
Sinds eind 2020 hebben we een eigen pand, 

met een kantoor, een branderij, een winkel en 

ruimte voor onze Koffietours. Onze “vintage 

ballroaster” uit 1965 is een echte ‘eyecatcher’. 

We hebben inmiddels al meer dan 1.000 kg 

koffie gebrand met deze oude dame. 
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Als fans van Dorothy’s Coffee willen we jullie graag informeren over alle ontwikkelingen in dit jaar. Lekker op 

de bank, of aan de keukentafel, kopje koffie erbij. We gaan jullie niet overladen met allerlei nieuwsbrieven hoor. 

Gewoon 1 keer per jaar, met een terugblik op onze ‘highlights’ en onze plannen voor het komende jaar.  

Veel leesplezier! Dorothy & Harro 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

Dorothy’s Coffee  

JAAROVERZICHT 2021 

Met een deel van de opbrengst van de verkoop van 

Dorothy’s Coffee ondersteunen we weesjongeren 

op Mount Kilimanjaro. Het doel voor dit jaar was 

om voor 8 jongeren het schoolgeld te betalen.  

Dankzij veel donaties kunnen we dit jaar al 11 

jongeren helpen. Heel erg bedankt allemaal! 

In juni zijn we begonnen om onze koffie “zerowaste” 

te verkopen. Sindsdien hebben we al 240 kg zonder 

verpakking verkocht. Dat scheelt al zo’n 7 kg aan afval 

van koffiezakken! Veel fans bij ons in de buurt komen 

met hun eigen koffiebus om deze weer bij te vullen. En 

bij bedrijven leveren we de koffie in een tonnetje. 

Niet alleen ver weg, maar ook bij ons in de buurt willen we 

positieve impact maken. Daarom zijn we dit jaar gestart met 

“Koffiemaatjes”. De fans van Dorothy’s Coffee kunnen bij 

hun bestelling een extra pak koffie bestellen voor iemand die 

ze niet kennen. Tot nu toe hebben we al 36 koffiemaatjes 

naar de weggeefwinkel van Appie Wijma in Opende 

gebracht. Hij zorgt ervoor dat de koffie terecht komt bij 

mensen die het echt even nodig hebben. 



En ‘last but not least’ willen we in 2022 beginnen met 

het inzamelen van koffiedik. We hebben zelf al 

geprobeerd om oesterzwammen hierop te kweken en 

dat lukte echt fantastisch. We gaan kijken of de fans 

die nu hun koffie ‘zerowaste’ komen afhalen hun 

koffiedik kunnen inleveren. Wij kweken daar dan 

weer zwammen op, die ze vervolgens weer kunnen 

meenemen. Weer een stap naar meer circulair! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Dit was ons overzicht van een mooi, boeiend en ook wel hectisch jaar... 

 

Heel hartelijk dank voor al jullie support en enthousiasme in 2021. 

We wensen jullie een gezond & gezegend 2022! 

Na Dorothy’s Koffietour smaakt de koffie nooit meer 

hetzelfde. Tijdens dit 2,5 uur durende programma 

neemt Dorothy bezoekers mee op reis van koffieplant 

tot aan het kopje koffie. Ze branden ook zelf hun 

eigen koffiebonen, echt een unieke ervaring. Dit jaar 

hebben al 88 mensen onze koffietour beleefd. 

Inmiddels heeft de technische school zo’n 100 

leerlingen. Op de wachtlijst van de school staan nog 

zo’n 50 weesjongeren, die zelf geen middelen hebben 

om schoolgeld te betalen. In 2022 willen we met 

Dorothy’s Coffee 20 van deze jongeren ondersteunen 

met betaling van schoolgeld. Helpen jullie (weer) mee?  

In 2022 willen we beginnen om onze koffie met een 

zeilschip van Antwerpen naar Leek te vervoeren. In 

de Antwerpse havens liggen volgend jaar 10 pallets 

met elk 10 zakken groene koffiebonen. Met het 

zeilschip “De Vrijbuiter” zijn we plannen aan het 

maken om deze emissieloos naar onze branderij te 

vervoeren. We houden jullie op de hoogte! 


