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Mattheus 25: 40 

En de Koning zal hun
antwoorden: 'Ik verzeker jullie:
alles wat jullie gedaan hebben
voor een van de
onaanzienlijksten van mijn
broeders of zusters, dat
hebben jullie voor Mij gedaan. 

Jaarverslag VDF 2020

DOEL EN KARAKTER 
Van Dorp foundation

DRAAG JOUW GOEDE DOEL AAN
Doe een aanvraag bij de foundation



Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Van Dorp
foundation. Ook dit jaar hebben we, ondanks corona,
ons ingezet voor variabele goede doelen, projecten
en aandachtsgebieden waar we u graag meer over
vertellen. Een deel van de projecten zijn doorlopend
en zijn in eerdere verslagen ook benoemd en een
deel van de projecten zijn nieuw. In het kader van
een goed evenwicht is ook dit jaar getracht een
balans te creëren tussen lokale projecten in
Nederland enerzijds en projecten elders in de wereld
(met name Uganda). 

Dit verslag bevat naast de cijfermatige toelichting
van de activiteiten ook fotomateriaal van onze
projecten en toelichting van de verschillende goede
doelen. Wij zijn trots op de partners waar Van Dorp
zich mee verbonden heeft en dragen deze trots ook
graag uit. 

Van Dorp foundation 
Een belangrijk kenmerk van Van Dorp is haar
maatschappelijke betrokkenheid. Sinds 2005 is
daarom Van Dorp foundation opgericht. De
foundation zet zich in voor de armsten van de
wereld, zowel ver weg in Afrika, als dichtbij in
Nederland. Van Dorp besteedt 5% van haar winst aan
de foundation. 

Van Dorp foundation. Geef het door. 
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Van 
Dorp
foun-
dation

Ontstaan van Van Dorp foundation 
Het idee voor de Van Dorp foundation is ontstaan in 2003.
Tijdens de kerstdagen groeide het besef dat wij hier in
Nederland erg bevoorrecht zijn om hier te mogen wonen en
niet in armoede hoeven op te groeien. Ten tijde van de
oprichting was ongeveer 1/5 van de wereldbevolking rijk, 3/5
kon zich prima redden en was 1/5 arm. Inmiddels heeft hier,
mede door de economische ontwikkeling in China en India, een
verschuiving in plaatsgevonden. Een klein percentage van de
wereldbevolking is erg rijk en ongeveer 10% (800 miljoen
mensen) leeft nog onder de armoedegrens. Omdat Van Dorp
zich bewust waren van het feit dat zij qua welvaart bij de
bovenste % van de wereldbevolking horen, wilde de Van Dorp
foundation wat doen voor de armste groep mensen op deze
wereld. Op dat moment woonden deze mensen in Uganda en
in Bangladesh. 

Van Dorp foundation in Uganda
Via Jan Wolters is de Van Dorp foundation 
in Uganda terecht gekomen. Jan 
Wolters werkte bij Van Dorp en deed 
projecten in Uganda. Ze hebben een 
aantal projecten in Uganda bezocht en 
zijn een aantal projecten financieel gaan 
ondersteunen. 

M a a t s c h a p p e l i j k  v e r a n t w o o r d
o n d e r n e m e n

D O E L  E N  K A R A K T E R



Veel mensen hebben zonder hulp een
uitzichtloos bestaan. Het is droog en de
mensen wachten op regen. Als de regen
komt is die vaak zo hevig dat de toplaag
wegspoelt en de aarde nog droger
achterblijft. De grote problemen zijn
veiligheid, corruptie, gebrek aan water,
een onderontwikkelde economie en
bevolkingsgroei. Er is vaak te weinig
kennis van technologische
ontwikkelingen. Vaak is er geen
elektriciteit beschikbaar. De vraag is dan
WAT je daar kunt doen en HOE je dit kunt
uitvoeren. Een kind kan niet kiezen waar
het geboren wordt, maar net zoals wij in
Nederland het beste voor onze kinderen
willen, willen ook de ouders daar dat hun
kinderen kunnen opgroeien in een veilige
omgeving onder gunstige
omstandigheden. Wat Van Dorp
foundation kan doen is delen. Dat hoeft
niet alleen geld te zijn, maar via de
onderneming ook kennis en
betrokkenheid. “Delen” leidt dan tot
“vermenigvuldigen” en mensen kunnen
van “kostganger” ”kostwinner” worden.
Men kan voor zichzelf zorgen en een goed
bestaan opbouwen. Van Dorp Installaties
is een maatschappelijk betrokken groep
van ondernemingen. 

