VRIENDENBRIEF

Nieuwsbrief van Stichting Vrienden van Dorcas Woudenberg

FINANCIEEL VERSLAG
(2e HALFJAAR) 2017
Financieel gezien kunnen wij
terugblikken op een goed 2e half
jaar en daarmee op een prima
2017. Wij verwachten dat de
totale opbrengst van de winkelverkopen dit jaar uitkomt op een
bedrag van circa € 160.000. Dit
bedrag is hoger dan het bedrag
aan winkelverkopen over 2016.
Ongeveer € 6.000 om precies te
zijn.
De netto-opbrengst inzake de
winkelverkopen 2017 zal afgerond € 132.000 gaan bedragen.
De opbrengst van de onlangs
gehouden Kerstmarkt bedroeg
maar liefst € 6.700. Hulde aan het
adres van alle vrijwilligers die hier
vele uren (vrije) tijd in hebben
gestoken.

van diverse acties en activiteiten met de daaraan verbonden
opbrengsten:
•

•

•

•

•
Ongeveer 50% van de winkelverkopen wordt inmiddels via een
pintransactie afgerekend. Wat
ons betreft wordt dit percentage
de komende tijd verder opgeschroefd.

•
•

verschillende donaties, giften
en collecten leverden voor
onze stichting weer een mooi
bedrag op;
de sponsorgelden in verband
met naamsvermelding op
onze rijdend materieel zorgen
jaarlijks voor een substantieel
bedrag voor onze stichting;
de oud papieropbrengst leidt
tot een inkomstenbron op
jaarbasis van circa € 2.500;
een gehouden volleybaltoernooi, waarvan de opbrengst
voor onze stichting was
bestemd, resulteerde in € 700;
de verkoop op Haantjesdag
leverde € 200 op;
de appelplukactie kende een
opbrengst van € 1.140;
de drie dit jaar georganiseerde boekenmarkten brachten
samen het mooie bedrag op
van circa € 4.000. Daarnaast

LECTORI SALUTEM!
Beste vrienden van Dorcas en overige lezers,
stuwen deze boekenmarkten
de omzet van de winkel op
de betreffende zaterdagen
omhoog.
In de vorige nieuwsbrief hebben
wij u uitgebreid geïnformeerd
over de voor 2017 geadopteerde
projecten. De financiële stand
van zaken stelt ons in staat om
voor 2017 nog een project te
adopteren. Wij hebben Dorcas
Nederland daarom gevraagd welk
project financiële ondersteuning
verdient. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.
Namens het bestuur worden
langs deze weg alle gevers hartelijk bedankt. Ook onze sponsoren
bedanken wij voor hun bijdragen.
En niet in de plaats u die op welke
wijze dan ook ons keer op keer
in staat stelt de doelstelling van
onze stichting te verwezenlijken.

DE SPONSORS AAN HET WOORD

Al meer dan 90 jaar is Hofland
een regionaal opererend familiebedrijf.
Als totaalinstallateur heeft Hofland Installaties zich in de afgelopen decennia gespecialiseerd in
traditionele zink- en dakwerken,
gas-, water- en rioleringinstallaties, centrale verwarming, ventilatie tot aan de duurzame- en
zonne-energie.
Duurzame energiebronnen
benutten past goed in de filosofie
van Hofland dat wij zuinig om

Boerderij De Weistaar is al lange
tijd sponsor van Dorcas Woudenberg. Fantastisch om te zien hoe
deze stichting zich inzet voor
de armoede, hoeveel moeite
er wordt gedaan om geld in te
zamelen en het grote aantal
vrijwilligers dat zich hiervoor
inzet. Daar dragen wij graag een
steentje aan bij.
Kent u onze locatie?
Van iedere gelegenheid maakt
Boerderij De Weistaar een brui-

moeten gaan met onze aarde.
De overheid heeft zich tot doel
gesteld om in 2050 volledig duurzaam te zijn. Dat betekent nogal
wat. Denk eens aan alle woningen
die gasloos gemaakt moeten
worden!
Hofland Installaties volgt alle
nieuwe mogelijkheden op de
voet om hier tijdig op in te kunnen springen.
De showroom van Sanidrome
Hofland maakt de cirkel rond. Hier
kunt u terecht voor de betere
badkamer. U wordt persoonlijk
begeleid en geadviseerd door
onze sanitairspecialisten. Van
een 3D-ontwerp, inrichting en
productkeuze tot en met de
uiteindelijke installatie van uw
badkamer.

