
Jaarplan 2021
Highlights van onze landenkantoren voor 2021

Ambitieuze plannen in 
Roemenië
We hopen ons inclusieprogramma 
voor Roma op te schalen, gaan 
we aan de slag met het oprichten 
van sociale ondernemingen op het 
platteland én werken we aan de 
preventie van mensenhandel. 

Onze droom voor Moldavië
In bloeiende gemeenschappen kunnen 
alle mensen meedoen ondanks 
beperkingen zoals economische recessie 
of ouderdom, en worden zij in staat 
gesteld om hun levensomstandigheden 
zelf te verbeteren. 

Onze doelgroep in Oekraïne
In 2021 willen we ruim 3.700 kwetsbare 
kinderen, families en ouderen helpen, 
verdeeld over 15 gemeenschappen in 
Zaporozje, Donetsk and Transkarpatië. 

Project uitgelicht in Albanië
In ons project ‘Enterprising for social impact’ 
verbinden we beginnende ondernemers en 
investeerders met elkaar, zodat er succesvolle 
sociale ondernemingen opgericht worden die 
een positieve impact hebben op het individu, 
de lokale gemeenschap én de maatschappij. 

In 2020 verliep alles anders dan verwacht – dat geldt voor de 
hele wereld en dus ook voor ons werk onder de meest kwetsbare 
mensen. Ook in 2021 zal de coronapandemie ongetwijfeld veel 
invloed hebben op de manier waarop we onze projecten in 
Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten kunnen uitvoeren. 
Veel projecten zijn inmiddels aangepast (bijvoorbeeld door 
digitalisatie) zodat ze kunnen blijven doorlopen. Andere projecten 
liggen tijdelijk stil. We weten nog niet hoe de pandemie verder 
zal verlopen. Wel weten we dat het zal leiden tot een verergering 
van andere crises, en een toename van het aantal mensen dat in 
armoede leeft. Dat maakt ons werk extra hard nodig. Bedankt 
voor uw betrokkenheid en uw bijdrage in tijd, geld en gebed. 
Samen blijven we ons inzetten for those in need!

Budget 2021

Oost-Europa € 2,2 miljoen

Midden-Oosten € 7,8 miljoen

Afrika € 6,3 miljoen

Dorcas
for those in need

https://dorcas.nl/roemenie
https://dorcas.nl/moldavie
https://dorcas.nl/landen/oekraine/
https://dorcas.nl/albanie


Een vooruitzicht voor Irak
We onderzoeken of het 
mogelijk is om de bewoners van 
vluchtelingenkampen te laten 
terugkeren naar hun oorspronkelijke 
woonplaatsen, en helpen deze 
terugkeer bevorderen.

Uitbreiding van ons 
programma in Egypte
Op onze Farmer Field School 
zullen we in 2021 een module 
over waterbeheer introduceren.

Groeimogelijkheden in Syrië
We willen ons werk uitbreiden naar nieuwe 
provincies, en hulp bieden in met name moeilijk 
bereikbare gebieden. Daarbij houden we oog 
voor de geestelijke gezondheid van mensen die 
getraumatiseerd zijn door de oorlog.

Vestiging in Jemen
We streven ernaar om in 
2021 ons eigen landenkantoor 
op te zetten in Jemen.

Onze ambitie in Libanon
We willen beter worden in 
het mobiliseren van de lokale 
gemeenschap, en als organisatie 
steeds zichtbaarder worden als 
organisatie in de sector.

Nieuwe gebieden 
verkennen in Zuid-
Soedan
Vanwege de grote noden 
in Zuid-Soedan hebben we 
de ambitie om ons werk 
uit te bouwen naar andere 
regio’s waar we op dit 
moment nog niet werken.

Een nieuw project 
in Ethiopië
In 2021 starten we met een 
project voor vredesopbouw, 
waarbij we mensen en 
gemeenschappen leren hoe ze 
in hun dagelijkse leven kunnen 
omgaan met conflicten en geweld. 

Ons werk in Mozambique
We werken in Mozambique aan 
veilige en gezonde gemeenschappen, 
onder andere door te investeren in 
veilige huizen, hygiënische toiletten 
en schoon drinkwater. 

Innovatie in Tanzania
In Tanzania streven we naar de hoogst mogelijke 
impact door veel bezig te zijn met innovatie. Een 
mooi voorbeeld is ons Clean cooking-project, 
waarbij jongeren en vrouwen de mogelijkheid 
krijgen om over te stappen op de zogenoemde 
Mimi Moto.

Een hoofdrol in Kenia
We streven ernaar om een 
hoofdrolspeler te worden in de 
sector op het gebied van onder 
andere klimaatverandering.

https://dorcas.nl/irak
https://dorcas.nl/egypte
https://dorcas.nl/syrie
https://dorcas.nl/jemen
https://dorcas.nl/libanon
https://dorcas.nl/zuid-soedan
https://dorcas.nl/zuid-soedan
https://dorcas.nl/ethiopie
https://dorcas.nl/mozambique
https://dorcas.nl/tanzania
http://dorcas.nl/cleancooking
https://dorcas.nl/kenia

