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Wij verlangen ernaar dat 

mensen en gemeenschappen 

tot hun recht komen en 

bloeien. Wij zien armoede, 

uitsluiting en crisis, en de 

mensonwaardige gevolgen 

daarvan. Daar leggen wij ons 

niet bij neer.  Zo volgen wij 

Jezus Christus na.

Wij zijn Dorcas
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Midden in die stilte kwam Lena bij Valentina langs. Lena 
bezoekt Valentina nu om de week. Valentina geniet van de 
bezoekjes. ‘Ik ben zo blij dat Lena regelmatig langskomt. 
We maken een praatje en drinken thee. Lena neemt ook 
eten voor me mee. En ze helpt me met betalingen doen.’

De bezoekjes hebben weer geluid en gezelligheid in het 
leven van Valentina gebracht. Daarnaast neemt Lena 
Valentina mee naar ontmoetingsdagen met andere ouderen.  

Ontmoet granny Valentina

‘We worden zo fijn behandeld daar! Er is altijd wat lekkers 
om te eten, we zingen en we dansen. Ik voel me enorm 
gelukkig als ik daar geweest ben.’

Valentina is een van de duizenden ouderen die in de Adopt 
a granny-programma’s zijn opgenomen. Hoewel al hun 
verhalen verschillen, is eenzaamheid een groot probleem bij 
al deze ouderen. Het contact met een sociaal werker en de 
ontmoetingen met andere granny’s brengen daar 
verandering in.

De tachtigjarige Valentina uit Rusland heeft er jarenlang alleen voor gestaan. Als weduwe 

moest ze alle zeilen bijzetten om genoeg geld te verdienen. In de zomer lukte dat door de 

verkoop van groenten, maar de winter was elk jaar een zware periode. Valentina had geen 

contacten in haar omgeving. Haar zoon is vertrokken en haar man overleed in 1976. ‘Ik ben 

gewend geraakt aan de stilte.’
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Adopt a granny

Dit betekent dat sociaal werkers regelmatig op visite gaan 
en dat de granny wordt uitgenodigd om mee te doen met 
groepsactiviteiten. Die aandacht en betrokkenheid zorgen 
ervoor dat veel granny’s weer zin in het leven krijgen en 
gelukkig zijn.

In de Adopt a granny-programma’s is de samenwerking 
met lokale kerken en vrijwilligers van groot belang. Mede 
dankzij de vrijwilligers die de granny’s bezoeken, ontstaat er 
een gemeenschap waarin iedereen gezien wordt.  

De granny’s zelf worden aangemoedigd ook actief te 
worden en op hun beurt weer anderen te helpen. In 

Roemenië is een initiatief gestart waardoor mobiele ouderen 
ouderen bezoeken die hun huis niet meer uit kunnen. De 
mobiele grannyclub geeft ouderen de mogelijkheid om weer 
midden in het leven te staan.

Wij kiezen ervoor om kwetsbare ouderen te zien. Dit doen we door ouderen op te nemen in ons 

Adopt a granny-programma. Iedere granny in het Adopt a granny-programma krijgt naast 

praktische hulp ook maatschappelijke hulp.

Adopt a granny is een geweldige manier om 
kwetsbare ouderen weer onderdeel te laten zijn van 
de gemeenschap. En u kunt meedoen! Aanmelden 
kan via www.adoptagranny.nl of bel 0228 595900. 

Sponsor een granny
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Sponsoring is een van de manieren om ouderen heel 

concreet te helpen. Door op deze manier iemand te 

ondersteunen weet u precies waar uw bijdrage 

terechtkomt.

Periodieke gift
U kunt via Dorcas uw financiële bijdrage vastleggen in een ‘Overeenkomst 
periodieke gift’. Sinds 1 januari 2014 kunt u deze overeenkomst recht-
streeks met Dorcas aangaan en is er geen tussenkomst van een notaris 
nodig. Het afsluiten van een periodieke gift gebeurt voor een periode van 
in elk geval vijf jaar.

Fiscaal voordeel voor u
In tegenstelling tot ‘gewone’ giften geldt voor een periodieke gift dat  
ten aanzien van uw giftenaftrek de ondergrens van één procent en de 
bovengrens van tien procent van het drempelinkomen vervalt. De 
periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. Om voor 
deze fiscale regeling in aanmerking te komen moet aan de minimale 
periode van vijf jaar worden voldaan.

Zekerheid voor Dorcas
Voor ons is het grote voordeel van een periodieke gift dat wij weten op 
welke inkomsten wij de komende vijf jaar kunnen rekenen. Dit helpt enorm 
om de steun aan meerjarige projecten te kunnen toezeggen.

Betalen in termijnen
Het toegezegde jaarbedrag in de ‘Overeenkomst periodieke gift’ hoeft 
niet in één keer te worden voldaan. Het mag bijvoorbeeld ook in twaalf 
termijnen worden betaald in de vorm van een maandelijkse toezegging.
 
Wilt u meer weten over deze vorm van schenken?  
Neem dan contact op met Team Relatiebeheer particulieren via  
tel. 0228 595900 of via info@dorcas.nl. 

Periodieke gift



Sponsor ook  

een granny.  

Ga naar  

www.adoptagranny.nl

en bekijk welke  

granny’s op hulp  

wachten.