Wat Van Dorp
foundation kan
doen is delen.
Dat hoeft niet
alleen geld te
zijn, maar ook
kennis,
vakmanschap en
betrokkenheid. 

Men kan voor zichzelf zorgen en een goed
bestaan opbouwen. Van Dorp Installaties is
een maatschappelijk betrokken groep van
ondernemingen. Onder andere via de
foundation, die een groot deel van haar
inkomsten uit de Van Dorp ondernemingen
ontvangt, kunnen wij ons ook inzetten voor
mensen in Nederland die in minder kansrijke
posities verkeren. Van Dorp foundation
heeft als doel: 

het bieden van structurele hulp aan
kansarmen;

het opzetten van medische zorg en
investeringen in faciliteiten;

het ontwikkelen en steunen van
werkgelegenheidsprojecten als
middel tot zelfredzaamheid en
stabiliteit; 

het incidenteel steunen van
noodhulpprojecten;

het verlenen van financiële steun
aan door personeelsleden van VDI
genomineerde projecten; 
het verlenen van steun aan projecten
voor kansarmen in de eigen regio rond
de Van Dorp vestigingen. 
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Bestuurs
verslag
Van Dorp
foundation

In dit jaar heeft het bestuur vier keer vergaderd. Er
heeft een voorzitterswisseling plaatsgevonden,
Piet Hoogendoorn is in de vergadering van oktober
benoemd als nieuwe voorzitter. Hij is de oud-
voorzitter van de Raad van Commissarissen van de
Van Dorp Groep en zodoende bekend met het werk
van de foundation. Daarnaast is Paul Lustig,
directeur bij OC Waterloo namens de Orange
Climate groep in het bestuur gekomen. 

Vaste punten op de agenda zijn het werk voor de
boerderij in Uganda, de aanvragen voor sponsoring,
de financiën en de vergroting van de betrokkenheid
van de medewerkers bij het werk van de foundation.
Dit jaar is gestart met het schrijven van een
beleidsplan voor 2021 – 2025.  Hierin willen we
duidelijk maken voor onszelf en voor de medewerkers
welke ambities we hebben en hoe we die handen en
voeten willen geven. 

Ook is de start gemaakt met een plan om de
foundation meer bekendheid te geven aan de
medewerkers en de betrokkenheid bij het werk van de
foundation te vergroten. 
Het was een bijzonder jaar door de coronacrisis. Een
bezoek naar Uganda kon daardoor niet doorgaan.
Sjaak Meertens en Sicco Eisma, die voor de
foundation werken in Uganda, zijn een half jaar In
Europa geweest en konden de werkzaamheden alleen
op afstand volgen. 

Bestuur (v.l.n.r.) 2020: Robby de Reus, Henk Willem van Dorp, Cocky van Dorp
(secretaris), Piet Hoogendoorn (voorzitter), Nelleke Struijk, John Struijk
(penningmeester) en Gijs Folmer. 

Henk WIllem doneert
oplaadbare solarlampjes in
2018 zodat kinderen ook 's

avonds huiswerk kunnen
maken. Met deze lampjes

kunnen ook telefoons
worden opgeladen. 

TERUGBLIK

Boer Sicco Eisma, Teun Biemond (adviseur) en
Henk Willem Van Dorp
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De foundation is nu eigenaar van 200 hectare bos. Samen
met de andere maatregelen die genomen zijn, zoals
elektrische auto’s, PCM-technologie en aanpassing van de
gebouwen zorgt dit ervoor dat we als bedrijf CO2-neutraal
zijn. Daar zijn we best trots op. 

