SAMENVATTING VAN HET DORCAS JAARVERSLAG 2019 - UITGAVE: JUNI 2020 - WWW.DORCAS.NL

DORCAS

9
1
0
2
t
c
a
p
m
i

Het mobiliseren
van gemeenschappen
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‘Mobiliseren van gemeenschappen’
– dit thema stond centraal in ons werk in 2019.
Een lokale gemeenschap is dé plek waar een individu kan
opbloeien en zich kan ontwikkelen. Of Dorcas nu bezig is
met noodhulp of met duurzame ontwikkelingshulp: de lokale
gemeenschap helpt mee bij ons werk voor de allerarmsten.
In 2019 gaven we, mede dankzij deze werkwijze, hulp aan
ruim een miljoen mensen. Dat deden we in 14 verschillende
landen, verspreid over Oost-Europa, het Midden-Oosten
en Afrika.
Ons werk is niet mogelijk zonder het gebed, de financiële
steun en de inzet van de vele vrijwilligers, particulieren,
partnerorganisaties, bedrijven en bezoekers van onze winkels.
We zijn dankbaar voor alle hulp die we in 2019 mochten
ontvangen.

Colofon
Dorcas-impact 2019 is de
Nederlandstalige samenvatting van
het jaarverslag. Wilt u meerdere
exemplaren van deze samenvatting
ontvangen? Neem dan contact
met ons op via info@dorcas.nl.
Het volledige Annual Report 2019
(Engelstalig) is beschikbaar op
dorcas.nl/jaarverslag.
© Het kopiëren of overnemen van
artikelen is toegestaan, mits met
bronvermelding.
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Hoofdredactie: Lysanne van de
Kamp, redactie@dorcas.nl.
Redactie: Jettie Vonder Oost,
Rosita van Eerde.
Vormgeving: Frivista.
Drukkerij: Pieters Media
Bijdragen?
U kunt Dorcas steunen op een
manier die bij u past: met een
eenmalige of periodieke gift, via het
doneren van kleding of spullen of
door Dorcas op te nemen in
uw testament. Meer weten?
dorcas.nl/ikhelpmee.

Dorcas
Postbus 12 - 1619 ZG Andijk
T. 0228 595900
E. info@dorcas.nl
W. dorcas.nl
IBAN: NL04 RABO 0106 2500 00
facebook.com/dorcashulp
instagram.com/dorcas.nl
linkedin.com/company/74376
twitter.com/dorcashulp
youtube.com/dorcashulp

Ook in 2020 blijven we ons samen met
u inzetten voor blijvende verandering
in het leven van de allerarmsten.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Leo
Visser
algemeen directeur Dorcas
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In totaal
ontvingen we
meer dan

27 miljoen
euro

Samen zijn wij Dorcas!

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 ziet u een financieel overzicht van wat ons in
2019 is toevertrouwd om te investeren in onze missie ‘blijvende verandering in
het leven van de allerarmsten’.

Particulieren

Bijna
250 kerken

37 winkels

4,3 miljoen
euro

Dorcas Winkel Investeringsfonds
275 duizend euro
Bedrijven
1,0 miljoen euro

Nieuwe giften werven
0,07 euro

De internationale organisatie die
het werk mogelijk maakt
0,05 euro

Nalatenschappen
1,2 miljoen euro
30 legaten

Sponsoring
2,7 miljoen euro
7.726 sponsors
Werkgroepen
137 duizend euro

DORCAS

994 duizend
euro

> 2.000
vrijwilligers

Zo hebben
wij uw euro
besteed

Fondsen
3,8 miljoen
euro
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Kerken

Partners

Dorcas Voedselactie
1,1 miljoen euro
386 supermarkten, 244 kerken, 25 scholen
Overige
particuliere
donaties
4,1 miljoen
euro

Dorcas-winkels

impact

Institutionele donoren
9,1 miljoen euro

Blijvende
verandering in het leven
van de allerarmsten
0,88 euro
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Hoe we werken

Oost-Europa

Onze impact

Wij werken in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Op al deze
plekken richten we ons op de allerarmste en meest kwetsbare mensen.
Samen met de mensen zelf en met lokale partnerorganisaties werken we
aan blijvende verandering.

26.703

mensen geholpen

30.554

voedselpakketten
		

Noodhulp

Mensen die getroffen zijn door een
ramp, crisis of oorlogssituatie moeten
snel en doeltreffend geholpen worden
met basisbehoeften zoals eten, drinken
en onderdak. We ondersteunen hen
op zo’n manier dat ze zo snel mogelijk
hun oude leven kunnen oppakken.

		

 eerbare en veerkrachtige
W
mensen en gemeenschappen

In een weerbare samenleving kunnen
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, en verdere
rampen of crises voorkomen.

		

DORCAS

impact

		
Ondernemende mensen
en gemeenschappen

Kwetsbare mensen en gemeenschappen hebben de potentie 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.

