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Hoi!

Wat leuk dat jij anderen meer wilt 
vertellen over het werk van Dorcas in 
landen van de wereld waar het leven soms 
moeilijk is. In dit boekje helpen we je op weg met je spreekbeurt of werkstuk. 
En dan hopen we natuurlijk dat je er een dikke voldoende voor scoort! 

Veel succes!
Groeten van Margriet en Janet van Dorcas

Doe jij je spreekbeurt over Dorcas? 
Of maak jij een werkstuk over het 

werk van Dorcas? Laat het ons 
even weten door een mail te sturen 
naar info@dorcas.nl. We sturen je 
dan wat materialen toe die het nóg 

leuker maken. 
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1. 
HET BEGIN VAN DORCAS

Dirk-Jan Groot woonde in de jaren ’70 met zijn vrouw en kinderen in Andijk, een dorpje in de provincie Noord-Holland. Hij las in de 
krant berichten over mensen die in sommige Europese landen gevangen genomen werden, omdat ze geloofden in Jezus Christus. Dat 
vond hij oneerlijk en hij besloot in actie te komen. Dirk-Jan verzamelde mensen om zich heen die hem wilden helpen. Samen voerden 
ze actie: ze schreven brieven, demonstreerden bij ambassades in Den Haag, plakten actiestickers en probeerden op zoveel mogelijk 
manieren aandacht te vragen voor de mensen die vervolgd werden om hun geloof. Ze kwamen niet alleen in actie voor de gevangenen, 
ze steunden ook de families van deze mensen door ze eten en goederen te geven. Verder smokkelden Dirk-Jan en de andere mensen 
bijbels naar diverse landen in Oost-Europa. 

De hele familie Groot hielp mee. Ook steeds 
meer andere mensen werden geraakt door 
wat Dirk-Jan Groot vertelde en kwamen in 
actie. In 1980 werd daarom de stichting 
CSHG opgericht. CSHG is een afkorting 
voor Christelijke Stichting voor Hulp aan 
Gewetensvervolgden. 

Eind jaren ’80 veranderde de situatie in 
Oost-Europa voor de mensen die in Jezus 
geloofden. In steeds meer landen kwam er 
vrijheid om te geloven. Er waren nog steeds 
wel problemen, want veel mensen in Oost-
Europa waren arm. In diezelfde tijd was er 
ook een grote hongersnood in Afrika. 

Door de armoede en de honger veranderde het werk van CSHG. Het werd steeds meer een organisatie die arme mensen en mensen in 
nood hielp. Bij deze verandering hoorde ook een nieuwe naam: Dorcas. 

Weetje: In 1984 en 1985 was er 
in Ethiopië een grote hongersnood. 
Ruim 400.000 mensen zijn in die 
periode gestorven door gebrek 

aan eten.
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2. 
OVER DORCAS

De naam Dorcas
Dorcas is de naam van een vrouw waarover in de Bijbel een verhaal staat. 
Dorcas woonde in Joppe. Ze was een vrouw die veel goede dingen deed 
voor anderen en voor de armen zorgde. Dorcas werd ziek en stierf. De 
discipel Petrus was op dat moment in een stadje vlakbij Joppe. Hij werd 
gevraagd om te komen naar het huis van Dorcas. Petrus kwam en stuurde 
iedereen uit de kamer waar het lichaam van Dorcas lag. Hij knielde om te 
bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam van Dorcas en 
zei dat ze op moest staan. Dorcas opende haar ogen en stond weer op. 
Door dit wonder gingen veel mensen in Joppe in God geloven.

Het verhaal van Dorcas vind je in het bijbelboek Handelingen 9 vers 36 tot en met 42.

Werken bij Dorcas
Bij Dorcas werken meer dan 80 mensen op het Nederlandse kantoor in 
Andijk. Daarnaast werken er in de landen waar Dorcas hulp geeft ook 
nog eens ongeveer 300 mensen. Bij het werk dat Dorcas doet, is ook 
veel hulp van vrijwilligers nodig.