send spektakel. Van familiedag
tot trouwfeest, van verjaardag tot
teambuilding. Zelfs uw vergadering maken wij bijzonder en extra
effectief.
Wij zijn trots op onze omgeving
en willen u graag laten meegenieten. Daarom houden wij ervan
om, waar mogelijk, pure streekproducten te gebruiken in onze
gerechten.
Combineer uw bezoek met een
activiteit, rustig of heel uitdagend.
Breng een bezoek aan onze Landwinkel met een groot assortiment

Sinds kort is de organisatie van Dorcas Nederland structureel gewijzigd. Vanaf heden vinden er geen transporten meer plaats vanuit
Woudenberg naar Andijk. Hulpgoederen die geschikt zijn voor (her)
gebruik in het buitenland worden voortaan direct vanuit Woudenberg naar elders vervoerd. Onze donorlanden zijn Bulgarije en
Roemenië. Dit heeft de nodige gevolgen voor de wijze van sorteren
en opslaan van de ingebrachte goederen en vraagt best wel wat
van onze vrijwilligers. Wij hopen dat deze structuurwijziging tot
een forse besparing op met name de transportkosten leidt, zodat er
meer geld resteert voor de hulpprojecten.
Als bestuur zijn wij onze God en Vader dankbaar dat Hij ons ook
in de achterliggende periode weer heeft geholpen. Het heeft ons
opnieuw bepaald bij het belang van het gebed en de kracht die daar
van uit mag gaan. Hem zij alle eer en dank.
Wij wensen u gezegende dagen en een voorspoedig 2018.

Met vriendelijke groeten,
Martin de Smit (penningmeester)

Hiernaast volgt een opsomming

Installatiebedrijf Hofland Sanidrome vindt het belangrijk
lokale verenigingen en doelen te
ondersteunen. Vanuit deze visie
ondersteunen wij ook graag de
activiteiten van Dorcas Woudenberg waar vele vrijwilligers zich
voor inzetten.

De gang van zaken rond het recent door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan “Bebouwde Kom” met de hierin opgenomen regeling voor de bebouwings- en parkeermogelijkheden op
het perceel Maarsbergseweg 25A, heeft ons als bestuur veel tijd en
energie gekost.
Wij zijn dan ook blij dat wij dit hoofdstuk kunnen afsluiten en ons
weer kunnen focussen op onze kernactiviteit, te weten de hulp aan
de allerarmsten in nood.

In gedachten zijn wij ook bij allen die het in welke omstandigheden
en waar dan ook moeilijk hebben.
Een hartelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Dorcas Woudenberg,
Gerrit Wolfswinkel (voorzitter)

DORCAS
VOEDSELACTIE 2017
Hofland Installaties
www.hofland-installaties.nl
Middenstraat 1, Woudenberg
033 - 2861737

Sanidrome Hofland
www.sanidrome.nl/hofland
Voortstraat 6, Woudenberg
033 - 2861737

Heel hartelijk bedankt voor uw
medewerking aan de Dorcas
Voedselactie. Mede dankzij uw
inzet kunnen dit jaar opnieuw
duizenden mensen in OostEuropa blij worden gemaakt met
een voedselpakket uit Nederland.
De afgelopen voedselactie heeft
naar schatting 34.500 voedselpakketten opgeleverd. De eerste
20.000 pakketten zullen nog voor
de kerst op de plaats van bestemming aankomen. Het geld dat de
Voedselactie heeft opgebracht,

wordt gebruikt voor lange termijn
projecten die gericht zijn op
voedselzekerheid.
Een speciaal woord van dank
aan het adres van onze vrijwilligers die bij de plaatselijke AH
en Jumbo aanwezig waren om
alles in goede banen te leiden. Dit
geldt ook voor het personeel en
de bedrijfsleiding van deze lokale
supermarkten. En niet te vergeten
u die de portemonnee trok om de
producten aan te schaffen.

aan cadeauartikelen of breng een
bezoek aan ons Kaas- en Botermuseum.

WIST U DAT?

Graag verwelkomen wij u en uw
gasten in Boerderij De Weistaar.
Kom sfeer proeven en genieten. U
bent van harte welkom.

Onze heftruckchauffeurs kortgeleden zijn gecertificeerd. Dit is in
het belang van ieders veiligheid.

Met gastvrije groet,
Jan van Wolfswinkel
Rottegatsteeg 6
3925 MN MAARSBERGEN
033 - 2861943
info@weistaar.nl
www.weistaar.nl

Onze sorteerders elke maand
toch gauw ruim 10.000 kilo kleding door hun handen laten gaan.
Ons centrum over een AED - beschikt en een aantal vrijwilligers
jaarlijks een reanimatietraining
volgt.

