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Sept.12 – Sept.17 
 
5-jarig bestaan 
 
Dorcas Kringloopwinkel Heemstede 
 
 

 
Feestelijke mijlpaal 
In de week van 18 t/m 23 september staat Dorcas 
Heemstede stil bij haar 5-jarig bestaan. Onze vrijwilligers 
worden in het zonnetje gezet en voor onze klanten is er 
op 21, 22, en 23 september een speciale kortingsactie.  
 

Een bijzondere winkel 
In september 2012 opende Dorcas Heemstede haar 
deuren aan de Havenstraat. De winkel was een initiatief 
van drie Heemsteedse vrouwen, Saskia van Ooyen, 
Corinne Slob en Adrieke de Kraker, in samenwerking met 
de landelijke organisatie Dorcas hulp & ontwikkeling. Het 
maatschappelijk doel van de winkel is om nog goede 
spullen via verkoop een tweede leven te gunnen en met 
de opbrengst goede doelen van Dorcas te steunen. Omdat 
de winkel uitsluitend met vrijwilligers werkt, worden de 
kosten laag gehouden en gaat het overgrote deel van de 
opbrengst naar het goede doel. In januari 2016 verhuisde 
de winkel, met dank aan de parochie Heilige Bavo, naar 
het huidige pand aan de Herenweg. De winkel wist haar 
succes hier uit te bouwen. Steeds meer klanten weten de 
winkel te vinden, voor de inbreng of aankoop van spullen. 
De klanten waarderen de winkel over het algemeen zeer: 
om de diversiteit en kwaliteit van de spullen, de gezellige 
inrichting, de klantvriendelijkheid en zeker ook de goede 
doelen waaraan de winkel bijdraagt. 
 

Daar doen we het voor!  
Dorcas Heemstede is een belangrijke sponsor van het  
waterproject van Dorcas Aid International in Babati en 
Kongwa, Tanzania. Met de opbrengst van onze winkel zijn 
watertanks, waterleidingen, regenwateropslagtanks en 
tappunten voor schoon en veilig water aangelegd. 
Daarnaast zijn er toiletgebouwen en handenwas 
faciliteiten gebouwd, zodat meer meisjes naar school 
gaan. In 2017 hebben we een gezondheidsprogramma 
voor de Masai in Tanzania gesteund. En sinds kort dragen  

 
 
we bij aan een beroepsopleiding voor jongeren in Olokii 
in Tanzania, met als doel zelfstandigheid en een andere 
bestaansbron dan de landbouw. Al jarenlang steunen wij 
bovendien verschillende grannies (hulpbehoevende 
ouderen in Oost-Europa en Afrika) en studenten in Afrika. 

 
 
Behalve deze goede doelen ver weg, dragen wij lokaal bij 
aan duurzaamheid, door het stimuleren van hergebruik 
en afvalscheiding. Ook helpt de winkel statushouders, die 
in onze gemeente zijn komen wonen, met de integratie 
op een Nederlandse werkvloer. 
 

Vrijwilligers gezocht 
De winkel is afhankelijk van de continue aanwas van 
vrijwilligers. Enthousiaste en fitte mensen die het leuk 
vinden om goederen te sorteren, te prijzen, de winkel in 
te richten, klanten te helpen, de kassa te bedienen, de 
opslag te beheren, onze bestelbus te rijden of om 1x per 
week leidinggevende – dagcoördinator – in de winkel te 
zijn. Je krijgt er zeker iets voor terug: aardige collega’s en 
nieuwe contacten, goede verzorging met koffie, thee en 
lunch, een nieuwjaarsborrel en een zomerbarbecue. Het 
werk in de winkel geeft voldoening en verveelt nooit! Ben 
je geïnteresseerd, vraag dan in de winkel naar de 
dagcoördinator of mail je contactgegevens naar 
dorcasheemstede@gmail.com. 
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