Weetje: 
De Hebreeuwse naam 
voor Dorcas is Tabitha.
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3. 
HET WERK VAN DORCAS
Dorcas werkt op twee verschillende terreinen: noodhulp en ontwikkelingshulp. Hieronder leggen we uit wat dat inhoudt.

Noodhulp 
Noodhulp betekent dat geholpen wordt op 
plaatsen waar een ramp is gebeurd. Bij 
rampen kun je denken aan een aardbeving, 
een overstroming, een orkaan of een mislukte 
oogst, waardoor er hongersnood ontstaat. Of is 
er vaak sprake van noodhulp als er oorlog is in 
een land en mensen moeten vluchten. 
Dorcas gaat dan snel naar zo’n gebied 
toe om te zien wat er nodig is. Dat kunnen 
bijvoorbeeld voedselpakketten zijn, 
waterpompen, medicijnen of tenten. Of Dorcas 
geeft hulp in een kamp waar vluchtelingen 
worden opgevangen. Vaak worden ook 
kinderen geholpen die hun ouders zijn verloren 
door de ramp of oorlog.

Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking is hulp die 
ervoor zorgt dat mensen in een arm land 
zich verder kunnen ontwikkelen. Het doel van 
ontwikkelingssamenwerking is dat de armoede 
minder wordt en de mensen voorgoed een 
beter leven krijgen. Dorcas geeft de hulp in 
samenwerking met het land en de mensen. 

In 2019 raasde over het Afrikaanse land Mozambique een zware storm. Veel huizen 
waaiden kapot. Ook waren er overstromingen die ervoor zorgden dat wegen kapot 
gingen of dorpen wegspoelden. Na de ramp is Dorcas gaan helpen. Eerst werd er 
voor gezorgd dat mensen op droge plaatsen konden wonen, onder een plastic zeil 
of in tenten. Ook werd er voedsel en water uitgedeeld. 
Na het bieden van de eerste hulp was het tijd voor de volgende fase: het herstellen 
van de schade en opbouwen van de dorpen. Dorcas heeft geholpen bij het bouwen 
van nieuwe huizen en scholen. Ook is er gezorgd voor schoon drinkwater en zijn 
toiletten aangelegd. Dit is erg belangrijk, want door schoon water en toiletten 
kunnen ziektes worden voorkomen. 

Het opbouwen van een gebied na een ramp kan wel jaren duren. Dorcas blijft dan 
ook vaak langere tijd aan het werk in zo’n gebied.

De 9-jarige Sofia komt elke dag naar het Dorcas-centrum in Albanië. Zodra de 
lessen op school afgelopen zijn, vertrekt Sofia naar het dagcentrum. Daar staat de 
lunch al voor haar klaar. Daarna krijgt ze huiswerkbegeleiding. Het centrum is ook 
een plek om plezier hebben: de kinderen spelen met elkaar en vieren verjaardagen 
en feestdagen.
Toen Sofia voor het eerst in het dagcentrum kwam, was ze een stil en gesloten 
kind. De scheiding van haar ouders had een grote invloed haar. De maatschappelijk 
werker van het project heeft langzaam het vertrouwen van Sofia gewonnen. Dat 

heeft Sofia zichtbaar goed gedaan!

Dankzij de begeleiding vanuit het centrum 
kan Sofia dromen over de toekomst. Ze 
heeft mooie dromen: ze wil graag juf 
worden. Haar dromen kunnen nu weer 
werkelijkheid worden.

Weetje: Als er een ramp is gebeurd, geeft Dorcas 
vaak eerst noodhulp. Daarna blijft Dorcas vaak in 
het gebied werken om hulp te bieden die langer 

duurt (ontwikkelingssamenwerking). 
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4. 
WAAROM DOET DORCAS HAAR WERK?

