
27e Dorcas voedselactie, november 2022  
 
‘Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. De verschrikkelijke oorlog in 
Oekraïne schokt de hele wereld. Deze koude maanden moeten de 
meest kwetsbare mensen kiezen: hout voor de kachel of een 
maaltijd? Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de 
inwoners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms niet wat 
ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat moet je 
dan als je een inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de vraag of er dan eten op 
tafel komt… 
In heel Nederland doen duizenden vrijwilligers mee aan de Dorcas Voedselactie. Dat is hard nodig om 
vooral ouderen te helpen aan een nieuw houvast. Wij kopen ter plekke voedsel in en maken er 
pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap. Maar ook daarna laten we mensen niet los. Wij 
helpen mensen bij het vinden van nieuwe doelen en we bouwen met hen aan een gezonde 
toekomst.’ 
 
Ook dit jaar wordt de Dorcas Voedselactie gezamenlijk vanuit de Hervormde gemeente Monster, de 
Protestantse Gemeente Monster, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de R.K. Parochie H. Machutus 
Monster en de Hervormde gemeente Ter Heijde georganiseerd. Voorgaande jaren is dit, i.v.m. de 
coronacrisis op een andere manier gedaan. En ook dit jaar zullen we niet meer in de winkel staan om 
de bekende voedsellijstjes uit te delen. 
 
De landelijke organisatie heeft een manier 
gevonden om er voor te zorgen dat er toch 
voedselpakketten terecht komen bij de 
allerarmsten in Oost-Europa, die een zware winter 
tegemoet gaan.  
 
Het is de bedoeling dat er met verschillende acties 
geld wordt opgehaald. Van dit geld zal de Dorcas 
organisatie in de betreffende landen zelf 
producten kopen en daar voedselpakketten mee 
samenstellen en die brengen bij de allerarmsten. 
Dit inzamelen van geld gaat via een QR code of 
rekeningnummer. 
U kunt meedoen aan de actie door geld over te 
maken via het rekeningnummer: NL04 RABO 0106 
2500 00, t.n.v. Dorcas Almere o.v.v. Voedselactie 
2022. 
 
Ook u kunt de Dorcas Voedselactie ondersteunen 
door de code te scannen die hier staat afgebeeld. . 
Informatie over de actie vindt u op 
www.dorcasvoedselactie.nl  
 
Laten we er met elkaar de schouders onder zetten 
om zo de 27e Dorcas Voedselactie te laten slagen. 
We laten deze mensen toch niet in de steek!. 
 
Anita Zuidema 
Coördinator Dorcas Voedselactie Monster/Ter 
Heijde 