Het werk op de boerderij is gelukkig doorgegaan. Er
lopen nu 100 koeien die dagelijks melk geven die
bestemd is voor het ziekenhuis en verkocht wordt aan
de mensen in de omgeving. Vorig jaar waren het nog
46 koeien, dus de veestapel groeit. Helaas zijn door
een fout vaccin, als gevolg van een corrupte
ambtenaar, 26 koeien overleden, dat doet echt pijn.
We blijven helaas telkens tegen onverwachte
tegenslagen oplopen en dat went nooit. Dat vraagt
om geduld en doorzettingsvermogen. De bakkerij bakt
gelukkig nog steeds door en de broodjes vinden gretig
aftrek in de omgeving. De overname van de Evergreen
Farm in Luwero, Uganda, heeft dit jaar veel geld
gekost. Het bedrag van € 100.000,- wordt in 5 jaar
afgeschreven en de bedoeling is dat de farm zichzelf
gaat bedruipen. De houtprijs stijgt wereldwijd en er
wordt gezocht naar een methode om het hout op een
natuurlijke manier te verduurzamen. 

De foundation is nu eigenaar van 200 hectare bos. Dit
bos is de CO2-compensatie voor het bedrijf. Samen
met de andere maatregelen die genomen zijn, zoals
elektrische auto’s, PCM-technologie en aanpassing
van de gebouwen zorgt dit ervoor dat we als bedrijf
CO2-neutraal zijn. Daar zijn we best trots op. 

De operatiekamers van het ziekenhuis in Kumi zijn
gedeeltelijk vernieuwd. De financiële bijdrage aan de
foundation door Van Dorp Installaties en de Orange
Climate groep konden verhoogd worden. De
bedrijfsresultaten waren in 2020 goed, waardoor de
5% bijdrage aan de foundation ook hoger uitkwam.

70 % van de uitgaven zijn gegaan naar de boerderij, de
bakkerij en het bos in Uganda. Daarnaast zijn een
aantal goede doelen in Nederland ondersteund, zoals
St. Bio Vakantieoord, St. Vrienden de Hoop,  

de Voedselbank en de missionaire organisatie IZB van
de Protestantse Kerk in Nederland. Zeer diverse
doelen dus. Er is een gift van € 5000 gegaan naar ZOA
voor noodhulp voor vluchtelingen uit Ethiopië.  

Medewerkers van de vestiging Zevenaar verrichten
geregeld vrijwilligerswerk voor de St. Bio Vakantieoord
en de foundation ondersteunt dit met een gift. Dit jaar
is bijvoorbeeld een werkschuur opgeknapt. Elk jaar
worden ook kleinere giften gegeven aan diverse goede
doelen in Nederland die door het personeel
aangedragen worden. Voor de kinderen van de
gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank in
Zoetermeer zijn dit jaar 300 bonnen voor een Happy
Meal gekocht en ze krijgen elk jaar met Sinterklaas een
cadeau. De vestiging Leiden heeft opruiming gehouden
en oude onderdelen verkocht. De opbrengst van € 750
is overgemaakt naar de VDF. Diverse vestigingen van
VDi ondersteunen ook zelf goede doelen. We willen als
VDF dit graag stimuleren. Niet alles is altijd zichtbaar,
de vestiging Amersfoort bijvoorbeeld heeft voor de St.
Open Doors diverse werkzaamheden ‘om niet’ gedaan
voor de nieuwbouw van het bezoekcentrum van deze
stichting. Voor de St. Joppie in Zuid-Afrika wordt een
lichtplan gemaakt en wordt meegedacht met diverse
werkzaamheden. Een aanvraag van een zieke
medewerker voor de KWF is gehonoreerd met een gift
van € 250. 