		

4,3 miljoen
besteed aan
onze projecten

Oekraïne

Albanië
Roemenië

Moldavië

 eilige en zorgzame mensen
V
en gemeenschappen

We geloven in een samenleving die oog
heeft 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.

Tibor uit Oekraïne
‘Vroeger had ik een goede baan,
maar sinds mijn pensioen moeten
mijn vrouw en ik rondkomen van
50 euro in de maand. Daar kun je
niet van leven… Wat ben ik blij
met een sponsor uit Nederland!
Ook ben ik dankbaar voor de lieve

vrijwilligers die ons meerdere
keren per week bezoeken. Zij doen
zo veel voor ons!’ In totaal zijn
er in 2019 in Oost-Europa 13.585
granny’s zoals Tibor gesponsord.
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Midden-Oosten

Onze impact

Afrika

Onze impact
Zuid-Soedan

425.819

mensen geholpen

383.383

1.616

6,3 miljoen

7,7 miljoen

daarvan ontvingen
noodhulp

besteed aan
onze projecten

Syrië

665.551

mensen geholpen

daarvan waren
gesponsorde kinderen

Ethiopië

Somalië

besteed aan
onze projecten

Kenia

Libanon
Tanzania

Irak

Egypte

Rosette uit Syrië
‘Vroeger kende ik geen angst.
De oorlog heeft dat veranderd.
Ik was gevlucht, maar inmiddels
woon ik weer in Syrië. Ook al heb
ik nog steeds last van angsten en
depressies, toch kan ik nu ook
inzien dat ik daarnaast positieve
veranderingen heb doorgemaakt.
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Mozambique

Jemen

Nyanliang Deng
uit Zuid-Soedan
Ik ben sterk geworden en heb
een vurige passie gekregen om
anderen te helpen. Aan deze
nieuwe roeping geef ik gehoor
door bij Dorcas te werken.
Daar ben ik dankbaar voor.’

‘Ik heb polio en kan daardoor niet
lopen. Lange tijd was ik hierdoor
afhankelijk van mijn moeder. Via
Dorcas ben ik bakker geworden,
een beroep dat ik zittend kan
uitoefenen. Voor het eerst hoef ik

niet meer te bedelen om geld en
kan ik zelf rondkomen!’ In 2019
leerden 75.184 Afrikaanse ondernemers hoe zij hun eigen bedrijf
kunnen runnen.
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Samen in actie
voor de allerarmsten!
In 2019 zijn veel Nederlanders in actie gekomen
voor Dorcas, en dus voor de allerarmsten.
Op deze pagina een greep uit de initiatieven.

De orkaan Idai richtte in maart een ravage aan in
Mozambique. Er werden tal van acties gehouden voor
noodhulp, waaronder de Pluktuin van Oude-Tonge.
Mensen konden hier tulpen komen plukken. In totaal werd
daarmee ruim 1.000 euro opgehaald voor Mozambique.

Dorcas Winkel Bergambacht vierde
feest vanwege hun 25-jarig bestaan.
De festiviteiten bestonden onder
andere uit een benefietconcert,
een veiling en een modeshow.

Verspreid over heel Nederland zijn zo’n 10.000 vrijwilligers actief
voor de Dorcas-missie. Regelmatig komen er groepen naar ons
kantoor in Andijk om geïnspireerd te worden, verhalen te delen en
samen te praten over het werk en de toekomst van Dorcas.

In het najaar van 2019 is er behoorlijk
wat gelachen in de kerken die een
Op en Top Vrouw-show hadden
georganiseerd. Hun voorstelling is
geïnspireerd op het werk van Dorcas
in Ethiopië, waar de cabaretgroep in
het voorjaar van 2019 verschillende
projecten bezocht.

In 2019 zijn er 5 nieuwe Dorcas-winkels
geopend, namelijk in Apeldoorn, Dronten,
Hattem, Heerenveen en Zaandam. Op
de foto staat de winkel van Heerenveen,
gevestigd in een vroegere kaasfabriek.

Het verhaal van Ans Groot

De Dorcas Voedselactie was in 2019 wederom een groot
succes. In bijna 400 supermarkten, meer dan 200 kerken en
op 25 scholen is voedsel ingezameld voor de allerarmsten
in Oost-Europa.
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Dorcas-vrijwilliger Ans Groot zet zich al 7 jaar met
hart en ziel in voor Dorcas Winkel Broek op Langedijk. Ans: ‘In onze winkel is het nooit ‘ik’, het is
altijd ‘wij’. Alleen bereikt men niets. Samen kunnen
we bergen verzetten, en dat doen we ook. Met meer dan 80 vrijwilligers
runnen we de winkel. Jaarlijks is onze omzet meer dan 4 ton. Fantastisch,
toch! Het is mooi om je op deze manier in te zetten voor de ander. Nemen
vult je hand, maar geven vult je hart.’
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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.

