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In dit katern:



Gratis lespakket

Sinds september 2020 is het lespakket gratis beschikbaar voor 
basisscholen en kerken. U kunt het aanvragen via kerken@dorcas.nl. 
Er is een versie voor kinderen in de onderbouw (4 tot 8 jaar) en
een versie voor kinderen in de bovenbouw (9 tot 12 jaar).

Vanaf deze maand gratis beschikbaar 
voor basisscholen en kerken: een 
interactief en educatief lespakket, vol 
opdrachten en humor. Het lespakket is 
gericht op kinderen tussen 4 en 12 jaar en 
bestaat uit een muzikale, vermakelijke én 
leerzame videoles, inclusief een werkblad 
met opdrachten en discussievragen. 

Tijdens de videoles leren de kinderen 
van alles over voedsel. In de les voor de 
bovenbouw zit bijvoorbeeld een heel stuk 
over conserveren: hoe kun je voedsel 
langer houdbaar maken? Uiteraard gaat 
de les ook in op de missie en het werk 
van Dorcas. Denk aan sketches over de 
Bijbeltekst ‘Ik had honger en jullie gaven 
mij te eten’ (Mattheüs 25:35) en een lied 
over het adopteren van een oma.

Joël en Emma de Zwaan van Held & 
Bloem Producties verzorgen al 10 jaar 
lang creatieve workshops en projecten 
voor kinderen. Joël: ‘Normaal gesproken 
zit onze agenda stampvol, maar vanwege 
de sluiting van scholen door corona 

hadden we ineens tijd over. Precies op 
dat moment kwamen we in contact met 
Dorcas. De vraag van Dorcas sprak ons 
direct aan, want toevallig waren we als 
gezin al bezig met een voedselgerelateerd 
thema, namelijk: ‘ons dagelijks brood’. 
Het is mooi hoe alles op deze manier 
samenkwam. En het resultaat is een 
lespakket om trots op te zijn!'  

voor basisscholen en kerken

Joël

Emma



De afgelopen maanden hee�  de coronacrisis 
de manier waarop we elkaar (mogen) ontmoeten 
enorm beïnvloed. Een van de gevolgen is dat 
onze collectes helaas maandenlang niet konden 
doorgaan. Een � inke � nanciële klap. Het goede 
nieuws is dat dit ons hee�  geïnspireerd om een 
alternatieve manier van collecteren te bedenken 
en ontwikkelen.

Online collecteren: een snelle en simpele 
manier om een mooi bedrag op te halen. 
Via dorcas.nl/onlinecollecte kunt u een eigen 
collectebus aanmaken en deze met uw netwerk 
delen via WhatsApp, social media en/of e-mail. 
U kunt een collectebus aanmaken als individu, 
maar ook als kerk, buurt, school, bedrijf of 
familie. Bedenk samen een streefdoel, formuleer 
een motivatie en jullie zijn klaar om van start te 
gaan. Extra leuk is dat er een domino-e� ect kan 
ontstaan: iedereen die meedoet krijgt namelijk de 
kans om de collectebus te delen en op die manier 
zijn steentje bij te dragen. 

Nieuw: Online coll ecteren 



Tot maart 2020 straalden de dames van 
cabaretgroep Op en Top Vrouw in veel kerken op 
het podium. Zij speelden hun show CONTRAST, 
gemaakt naar aanleiding van een reis met Dorcas 
naar Ethiopië. Door de coronacrisis konden de 
shows vanaf maart helaas niet meer doorgaan. 

Zangeres Gezina van den Bos: ‘Dat was � ink balen, 
en heel onwerkelijk dat het allemaal zo abrupt 
eindigde. Om de kerken die de show al hadden 
georganiseerd tegemoet te komen, hebben we 
opnames gemaakt. We stellen deze opnames niet 
alleen beschikbaar voor de kerken die al een show 
gepland hadden, maar voor iedereen.’

Gezina: ‘We hebben ontzettend veel enthousiaste 
reacties op de show gekregen. Veel vrouwen 
ervaarden het als een feest der herkenning. 
De show gaat over de dingen waar je als vrouw 
tegenaan loopt in het leven. Het is inderdaad 
herkenbaar en een feestje, maar tegelijkertijd 
raken we ook de gevoelige snaar.’

Hebt u de show gemist en wilt u die alsnog 
bekijken? Organiseer dan met een groep dames 
een theateravond. Zorgt u voor een gezellige 
(coronaproof) ruimte met beamer en lekkere 
hapjes en drankjes, dan zorgen de dames van 
Op en Top Vrouw gegarandeerd voor een muzikale 
avond met een lach en een traan. Achteraf is 
er gelegenheid om met elkaar te bespreken of 
u samen iets kunt doen voor de vrouwen in de 
projecten van Dorcas. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met onze collega 
Betty Timmerman via b.timmerman@dorcas.nl 
of 06 46863453.  

Opnames beschikbaar 
van show

‘Aan de ene kant is het 
contrast  tussen Ethiopië 
en Nederland heel groot; 

tegelijkertijd is het 
verschil tussen vrouwen 

hier en vrouwen daar 
veel kleiner dan we 
hadden verwacht.’

CONTRAST 
Opnames beschikbaar 

‘Aan de ene kant is het 
contrast  tussen Ethiopië 
en Nederland heel groot; 

verschil tussen vrouwen verschil tussen vrouwen 

CONTRAST 


