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Dit is Dorcas

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke 
overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika. Hierbij mag ze 
rekenen op het enthousiasme van duizenden vrijwilligers, ondernemers en donateurs in Nederland. 

Dorcas werkt samen met lokale kerken en partnerorganisaties en ondersteunt drie vormen van hulp en 
ontwikkeling: 

Duurzame ontwikkeling
Dorcas helpt mensen hun levensomstandigheden duurzaam te verbeteren met langlopende projecten op het 
gebied van werk en inkomen, landbouw, kinderontwikkeling, water, hygiëne en gezondheid.

Sociale zorg
Dorcas zorgt voor mensen die kwetsbaar zijn en er vaak alleen voor staan Ouderen, kinderen, chronisch zieken, 
gevangenen, mensen met een beperking – Dorcas bezoekt ze, begeleidt ze en geeft wat nodig is aan eten, 
warmte, kleding en medische voorzieningen.

rampenmanagement
Wereldwijd staat Dorcas mensen bij die in risicogebieden leven of getroffen zijn door een ramp. Bij een dreigende 
noodsituatie helpt Dorcas met preventieve maatregelen en voorbereiding. Als een ramp plaatsvindt, biedt Dorcas 
noodhulp en ondersteunt ze de wederopbouw.

Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 
zorgt Dorcas voor armen en verdrukten 
in Oost-Europa en Afrika.
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Bekijk de Mattheüs 
25-trailer van Dorcas:  
een clip van 25 seconden 
waarin Dorcas u laat zien 
hoe zij haar missie handen 
en voeten geeft. 
http://bit.ly/mattheus25

over DorcaS velDkantoren
Dorcas veldkantoren werken aan:
•	 Capaciteitsontwikkeling bij 

en ondersteuning van lokale 
partnerorganisaties

•	 Het realiseren en toezicht houden op 
(nieuwe) projecten 

•	 Financiële controle
•	 Het onderhouden van contacten 

met overheden en andere niet-
gouvernementele organisaties

Dorcas heeft 15 veldkantoren waar lokale 
medewekers samenwerken met lokale 
partners. Hierdoor weet Dorcas van de 
lokale cultuur, nood, en van oplossingen 
die wel of niet werken. 

menSenrechten
In de strijd tegen armoede en uitsluiting wil Dorcas zich 
houden aan de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens.

SekSegelijkheiD
Dorcas wil met haar projecten bijdragen aan de 
gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, met respect 
voor de verschillende rollen die zij vervullen in de 
verschillende culturen. 

DuurzaamheiD
Dorcas denkt aan toekomstige generaties. In projecten 
verkleint ze de negatieve impact op het milieu en 
bevordert een duurzame omgang met de leefomgeving.
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veel onDernemerS willen met hun onDerneming 
en meDewerkerS maatSchappelijk betrokken zijn 
en verantwoorD onDernemen. Samenwerking 
met DorcaS bieDt hun De gelegenheiD hanDen en 
voeten te geven aan maatSchappelijk verantwoorD 
onDernemen. 

Bedrijven zijn voor Dorcas meer dan belangrijke donoren 
alleen: zij zijn partners in ontwikkelingssamenwerking. 

ga met DorcaS mee op reiS
Bent u als ondernemer betrokken bij Dorcas of wilt u op 
een bijzondere manier kennismaken met het
werk van Dorcas? Tijdens projectreizen biedt Dorcas 
ondernemers de gelegenheid om met eigen ogen het 
effect van hun investeringen in ontwikkelingsprojecten 
te zien. U bezoekt Dorcas-projecten en lokale 
partnerorganisaties. Zo ziet en ervaart u met eigen ogen 
wat de impact van uw betrokkenheid is. 

Dorcas organiseert verschillende soorten reizen: 
werkreizen, groepsreizen voor ondernemersgroepen 
en voor bedrijven en individuele reizen. Bent u 
geïnteresseerd? Neem contact met ons op via 
bedrijven@dorcas.nl.

1. een Donatie Doen
Uw giften in geld, goederen of diensten zijn van harte 
welkom bij Dorcas. Uiteraard kunt u uw wensen voor 
besteding daarvan kenbaar maken in een gesprek met 
uw contactpersoon bij Dorcas.
Graag informeren wij u daarbij over de fiscale kant van 
deze donaties.

2. aanSluiten bij een DorcaS onDernemerSgroep 
Een Dorcas-ondernemersgroep bestaat uit 
ondernemers en organisaties in een bepaalde 
regio. Zij verenigen zich en geven samen met 
Dorcas invulling aan Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemerschap. Vanuit een gezamenlijke visie 
nemen ondernemersgroepen van Dorcas initiatieven 
om de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika te 
ondersteunen. Hiervoor zetten zij hun netwerken, 
kennis en kwaliteiten in.

