
 

 

 

Dagbesteding voor ouderen in Korça 
 

Dorcas zorgt voor mensen die kwetsbaar zijn en er vaak alleen voor staan. Ouderen, kinderen, 

chronisch zieken, gevangenen, mensen met een beperking – Dorcas bezoekt ze, begeleidt ze en 

geeft wat nodig is aan eten, warmte, kleding en medische voorzieningen. 

 

Waar 

District Korça, Zuidoost-Albanië. 

 

Waarom 

Veel ouderen in Albanië hebben een zwaar leven. Ze 

hebben het financieel niet ruim, want hun pensioen is 

laag en hun kinderen zijn vaak niet in staat om te helpen. 

Zij zijn vertrokken naar de grote steden om te werken of 

zijn daarvoor zelfs geëmigreerd. Dikwijls hebben de 

ouderen nauwelijks sociale contacten, en leven in een 

isolement. Wanneer ze ziek zijn, zijn er geen helpende 

handen beschikbaar vanuit de omgeving. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van het project 

Het doorbreken van het sociale isolement waarin veel 

oudere Albanezen leven, en voorzien in de nodige 

medische zorg. 

 

Doelgroep 

Ongeveer honderd ouderen in de stad Korça en enkele 

omliggende dorpen. 

 

Projectduur 

2012 tot en met december 2015. 

 

Werkwijze 

Dorcas startte in 2012 twee dagbestedingscentra om 

ouderen uit hun sociale isolement te halen, ze medische 

zorg te bieden en ze te helpen weer levensvreugde te 

vinden. De dagcentra zijn elke dag geopend. Ouderen uit 

de omgeving worden opgehaald met een minibus en ´s 

morgens naar het dagcentrum gebracht. Daar ontmoeten 

ze elkaar en is dagelijks een activiteit gepland, zoals het 

maken van lokaal handwerk. Ook feestdagen worden 

gezamenlijk gevierd. Bovendien ontvangen de ouderen 

een goede lunch. Elke week zijn er een arts en een 

verpleegkundige aanwezig voor consult en behandeling. 

Een sociaal werker begeleidt ouderen die depressief zijn. 

 

Door de dagelijkse activiteiten en het samenzijn met 

anderen, worden ouderen minder eenzaam en krijgen 

weer zin in het leven. 
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Oppervlakte: 0,7 x Nederland 

Inwoneraantal: 3 miljoen 

Hoofdstad: Tirana 

Dorcas is actief in Albanië sinds: 1992 

Kernsectoren in Albanië: 

• Duurzame economische ontwikkeling 
(Sustainable livelihoods) 

• Kinderontwikkeling 

• Sociale zorg 

• Gezondheidszorg 

• Water, sanitatie en hygiëne (WASH) 

 

 

 

 

Albanië 

 

 

Dorcas is vanaf de jaren 90 actief in Albanië. 

Sindsdien heeft Dorcas, in samenwerking met 

de Albanese overheid, onder meer achttien 

dorpen voorzien van schoon en stromend water, 

veertien basisscholen gerenoveerd in de bergen 

rondom Korça, en de allerarmsten in die regio 

voorzien van kleding, voedsel en toegang tot 

sociale activiteiten. Verder is de medische zorg 

voor Roma-gezinnen verbeterd en hebben mensen in en rondom Korça meer kansen op de arbeidsmarkt doordat ze 

in de gelegenheid gesteld zijn een praktijkopleiding te volgen. 

 

Armoede en werkloosheid zijn aan de orde van de dag in grote gedeelten van Albanië. Ruim 12,5 procent van de 

Albanese bevolking leeft onder armoedegrens. Ook Roma-gemeenschappen hebben het bijzonder zwaar door hun 

gemarginaliseerde positie in de samenleving. Het officiële werkloosheidspercentage is 13,3 procent, maar de vele 

mensen die zelfvoorzienend zijn, worden daarbij niet meegerekend – in werkelijkheid ligt het percentage op meer dan 

dertig procent. Op het platteland hebben weinig mensen een huisarts of apotheek in de buurt. Ook is de 

drinkwatervoorziening en de riolering in veel steden en op het platteland verouderd of afwezig. 

 

Dorcas streeft ernaar de levensomstandigheden van de deelnemers aan de projecten te verbeteren op het gebied van 

economische ontwikkeling, kinderzorg (met bijzondere aandacht voor Roma-kinderen), sociale- en gezondheidszorg, 

en water, sanitatie en hygiëne.

 

Landeninformatie 