Elk jaar worden er diverse kleinere giften overgemaakt
op aanvraag van een medewerker. 
Het was al met al een bewogen jaar en we zijn
dankbaar dat veel werk doorgegaan is. 

Secretaris Van Dorp foundation

Cocky Van Dorp
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Jaarrekening
2020
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Geen winst 
De Stichting beoogt niet het maken van winst. De
bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. 

Algemeen 
De Stichting Van Dorp foundation te Zoetermeer
is opgericht bij notariële akte d.d. 16 december
2004. De Stichting is ingeschreven in het register
van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder
nummer 27272769.

Reserves
Volgens de statuten van de Stichting moeten
batige saldi worden bestemd voor het doel van de
Stichting dan wel –bij eventuele liquidatie –voor
een soortgelijk doel. In aansluiting met
regelgeving inzake de jaarverslaggeving van
fondsenwervende instellingen wordt door
afzonderlijke benoeming van de reserves in de
balans aangegeven op welke wijze de ter
beschikking staande middelen zullen worden
aangewend.

Fondsen
Ingeval door derden middelen aan de Stichting zijn
verstrekt waaraan een specifieke aanwending
moet worden gegeven, worden deze in de balans
gepresenteerd als bestemmingsfonds.

Specificaties
Voor zover relevant geacht, worden hieronder
nadere specificaties en/of toelichtingen
opgenomen van individuele posten in de balans
en/of de staat van baten en lasten.

Waarderingsgrondslagen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde, tenzij hierna anders vermeld.
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar
waarop zij betrekking hebben.



Continuïteitsreserve
Gezien de geringe omvang van de kosten van
beheer en administratie wordt het vormen
van een continuïteitsreserve niet relevant
geacht.

Bestemmingsreserve
Deze reserve is gevormd om daarmee tot
uitdrukking te brengen de in het verslagjaar
bestaande financiële verplichtingen en/of
toezeggingen, gelden te besteden aan door
donateurs, dan wel door het Bestuur
vastgestelde doelen. 

EVERGREEN 
FARM 
De Evergreen farm in Luwero betreft 205 ha land, waarop 180 ha met
snel groeiende bomen is  aangeplant voor de houtproductie. De
geplante boomsoort is Austria Pine en de verwachting is dat vanaf
2024 het oogsten kan starten. De landwaarde van de 205 ha grond in
Luwero (Uganda) is in 2019 gewaardeerd op € 100.000,=. Op de
investering grondwaarde wordt jaarlijks € 10.000,= afgeschreven. 
Meer informatie op pagina 12. 

KUMI HOSPITAL 
OPERATIEKAMERS
In het lokale ziekenhuis is een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie voor
de operatiekamers aangelegd. Het Flevo Ziekenhuis heeft de
inblaaskappen van hun operatiekamers ter beschikking gesteld en deze
zijn door de Orange Climate Group aangepast en geschikt gemaakt voor
het ziekenhuis in Kumi. Meer informatie op pagina 12 en 13.

TOELICHTING 
RESERVES

Reserves
Het resultaat 2020 is toegevoegd aan de
reserves. Het bedrag van € 35.000 is
toegekend aan de bestemmingsreserve en
resterende bedrag van € 121.991 is
toegevoegd aan de overige reserves.
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Wat wij doen: een
voorbeeldboerderij zijn voor
de omgeving.

Er is gekozen voor een Agropark omdat dit een
aantal facetten in zich heeft waarbij de omgeving
kan participeren. Denk hierbij aan het verbouwen van
voer voor de dieren, voedsel voor de mensen en
melkproductie. Op dit moment telt het project circa
100 koeien en het is de bedoeling om uit te groeien
naar 200 koeien. 

Foundation in Uganda

Kinderen in Uganda die
schuilen voor de hitte. 

Kumi Agripark
De Van Dorp foundation ondersteunt al enige tijd het
Kumi Hospital met een boerderij (Kumi Farm). De
Farm was volledig verwoest door de burgeroorlog in
dat gebied. De Van Dorp foundation is bezig om deze
boerderij, onder de noemer Kumi Hospital Agropark,
weer op te zetten. 