PROJECTRAPPORTAGE WATER EN DUURZAME ONTWIKKELING
HANDENI - TANZANIA
Dorcas Nederland koppelt met
enige regelmaat de stand van
zaken en de voortgang van de
geadopteerde projecten naar
ons terug. Aangezien u er recht
op heeft te weten wat er met
uw geld gebeurt, doet Dorcas
Nederland uitgebreid verslag van
waar uw inspanningen toedienen. In deze Vriendenbrief staan
wij stil bij het project Handeni in
Tanzania.
Dit project ligt in het noordoosten van Tanzania. Bijna 40 procent
van de bevolking van Tanzania
leeft onder de armoedegrens.
Op het platteland ligt dit percentage nog hoger. Het aantal
armen neemt toe door schaarste
aan banen. Ongeveer 1.4 miljoen
mensen leven met hiv en aids.
Hiv en aids, maar ook malaria
zijn grote veroorzakers van de
kindersterfte in het land. Ook een
gebrek aan schoon drinkwater en
toiletten en de slechte hygiënische gebruiken spelen daarbij
een rol. Handeni wordt regelmatig getroffen door droogte. Deze
droogte heeft voedseltekorten en
armoede tot gevolg. De negatieve effecten daarvan worden
versterkt doordat mensen in dit
gebied traditionele landbouwmethoden toepassen. Maar ook
rondtrekkend vee in het gebied
leidt dit tot onderlinge conflicten
tussen de boeren. Een lage opbrengst van het land en boeren
die niet of slecht georganiseerd
zijn in combinatie met het gebrek
aan marktkennis en nauwelijks
toegang tot krediet leiden tot
onvoldoende inkomsten voor
boeren. Vrouwen en kinderen
zijn veel tijd kwijt doordat zij
water moeten halen. Gebrek aan
schoon water verhoogt bovendien de kans op cholera, tyfus
en diarree. Deze ziektes maken

mensen nog kwetsbaarder.
Wat wordt gedaan?
De bouw van een dam en regenwateropslagtanks voorzien
de inwoners in het gebied van
water. De aanplant van bomen en
het gebruik van energiezuinige
kookstellen worden gestimuleerd.
Er worden twee biogasinstallaties
en een weerstation neergezet.
Hiermee kunnen mensen leren
in te spelen op het veranderende
klimaat. Landbouwers en veehouders organiseren zich in boerengroepen en krijgen training in
duurzame landbouwmethoden
en veehouderij. Ook worden er
in de gemeenschap afspraken
gemaakt voor duurzaam landgebruik. Potentiële ondernemers
krijgen ondersteuning bij het
opzetten van een kleine onderneming en leren hiervoor de benodigde vaardigheden, zoals leder
bewerken of yoghurt produceren.
Bij de coöperatieve dorpsbank
kunnen mensen sparen en
toegang krijgen tot microkrediet. Door middel van dit project
wordt ook voor extra leenkapitaal
bij de lokale dorpsbank gezorgd.
Dit project heeft tot doel om
10.000 arme huishoudens op het
platteland van Handeni verbeterde levensomstandigheden te
bieden en de droogterisico’s te
verminderen door het nemen van
goede droogtemaatregelen, verbeterde landbouw- en veeteeltpraktijken. Het project kent een
looptijd tot en met 2017 en voor
het jaar 2016 bedroeg het budget
circa € 75.000.
Wat is er in 2016 met uw hulp
bereikt?

Resultaat 1: Droogterisico's verminderden door een verbeterde
toegang tot water.
•

•

Zes jaar bloedige burgeroorlog in
Syrië. Het land ligt in puin.
Maar tussen de puinhopen
ontmoeten wij Syrische vluchtelingen die geloven in een
nieuwe toekomst. We horen zelfs
verhalen van mannen en vrouwen die zijn teruggekeerd naar
hun oorspronkelijke woonplaats
om daar een nieuw leven op te

bouwen. Ook vluchtelingen die in
buurlanden wonen, werken aan
een nieuwe toekomst.
Wij vinden dit hoopvol! Samen
met drie andere hulporganisaties
vertellen wij daarom deze maand
verhalen van geloof, hoop en
beginnend herstel. En vragen wij
aan zoveel mogelijk Nederlanders de hoop van deze Syrische
mensen werkelijkheid te maken.
Jij kunt daaraan meedoen.

•

•

over de toekomst van Dorcas, de
werkwijze, de projecten en vooral
hoe waardevol uw inzet is voor
het werk van Dorcas.
Voor de vrijwilligers die er waren

190 veehouders (gepland was
100 veehouders) hebben hun
kennis over veehouderij uitgebreid door het volgen van
opleidingen en het bijwonen
van trainingen.Deze kennis
passen zij toe in hun bedrijf.
190 veehouders en boeren
(gepland was 100 veehouders
en boeren) hebben minstens
zes motingabomen en minstens tien meter olifantengras
aangelegd.
vijf onderkomens (gepland
was twee onderkomens) voor
het kleinvee zijn gebouwd.

