk van Dorcas 
in Tanzania.

Regelmatig kwamen Dorcas-
vrijwilligers uit alle hoeken van 
Nederland op bezoek in Andijk. 
Zo ook de vrijwilligers van de 
Dorcas Winkel Broek op Langedijk.

In actie voor 
de allerarmsten



Wij willen dat mensen 

en gemeenschappen tot hun 

recht komen. Wij leggen 

ons niet neer bij armoede, 

uitsluiting of crisis en de 

mensonwaardige gevolgen 

daarvan. Zo volgen  

wij Jezus Christus na.