Uganda
Projecten
2020
M a a t s c h a p p e l i j k  v e r a n t w o o r d
o n d e r n e m e n

D O E L  E N  K A R A K T E R



In 2020 hebben we van Het Flevoland
Ziekenhuis 'oud' apparatuur
overgekocht dat we een nieuwe goede
bestemming willen geven in Uganda.
De zeecontainers staan klaar om te
verschepen en wij verwachten dat deze
containers rond december aankomen.

Meer informatie over Kumi:
www.kumihospital.nl

Bij het project in Kumi is ook een
bakkerij waar brood gebakken wordt
dat in de omgeving wordt verkocht. Het
“Nederlandse” brood valt ook in Kumi
erg in de smaak. Ook de donuts zijn erg
populair omdat deze wat langer
houdbaar zijn. 
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Kumi Agripark 
Bakkerij

Kumi Hospital
Operatiekamers

Vervolg:  De farm is in handen van een Nederlandse boer
om het bedrijf verder op te bouwen. Eén van de drie
afdelingen is de melkvee boerderij. Een goede
melkproductie betekent dat er gezorgd moet worden
voor voldoende voer en water, schaduw en een health
care programma. De hitte in het droge seizoen en de
aanwezigheid van ziektes die in de tropen voorkomen,
maken dat we de lokale kennis echt nodig hebben, samen
met de ervaring van de Nederlandse boer Sikko die een
jaar geleden ons team is komen versterken. Het klimaat
in Kumi is een uitdaging: veel droger en warmer dan waar
de beesten vandaan komen, dus ze worden goed in de
gaten gehouden. Wanneer het goed gaat, kunnen we de
veestapel verder uitbreiden. Daarbij is het van belang dat
we kuil maken zodat er ook in het droge seizoen
voldoende voer is. Ook voor de tweede helft van het jaar
planten we daarom sorghum (soort mais) en gras in de
velden, naast zonnebloemen en bonen. 



Evergreen
Farm

CO2 compensatie De Van Dorp foundation heeft het
50% belang in de exploitatie van een 185 hectare
bosgebied in het Noorden van Uganda overgenomen
van Van Dorp BV en tevens de andere 50% van de
aandelen gekocht. Hiermee is De Van Dorp foundation
via Jacom BV volledig eigenaar van de plantage. 

Met dit project wordt een forse compensatie van de
CO2 uitstoot gerealiseerd. Eén hectare bos in de
tropen compenseert maar liefst 28 ton CO2. De
compensatie uit de 185 ha. zal 5.180 ton CO2
omvatten. De compensatie is hiermee groter dan de
uitstoot.

Van Dorp verwacht dat het technisch gezien mogelijk
is om al haar CO2 op deze manier te compenseren.
We zijn er dan ook erg trots op dat we als eerste
grote installatiebedrijf de hoogste trede van de CO2-
prestatieladder hebben weten te bereiken.
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CO2
compentatie



 Van Dorp foundation  
zet zich in voor de
armste mensen in de
wereld, zowel ver
weg in Afrika, als
dichtbij in Nederland.
Van Dorp en Orange
Climate besteden 5%
van hun winst aan de
foundation.



Fotoverslag 
 Uganda 2020

Kumi 
Bakkerij

Kumi 
 Hospital
Evergreen
Farm

Kumi 
Farm

Koeien van de Kumi Farm

Lokale bevolking





Foundation in het Buitenland

ZOA: Corona Noodhulp
De wereld snakt naar adem. Door corona zitten veel
landen in noodweer. Mensen zijn uitgeput en
wanhopig. Vooral in India en Nepal is het schrijnend.
ZOA is daarom vanuit het Christelijk Noodhulpcluster
gestart met een campagne om mensen in nood te
ondersteunen met voedselhulp, toegang tot schoon
drinkwater, mondkapjes, voorzien van hygiënische
materialen, quarantainecentra, het geven van
voorlichting om uitbraken van het virus in te
dammen en zuurstoftanks. Vooral door de lockdown
zitten veel gezinnen zonder eten en de angst neemt
toe. Van Dorp foundation ondersteund ZOA
financieel om op haar manier bij te dragen aan de
noodhulp in deze lastige tijden. 
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Buitenland
Projecten
2020