Door voorlichtingscampagnes
zijn 1.800 mensen (gepland
was 800 mensen) zich bewust
van de klimaatverandering en
de gevolgen hiervan voor het
milieu.
Er is een milieuvriendelijke
energiebron geïnstalleerd.

•

650 boeren (gepland was 400
boeren) hebben hun kennis
uitgebreid en hun landbouwpraktijken verbeterd door het
volgen van opleidingen en
het bijwonen van trainingen.
650 boeren (gepland was 400
boeren) kunnen inmiddels
per halve hectare tien tot
vijfentwintig zakken maïs en/

Deel je tafel
Hoe? Door een Tafel te delen. Bijvoorbeeld een Eet-Tafel, een High
Tea-Tafel of een Spelletjes-Tafel.
Je gasten geven dan een zelfgekozen bedrag voor steun aan
deze Syrische vluchtelingen.
Ga naar www.geloofhoopensyrie.nl
en help deze mensen met een
nieuwe start.
Fijne Tafels toegewenst!

en voor hen die er niet bij konden
zijn, is een hand-out opgesteld.
Deze hand-out zal binnenkort op
onze site worden geplaatst.

Resultaat 5: Toegang tot zakelijke
dienstverlening en winstgevende
markten creëren.
•

•

60 deelnemers (gepland
was 30 deelnemers) aan de
ondernemersgroepen zijn
geïnformeerd over marketingvaardigheden.
60 deelnemers (gepland was
30 deelnemers) hebben kennis opgedaan op het gebied
van campagnevoeren, lobbyen, belangenbehartiging en
netwerken.

Resultaat 6: Kennis over ondernemersvaardigheden voor het
opzetten van kleine bedrijven is
verbeterd.
•

•

•

Resultaat 3: Landbouwpraktijken
verbeteren.

TERUGBLIK VRIJWILLIGERSDAG
DORCAS NEDERLAND
Op 30 september jl. werd in
Veenendaal de Dorcas Vrijwilligersdag gehouden Ook vanuit
Woudenberg heeft een aantal
vrijwilligers zich laten voorlichten

•

•
Resultaat 2: Betrokkenheid van de
gemeenschap bij ramp- en droogtemanagement versterken.

GELOOF, HOOP & SYRIË
Vanuit Dorcas Nederland komt de
volgende oproep.

Resultaat 4: Veehouderijen oprichten en versterken.

•

•
In 2016 kunnen meer dan 32.000
mensen profiteren van de waterdam die is aangelegd.

circa 1.400 mensen (gepland
was 800 mensen) zijn zich
bewust van de negatieve gevolgen van droogte en weten
hoe zij zich kunnen voorbereiden op toekomstige droogte.
32.500 mensen hebben toegang tot schoon water door
de bouw van een dam en
twintig opvangsystemen voor
regenwater.

•

of droogtetolerante gewassen
oogsten.
circa 40 boeren (gepland was
70 boeren) beschikken over
verbeterde opslagfaciliteiten,
waarin zij hun oogst kunnen
opslaan.

280 mensen (gepland was 200
mensen) hebben zich georiënteerd op mogelijke alternatieven voor het genereren van
inkomsten.
90 geselecteerde ondernemers (gepland was 20 geselecteerde ondernemers) zijn
getraind in het opzetten van
en in werking houden van
kleine bedrijven.
100 mensen (gepland was 120
mensen) hebben de mogelijkheid om toegang te krijgen
tot microkredieten via de
dorpsbank.

Dankzij uw bijdrage heeft dit
project in 2016 de levens van
een groot aantal mensen positief
veranderd.

BOEKENMARKTEN
DORCAS 2018
Noteer alvast in uw agenda.
Op de volgende zaterdagen in
2018 zullen er bij leven en welzijn
weer boekenmarkten worden
gehouden:

•
•
•

10 maart;
16 juni;
20 oktober.
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Grondslag:
De grondslag van de stichting is de Bijbel als het onfeilbare en door de Heilige
Geest geïnspireerde Woord van God .
Doel:
De stichting stelt zich ten doel het
verlenen van hulp in de vorm van
financiële en/of materiële bijdrage aan
mensen in nood waar ook ter wereld.
Samenwerking:
De stichting werkt bij het realiseren van
de door haar gestelde doelen nauw
samen met Dorcas Hulp & Ontwikkeling
te Andijk.
Middelen:
De geldmiddelen van de stichting worden
verkregen door giften, donaties, opbrengsten uit te voeren acties, subsidies, legaten/
erfstellingen, opbrengsten uit vermogen
en andere baten.
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