Jezus vindt het heel belangrijk dat mensen elkaar helpen. Dat kun je lezen in de Bijbel, in het boek Matteüs. In hoofdstuk 25 staat een 
verhaal dat Jezus vertelt aan de mensen om Hem heen. Hij zegt in dat verhaal dat alles wat je voor een ander doet, je dat voor Jezus 
zelf doet.

Daarom helpt Dorcas andere mensen. En omdat we weten dat God van mensen houdt. God vindt elk mens belangrijk. 

Weetje: In 2019 heeft Dorcas 
meer dan 750.000 mensen in 14 
verschillende landen geholpen.

Oost-Europa

Midden-Oosten

Afrika
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5. 
WAT DOET DORCAS?

Dorcas wil het leven van arme mensen voor altijd veranderen. Niet alleen het leven van alle mensen apart, maar ook van mensen 
samen. Bijvoorbeeld mensen die samen in een gezin wonen. Of met z’n allen in een dorp of stad. Of in een heel land. 

Weetje: Dorcas heeft een 
speciaal sponsorprogramma 

voor ouderen ‘Adopt a Granny’.

We beginnen altijd klein: gewoon bij iemand thuis. 

Bijvoorbeeld bij oma Ilona in Moldavië. Zij is een oude vrouw 

en ze voelt zich al lange tijd niet zo goed. Daarom komt ze 

ook bijna niet meer buiten. Ze voelt zich vaak alleen in haar 

huis en ze is ook bijna nooit meer blij. Eigenlijk heeft ze geen 

gelukkig leven meer. Gelukkig hoort Dorcas over oma Ilona. 

Dorcas-medewerker Leila gaat snel op bezoek bij oma Ilona. 

Oma Ilona vertelt Leila dat het niet zo goed met haar gaat. 

Leila ziet dat ook. Ze besluit dat oma snel geholpen moet 

worden. 

Leila gaat daarom kijken wat nodig is. Bijvoorbeeld eten, kleding of bezoek van een dokter. Ook gaat Leila 

kijken of er mensen zijn die oma Ilona kunnen helpen. Misschien de buren wel. Of een kerk in het dorp. 

Leila nodigt oma Ilona uit om met haar mee te gaan naar een middag voor oudere mensen. Dat vindt 

iedereen vaak heel erg gezellig. Ze zorgt er zo voor dat oma Ilona weer andere mensen ontmoet en 

misschien weer vrienden en vriendinnen krijgt. Hierdoor voelt oma Ilona zich niet meer zo alleen. 

Af en toe kan ze ook weer lachen.

Maar Leila doet nog meer. Ze gaat kijken of de regering van het land oma Ilona meer hulp kan geven. 

Misschien kan oma Ilona elke maand iets meer geld krijgen, mag ze gratis naar de dokter gaan of kan ze 

gratis medicijnen ophalen.

Zo zorgt Leila ervoor dat oma wordt geholpen. Dankzij het werk van Leila en Dorcas heeft oma Ilona een 

beter leven. Niet alleen vandaag, maar ook alle dagen daarna. 
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6. 
DORCAS EN KINDEREN

Dorcas helpt niet alleen volwassen mensen, maar ook kinderen. In Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten hebben veel kinderen het 
moeilijk. Sommige kinderen hebben geen ouders die voor hen kunnen zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze heel arm zijn, omdat ze heel vaak 
moeten werken of omdat ze ziek of gestorven zijn. Dorcas helpt deze kinderen. 

Weetje: In 2020 viert Dorcas 
dat ze 40 jaar bestaat! 

Melat uit Ethiopië is zo’n meisje dat door Dorcas wordt geholpen. Haar vader was er niet en haar moeder 

kon door ziekte niet voor haar zorgen. Melat ging niet naar school, omdat ze al op jonge leeftijd moest 

werken. Helaas verdiende ze te weinig geld om voldoende eten te kunnen kopen. 