M a a t s c h a p p e l i j k  v e r a n t w o o r d
o n d e r n e m e n

D O E L  E N  K A R A K T E R



Vervolg ZOA >

Christoforus Internaat te Paramaribo 
Het Christoforus Internaat in Paramaribo is een
internaat voor jongeren (14-21 jaar) uit het
binnenland van Suriname. Het doel van de stichting
is het bevorderen van opleiding en vorming. Dit
gebeurt door middel van het aanbieden van
huisvesting, verzorging en begeleiding. Hiermee
wordt beoogd de ontwikkeling van het binnenland in
zowel materieel, cultureel, maatschappelijk als
godsdienstig opzicht te stimuleren. Op het internaat
wonen jongeren, zowel boslandcreolen als indianen
uit het binnenland. Zij worden door het Christoforus
Internaat in de gelegenheid gesteld onderwijs te
volgen. De middelen hiertoe worden verkregen door
ouderbijdrage (kostgeld), fundraising, giften en
donaties. De ouderbijdrage is niet kostendekkend.
Het internaat heeft een capaciteit van 82 pupillen:
46 jongen en 36 meisjes. Jaarlijks is er een lange
wachtlijst van jongeren die op het internaat
geplaatst willen worden. Ook in Suriname heerst
Covid-19 dus ook voor onze leerlingen zijn het
vreemde en onzekere tijden. Toch is het resultaat
van de leerlingen boven het landelijke gemiddelde!
www.christoforusinternaat.com

De Van Dorp foundation heeft eerder
geld gedoneerd aan ZOA voor de
hongersnood in Afrika. We hebben
eerder giften aan hen geschonken voor
noodhulp. Er blijft weinig tot niets aan
de strijkstok hangen en ze hebben
mensen ter plaatse die helpen bij de
verdeling van het voedsel. www.zoa.nl
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In 2020 zouden wij (Van Dorp / Orange Climate) een prachtig klantenevenement organiseren. Tijdens de
tiende editie van het Internationale nautische evenement SAIL AMSTERDAM zouden wij onze klanten
uitnodigen om samen ‘verbinding’ te vieren. Een moment waar genieten centraal staat en we stil staan bij de
prachtige dingen die we samen realiseren. 

MANDELA HUISJE
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Voor dit evenement is een locatie gezocht die niet
alleen perfect zou zijn voor een prachtige ervaring,
maar ook perfect bij ons past qua overtuiging. Dit is
gevonden in het Mandelahuisje te Amsterdam. Een
A++ locatie tegenover het centraal station van
Amsterdam, 5 minuten varen van het SAIL-terrein,
waarbij alles in het teken staat van de Ubuntu-
filosofie van Nelson Mandela. Producten, materialen
en organisatie is dier-, kind- en milieuvriendelijk en
eventuele winst wordt opnieuw geïnvesteerd in
extra milieuvriendelijke maatregelen en de andere
sociale doelen van het Mandelahuisje. 

Tijdens de voorbereidingen van ons klantevenement
tijdens SAIL is gesproken over een vergoeding voor
het gebruik van de locatie, maar ook over een
donatie aan Stichting Mandelahuisje. 

Deze stichting zorgt er onder andere voor dat
verbinding wordt gevierd, gevoed en hersteld.
Helaas is het SAIL-evenement door de organisatie
afgelast, waardoor wij ons klantenevenement ook
niet meer kunnen organiseren. De afspraken zijn te
komen vervallen, maar de beloofde donatie aan de
stichting willen wij alsnog voldoen. 

