
 

 

 

 

 

Beste vrijwilligers, 

 

Zaterdag 26 Januari 2019, WAT EEN MOOIE DAG 

 

Wat was het een mooie dag afgelopen zaterdag, een geweldig sfeer met een heel mooi 

resultaat. Natuurlijk is er wel wat aan vooraf gegaan achter de schermen door menig 

vrijwilliger maar dat het zo een groot succes zou worden hadden we niet verwacht maar wel 

stilletjes gehoopt. 

 

Het leek een beetje op de 1ste dag van 15 september dat de Dorcas Winkel open ging, ook 

nu stonden er weer mensen voor de deur te wachten tot de Dorcas Winkel open zou gaan en 

er gedurende de dag weer 2 kassa's hebben gedraaid met 484 betalende klanten met een 

omzet van ca. € 4.000,00, wat een mooi bedrag.  

 

Zo ver we het heb mogen ervaren is het allemaal vlekkeloos verlopen en waren de zaken 

goed georganiseerd door alle vrijwilligers. Er is iets moois op gang gekomen in onze 

gemeente, een ontmoetingsplek waar sfeer en verbondenheid elkaar zijn gaan raken, we zien 

de verbondenheid van de mensen met de winkel en de verbondenheid met de vrijwilligers 

steeds meer vorm krijgen. 

 

Wat we daar door steeds meer gaan ervaren is het sociale aspect van de Dorcas Winkel, 

hebben jullie gezien hoeveel mensen gezellig aan de koffie zaten met een zelfgemaakte 

lekkernij er bij op deze dag. Fantastisch om te zien en te ervaren hoe mensen onderling in 

gesprek komen en de Dorcas Winkel steeds meer gaan ervaren als een ontmoetingsplek waar 

kopen en gezelligheid samen gaan, er zijn zelfs mensen die meerdere uren in de winkel zijn 

geweest op deze dag, dat zegt genoeg. 

 

Mensen voelen zich op hun gemak in een winkel die een goed georganiseerde, nette en 

gemoedelijke sfeer uitstraalt, zij voelen zich hier thuis, mede door jullie als vrijwilligers en - 

laten we dat vooral niet onderschatten- hoe belangrijk jullie zijn als vrijwilligers voor de hele 

organisatie van de Dorcas Winkel en de kopende klanten. 

Laten we daar in ieder geval de nadruk op blijven leggen in de toekomst, dan kunnen we 

misschien wel vaker met 2 kassa's gaan draaien en kunnen we daar door nog meer 

mensen helpen die het hard nodig hebben in deze verdeelde wereld. 

 

Vanaf deze plek willen wij jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet de afgelopen week en 

voorgaande maanden, want zonder alle vrijwilligers kunnen we dit allemaal niet waar maken. 

 

Met dankbaarheid en hartelijke groet,  

Namens het bestuur van de Dorcas Winkel  