Vragen over Dorcas-ondernemersgroepen kunt u 
stellen via: bedrijven@dorcas.nl.

3. vrienD van DorcaS worDen
Voor bedrijven en ondernemers is Vriend van Dorcas 
een prima initiatief: als Vriend van Dorcas bent u 
concreet betrokken bij de strijd tegen de armoede.

U kiest een gebied en thema waarin u jaarlijks minimaal 
vijfhonderd euro investeert. Wellicht hebt u voorkeur 
voor een bepaalde sector waarin Dorcas actief is, of 
affiniteit met een specifieke doelgroep. Uit de door u 
gekozen sector selecteert Dorcas een specifiek project.

Wat u als Vriend van Dorcas mag verwachten:
•	 Besteding van uw bijdrage aan een project in de 

door u gekozen sector of regio
•	 Het jaarlijks ontvangen van minimaal één update 

over het project waarin u investeert
•	 Ontvangen van de Connect, het businessmagazine 

van Dorcas
•	 Uitgenodigd worden op netwerkbijeenkomsten.
•	 Uitgenodigd worden voor deelname (op eigen 

kosten) aan ondernemersreizen
•	 De beschikbaarheid van een relatiebeheerder voor 

al uw vragen en ideeën
•	 Plaatsing (indien wenselijk) van uw bedrijfslogo op 

de website www.dorcas.nl/bedrijven.

Schenken met belaStingvoorDeel
De overheid stimuleert giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door middel van een 
giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Omdat de Belastingdienst Dorcas 
kwalificeert als ANBI zijn schenkingen aan Dorcas fiscaal aftrekbaar. Dit kan u een flink belastingvoordeel 
opleveren! Het is hierbij van belang of sprake is van een gift door een particulier of door een ondernemer. 
In beide situaties moet u altijd met schriftelijke bewijsstukken kunnen aantonen dat de giften daadwerkelijk 
zijn gedaan. 

Lees meer over belastingvoordelen bij schenkingen op: http://dorcas.nl/help-mee/bedrijven-2.

Cecilia uit Zuid-Soedan begon met hulp van Dorcas 
haar eigen winkeltje. Haar inkomen is verdubbeld.

Ondernemersreis naar Roemenië.

Hoe kunt u als onDernemer betrokken raken bij Dorcas?
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gezonDheiDSzorg  

Dorcas wil met haar gezondheidsprojecten ziekten 
voorkomen. Dit doet Dorcas door het vergroten van kennis 
over gezondheidszorg en het verbeteren van de toegang tot 
kwalitatief goede gezondheidszorg. 

economiSche ontwikkeling

Dorcas helpt jongeren, mannen en vrouwen om een vak te 
leren en om daarmee aan de slag te komen. Met trainingen, 
microkredieten en microspaarprogramma’s steunt Dorcas 
gemotiveerde mensen om zich verder te kunnen ontplooien. 
In deze projecten stimuleert Dorcas het gebruik van 
duurzame en milieuvriendelijke werkwijzen en technieken, 
zoals zonne- en windenergie en recyclen van afval. 

sectoren

alS vrienD van DorcaS inveSteert u in projecten in een 
DorcaS-Sector naar keuze:

In het beroepsopleidingscentrum in 
Ethiopië leren jongeren een vak. 

Gezondheidszorg voor ouderen in Albanië. Sociale zorg in Oekraïne.

water, Sanitatie en hygiëne

Veel ziekten in met name Afrika worden veroorzaakt door 
vervuild drinkwater en slechte hygiëne. Dorcas helpt dorpen 
van schoon water te voorzien, sanitaire voorzieningen aan te 
leggen en goede hygiëne te promoten. 

Schoon drinkwater: van levensbelang.

kinDerontwikkeling

De projecten binnen de sector Kinderontwikkeling zijn 
erop gericht het welzijn en de vooruitzichten van arme 
en kwetsbare kinderen te verbeteren en hun een veilige 
omgeving te bieden om op te groeien. Hier werkt Dorcas 
onder andere aan door middel van persoonlijke aandacht, 
scholing en huiswerkbegeleiding. Maatschappelijk werkers 
bieden psychosociale hulp aan kinderen en hun ouders.

Kinderontwikkeling in Egypte.

DorcaS algemeen

Bij deze keuze bepaalt Dorcas de bestemming van uw 
donatie.

Landbouwtraining in Moldavië.Landbouwtraining in Zuid-Soedan.



colofon
 
Deze brochure is een uitgave van hulporganisatie 
Dorcas, team Bedrijven. 
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1619 ZG Andijk
Tel. 0228 595900
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