Duurzaamheid en betrokkenheid zit in ons DNA,
logisch dat er een locatie hebben is gezocht die
hierbij past. Ondanks dat het evenement niet
doorgaat, dragen wij Stichting Mandelahuisje een
warm hart toe.  Er is een donatie gedaan van
€3.000,-. www.mandelahuisje.nl





Foundation in Nederland

Stichting Woord en Daad
Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en
Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante
sectoren mensen wereldwijd. Zo willen ze verantwoordelijk-
heid nemen voor het vormgeven van een menswaardig
bestaan voor armen en rijken en scheppen ze hoop en kansen
om armoede te overstijgen. Met hun programma’s Agrarische
ontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding, Bewustwording,
Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en
Werk en opleiding, werken ze al 47 jaar aan duurzame
verandering. Dat doen ze niet alleen. Samen met een trouwe
achterban en ervaren partners bouwen ze door aan dit
levens-veranderende werk. Ieder mens is geschapen naar
Gods beeld en alle mensen zijn gelijkwaardig. Daarom weten
we ons geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te
weerspiegelen en door te geven. Zoals in de missie van
Woord en Daadstaat: In een gebroken wereld, getekend door
armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare
tekenen van Gods komend Koninkrijk. 

Elise Maatkamp, dochter van
collega Martin Maatkamp,
die de 1e prijs op de 10 KM
hardlopen heeft behaald op
de Biotlon voor Stichting Bio
Vakantieoord. 
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Nederland
Projecten
2020

M a a t s c h a p p e l i j k  v e r a n t w o o r d
o n d e r n e m e n

D O E L  E N  K A R A K T E R



Vervolg Woord en Daad >
Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft hen om dagelijks bij te dragen aan een duurzame
verandering van mensen hier en daar. De Van Dorp foundation draagt Stichting Woord en Daad een warm hart toe en
heeft derhalve 5000 euro geschonken ter ondersteuning van hun belangrijke werk. www.woordendaad.nl

De Voedselbank
De Voedselbank is een liefdadigheids-
instelling die kosteloos levensmiddelen
verstrekt aan hen die financieel niet of
nauwelijks in staat zijn om in hun
levensonderhoud te voorzien. In Nederland
leven meer dan een miljoen mensen onder
de armoedegrens en hiervan maakt een
overgroot deel gebruik van de Voedselbank.
Al een heel aantal jaren sponsort de Van
Dorp foundation de transporttruck (zie
boven) van de Voedselbank in Zoetermeer en
vaak doet de foundation een extra gift. De
Van Dorp foundation ondersteunde de
Voedselbank ook in 2020.
www.voedselbankennederland.nl
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En hoe blij waren deze kinderen met het speelgoed, zo blij waren
wij met het doen van deze schenking. (Vestiging Zevenaar)



Areopagus is een centrum voor contextuele
en missionaire prediking,onderdeel van de
IZB, vereniging voor zending in Nederland. Het
centrum richt zich op de inhoudelijke
verdieping van de prediking en verfijning van
de communicatieve vaardigheden van
devoorganger. Jaarlijks beleggen we een serie
meerdaagse cursussen voor predikanten (en
anderen met preekbevoegdheid) en een
studiedag.Vanaf 2003 verzorgt de IZB
cursussen en trainingen voor predikanten.
Omdat deze in een behoefte bleken te
voorzien, is de nascholing en toerusting van
predikant uitgebouwd tot een aparte werktak,
onder de naam Areopagus, centrum voor
contextuele en missionaire verkondiging. In de
visie van de IZB is de prediking namelijk van
groot belang wanneer het gaat om het
bereiken van mensen met het evangelie.
Daarbij wordt niet alleen gedacht aan zoekers,
maar ook aan al die kerkgangers, die dreigen
af te haken als ze niet in hun existentie
geraakt worden door de verkondiging. De Van
Dorp foundation ondersteunt de IZB in 2020
met een bedrag van € 10.000,- .
www.izb.nl/areopagus

IZB Areopagus

Protestantse Gemeente 
Zoetermeer 

Als organisatie met Christelijke
achtergrond doneren wij elk jaar een gift
aan de Protestantse gemeente. Van Dorp
foundation ondersteunt de IZB in 2020
met een bedrag van € 25.000,- .