Gelukkig leerde Dorcas Melat kennen. In Nederland waren mensen die via Dorcas geld wilden geven aan 

Melat. Hierdoor kon Melat naar school en kreeg ze genoeg te eten. Ook kwam er hulp voor haar zieke 

moeder. 

Melat is nu een volwassen vrouw. Ze heeft altijd hard gewerkt op school en haalde goede cijfers. Melat is nu 

aan het leren om dokter te worden. Ze wil graag andere mensen helpen, want ze weet uit eigen ervaring hoe 

belangrijk het is dat we elkaar helpen.

Haar moeder is heel trots op Melat. Ook de mensen uit 

Nederland, die elke maand geld hebben gegeven, zijn heel 

trots. Melat heeft hen laten weten dat haar leven voorgoed 

helemaal is veranderd. En dat zij op haar beurt ook graag 

anderen wil helpen. 
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7. 
DORCAS WERKT SAMEN

Dorcas kan het werk in arme landen niet alleen doen. Daarom werken we samen met veel andere organisaties en mensen. 

We werken bijvoorbeeld met organisaties zoals Woord en Daad, Red een Kind, Unicef of SOS Kinderdorpen. Daarnaast doen we veel 
samen met kerken en vrijwilligers in de landen waar we hulp geven.

Dorcas doet haar werk goed. Daarom werkt ook de Nederlandse regering regelmatig samen met ons. Dat doet zij door geld te geven 
voor projecten voor ontwikkelingshulp. Of door Dorcas met geld te ondersteunen bij noodhulp. 

Door samenwerking wordt de hulp beter en kunnen meer mensen worden geholpen.

Weetje: Subsidie of 
ontwikkelingshulp: geld dat de 

overheid geeft aan een organisatie 
voor hulp aan arme mensen.
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8. 
HOE KUN JIJ HELPEN?
Ben je na het lezen van al deze informatie zó enthousiast geworden dat je mee wilt helpen met het werk van Dorcas? 
Dat vinden we natuurlijk fantastisch! Er zijn allerlei manieren waarop je kunt helpen.

Dorcas Kledinginzameling
Je zamelt met je klas of met school zoveel mogelijk 
kleding en schoenen in. Dit mag nieuw zijn, maar 
natuurlijk zijn ook gebruikte kleding en schoenen 
welkom. Wel is het belangrijk dat 
alles heel en schoon is. Wanneer 
jij inzamelt, zorgen wij ervoor 
dat alles opgehaald wordt bij 
school. Wel is het belangrijk 
dat we vooraf even overleggen 
over de datum en tijd. 

Week op water / Actie Waterkracht
Water is gezond. Het is belangrijk dat iedereen op de 
wereld schoon drinkwater heeft. Daarom kun je met je 
klas of met de school een ‘week op water’ organiseren. 
Je drinkt een week lang alleen maar water of thee. 

Natuurlijk vraag je mensen om 
jou te steunen, zodat je het vol 
kunt houden en zodat je geld kunt 
inzamelen voor het aanleggen van 
waterpompen in landen waar dat 
nodig is.  

Dorcas Voedselactie
Deze actie kan alleen in het 
najaar. Je zamelt met je klas 
of met de school zoveel 
mogelijk producten in voor 
de voedselpakketten die 
door Dorcas worden verzonden 
naar arme mensen in Oost-Europa. Dorcas heeft 
hiervoor een lijstje gemaakt met producten die 
nodig zijn. We leveren vooraf dozen aan waar je de 
producten in kunt doen. En we zorgen natuurlijk 
voor posters en voedsellijstjes. 

Nog veel meer…
Natuurlijk is er nog veel meer mogelijk. Een 
sponsorloop, een markt op school, stroopwafels 
verkopen, een actie ‘heitje voor een karweitje’, 
het inzamelen van lege 
statiegeldflessen en ga zo maar 
door. Gebruik je creativiteit en 
bedenk een leuke actie. Heb je 
hulp nodig? We denken graag 
met je mee!

