
Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten. 
We bieden praktische hulp op verschillende gebieden 
binnen het sociaal domein. Samen met de initiatieven 
in ons netwerk, met kerken en met alle inwoners van 
onze stad. 

Samen Dordt in het kort

Gedreven door naastenliefde willen we mensen 
helpen om hulp te bieden én om hulp te 
vragen. Op die manier dragen we samen 

bij aan de bloei van de stad.



•   Transformatie
•   Inclusiviteit
•   Dienstbaarheid
•   Duurzaamheid
•   Samenwerking 
•   Perspectief

Onze identiteit

Onze aanpak
Samen Dordt is een diaconale 
netwerkorganisatie, waarin verschillende 
kernteams actief zijn die initiatieven ontplooien gericht 
op het bieden van praktische hulp, het creëren van een 
sociaal vangnet en het verlenen van preventieve zorg.

Daarnaast wil Samen Dordt diaconale presentie in de 
brede zin van het woord bevorderen in samenwerking 
met organisaties van binnen en buiten de kerk. Samen 
Dordt biedt training, advies en toerusting aan alle betrok-
kenen uit het samenwerkend netwerk.

Samen Dordt heeft een christelijke identiteit en werkt 
vanuit Bijbelse motivatie en inspiratie. De volgende 
kernwaarden zijn leidend in ons werk en 
bepalend voor ons beleid: 

Voor de bloei van de stad!



Onze naam
Onze naam geeft weer 
waar we voor staan: samen 
zetten we ons in voor de bloei 
van de stad. Samen zit in ons 
DNA. We werken als netwerk-
organisatie met alle relevante 
actoren binnen het sociale domein 
en maken gebruik van elkaars expertise 
en mogelijkheden. Samenwerken doen 
we ook met de doelgroep. We bevorderen 
zelfredzaam, verbindend en participerend burgerschap.     

Want alleen samen zijn we Dordt.

Bij het ontwerp van ons logo hebben we onderzocht 
wat écht Dordts is. Naast de Dordtse kleuren komt men 
al snel uit op het Dordtse schaap. De vier gestileerde 
schapenkoppen in het logo vormen samen een bloem, 
die gekanteld het hartvormige Hugenotenkruis in zich 
heeft. Zo laat de bloem zien dat de stedelingen zullen 
bloeien. In samenwerking. Vanuit het kruis als symbool 
van naastenliefde. 

Ons logo

Als netwerkorganisatie vormt 
Samen Dordt een brede 
christelijke hulpalliantie 

van waaruit de verbinding 
wordt gelegd met alle 

relevante actoren binnen 
het sociale domein.



Samen Dordt is een christelijke koepel- en netwerk-    
organisatie voor diaconaal werk op het eiland van 

Dordrecht. Onder de koepel van Samen Dordt gaan 
een vijftal initiatieven van start, namelijk: 

Onze activiteiten

Dagelijks Brood

Broodnodig

Diaconaal Platform

HipHelpt

De Rustplek

Ga voor meer informatie over Samen Dordt en haar 
initiatieven naar samendordt.nl  

info@samendordt.nl | 078 - 200 10 78
IBAN: NL16RABO0362598959 t.n.v. Stichting Samen Dordt