DIVERSE
GIFTEN
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Van Dorp steunt Stichting Rally For Kids dit jaar met een gift van € 250,-.
Eén van onze collega's is bij deze stichting persoonlijk betrokken en actief.
Rally for Kids | Wij rijden om te verblijden: www.rallyforkids.nl.

http://www.rallyforkids.nl/
http://www.rallyforkids.nl/


De Hoop ggz helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren
en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar
herstel. De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij
ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor
begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken ze
welke hulp het beste bij de hulpvraag past. In de vorm van therapeutische
gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. Ze zoeken naar wat
nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist
ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van
lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen. 
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STICHTING 
DE HOOP De Hoop helpt

mensen op weg
naar een nieuw
leven.
Betrokken,
deskundige zorg
mét een hoopvol
toekomst-
perspectief.

Naastbetrokkenen
Veel mensen kennen wel iemand die kampt met een verslaving of met psychische problemen. Misschien ben je wel
direct betrokken bij iemand met deze problemen. Als er nog geen hulp is gezocht, kan het probleem ook op jouw
schouders drukken. Jouw rol als betrokkene is belangrijk: je kunt een steun zijn bij het zoeken naar hulp en tijdens de
behandeling. Bij De Hoop werken we vanuit de visie dat naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van
het herstel van een cliënt. Je kent de cliënt als partner, ouder of kind, of als vriend of vriendin. Dat kan van grote
waarde zijn tijdens de behandeling en daarna. In 2020 heeft De Van Dorp foundation Stichting de Hoop met € 5000,-
gesteund. 

Van Dorp foundation
wordt benoemd op de
site van De Hoop GGZ
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De aanvraag past bij het doel van de Van
Dorp foundation;

De aanvraag wordt gedaan door een
medewerker/-ster van Van Dorp;

Een medewerker/-ster van Van Dorp is
hierbij persoonlijk betrokken en actief;

Het bestuur acht de ondersteuning
wenselijk.
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Draag jouw
goede doel
aan!
Veel mensen hebben zonder hulp een uitzichtloos
bestaan, zowel in het buitenland als in het
binnenland. Zo zien er Uganda dat men soms
maanden moeten wachten op regen en als het
regent dat de toplaag wegspoelt, waardoor de
aarde nog droger achterblijft. Gebrek aan
(technische-) kennis zorgt ervoor dat men soms
stilstaat en niet ontwikkeld. Ook in Nederland
hebben mensen hulp nodig. Gezinnen die onder de
armoedegrens leven en hun gezin niet kunnen
voorzien van eten. Van Dorp helpt. 

Draag jouw goede doel aan bij Van Dorp foundation. Iedere
medewerker van Van Dorp kan bij de foundation een goed
doel aandragen. Deze worden gekeurd door het bestuur.
Hierbij gelden als randvoorwaarden:

Heb jij een goed doel dat je graag onder de aandacht
wil brengen bij de Van Dorp foundation? 

                                      Mail je aanvraag naar:
                                      foundation@vandorp.eu

Bij de opening van elk
nieuw Van Dorp pand gaat

er een  bijdrage naar het
goede doel. Dit is de

opening van Pand Hengelo.

TERUGBLIK



Wees de verandering
die je in de wereld
wilt zien. 

Gandhi



Jaarverslag

VAN DORP FOUNDATION

VAN DORP FOUNDATION. VOOR MORGEN.

Van Dorp foundation 
p/a Van Dorp installaties Zoetermeer

postbus 661
2700 AR Zoetermeer

Koraalrood 161
2718 SB Zoetermeer

 
t: +31 (0) 79 368 76 87

e: foundation@vandorp.eu
w: www.vdi.nl / vandorp.eu/foundation

 
Bank: NL48 RABO 01515 4 1515 t.n.v. 
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