10



9. 
TIPS EN TOPS VOOR JE SPREEKBEURT 
OF WERKSTUK

Om je spreekbeurt of werkstuk zo goed mogelijk te maken, hebben we nog wat tips en tops voor jou:

Bedankt!
Enorm bedankt dat jij over Dorcas wilt vertellen. Hierdoor maak 
je het werk van Dorcas bekender. Dat zorgt ervoor dat meer 
mensen Dorcas willen helpen. Jouw spreekbeurt of werkstuk 
zijn dus niet alleen belangrijk voor jouw cijfer, het helpt ook de 
mensen in de landen waar Dorcas werkt. Of het nu klein of 
groot is: alle hulp helpt. Dus dankjewel dat jij dit wilde doen! 

• Maak bij je spreekbeurt een mooie PowerPoint. Zo kun je anderen plaatjes laten zien van wat jij vertelt.  

 Let op: gebruik niet teveel tekst in je PowerPoint. Anders gaan je klasgenoten lezen wat er op het   

 Digibord staat en vergeten ze naar jouw verhaal te luisteren! 

• Laat bij je spreekbeurt een kort filmpje zien over een kind in een land waar Dorcas helpt. Op het   

 Youtube-kanaal van Dorcas vind je er een heleboel: https://www.youtube.com/user/dorcashulp/videos.  

• Zorg bij je werkstuk voor een inhoudsopgave, paginanummers en een lijstje van de websites of boeken  

 waar je je informatie hebt uitgehaald.

• Vertel bij je spreekbeurt of werkstuk waarom je voor het onderwerp Dorcas gekozen hebt. ‘Ik heb   

 gekozen om over Dorcas te vertellen, omdat …..’  

• Maak een quiz met vragen over je spreekbeurt. Iedereen gaat staan bij het begin van de quiz. Wie een  

 vraag goed heeft, mag blijven staan. Wie een vraag fout beantwoordt, gaat zitten. Wie blijft het langste  

 staan? Die verdient een prijsje!

• Deel na afloop van je spreekbeurt iets leuks uit. Bijvoorbeeld een pen of een kleurplaat van Dorcas.

• Vergeet niet om zo snel mogelijk even contact met ons op te nemen voor materialen! 
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10. 
MEER INFORMATIE  

Zo, nu weet je heel veel over Dorcas. Toch is het nog maar een klein beetje van alles wat er valt te vertellen. Dorcas werkt namelijk niet 
alleen in het buitenland. Ook in Nederland is Dorcas actief. Zo hebben we bijna 40 kringloopwinkels in Nederland. De opbrengst van 
de winkels gaat naar de projecten voor de allerarmsten. Ook houdt Dorcas elk jaar in november een voedselactie voor arme mensen in 
Moldavië, Albanië, Roemenië en Oekraïne.

Wil je nog meer weten over Dorcas? Neem dan eens een kijkje op onze website www.dorcas.nl. 
Je kunt Dorcas ook vinden op social media:
Instagram: https://www.instagram.com/dorcas.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/Dorcashulp
Youtube: https://www.youtube.com/user/dorcashulp/videos
Twitter: https://twitter.com/dorcashulp

Hartslag
Drie keer per jaar verschijnt ons magazine Hartslag. Wil je dat ook ontvangen? Stuur ons dan even een mailtje met daarin je naam en 
adres. Ons mail adres is: info@dorcas.nl. Vraag wel eerst even toestemming aan je ouders!

Nog meer vragen?
Heb je na het lezen van deze informatie of het bezoeken van de website nog vragen? Of wil je Hartslag of ander materiaal van Dorcas 
ontvangen om uit te delen in de klas? Bel, mail of app ons dan gerust even. We vinden het leuk van je te horen! 

Margriet: 06-15399733 of m.visser@dorcas.nl 
Janet: 06-15051258 of j.klein@dorcas.nl 

Enne…. natuurlijk horen of zien we ook heel graag hoe je spreekbeurt is gegaan of hoe je werkstuk er uitziet!
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