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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Present Assen over 2019. 
Wij willen u hiermee een overzicht geven van de vele verbindingen die er zijn gelegd tussen 
vrijwilligers en de mensen die met hun inzet geholpen zijn. 
 
Ten aanzien van de activiteiten die wij op en rond het AZC georganiseerd hebben kunnen we redelijk 
open zijn. 
Bij de sociale – en vooral praktische projecten is dat nauwelijks mogelijk in verband met de privacy 
van de mensen die het betreft. We hebben er voor gekozen om naast de nummerieke gegevens een 
verslag op te nemen dat een deelnemer van een groep schreef over een praktisch project. 
 
Wij hopen dat het u een beeld geeft van het werk dat het Team en Bestuur van Stichting Present 
Assen ook in 2019 weer hebben mogen verrichten. 
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 Werkwijze en doel 
 
Stichting Present Assen organiseert eenmalige projecten voor groepen vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
bepalen zelf wat voor soort project zij willen doen, wanneer ze dat willen doen en hoeveel tijd ze 
daarvoor beschikbaar willen stellen.  
Door deze manier van werken maken we het mogelijk dat ook drukbezette mensen, die geen tijd 
hebben om structureel vrijwilligerswerk te doen, toch iets voor een ander kunnen betekenen. 
 
De projecten die we realiseren doen we in samenwerking met Maatschappelijke Organisaties. 
De beroepsmatige hulpverlener loopt in het hulpverleningstraject tegen problemen aan die hij/zij 
niet zelf op kan lossen. Wij bieden een groep vrijwilligers aan die mee kan helpen om een gedeelte 
van een sociaal- of praktisch probleem uit de weg te ruimen. Op deze manier creëren we verbinding 
tussen mensen die midden in de maatschappij staan en mensen die om wat voor redenen hier niet 
(meer) aan deel kunnen nemen.   
 
Sociale projecten zijn bedoeld om mensen, die van zorg afhankelijk zijn en in een instelling wonen, 
gezelligheid en afleiding te bieden en de dagelijkse sleur voor even te doorbreken. Dit kan zijn door 
een wandeling, een uitstapje of een andere activiteit te organiseren. Of door er gewoon te zijn, 
samen koffie te drinken en naar elkaar te luisteren. Vaak is dit genoeg om toch het gevoel te hebben 
erbij te horen. 
 
Praktische projecten zijn vaak projecten achter de voordeur of tuinprojecten bij particulieren thuis.  
Bij deze projecten gaat het om het leef- en/of bewoonbaar maken van een woning.  
In alle gevallen gaat het bij praktische projecten om mensen die zelf geen geld en sociaal netwerk 
hebben. Deze mensen hebben vaak ook een mentaal of fysiek probleem en worden begeleid door 
erkende hulpverleners. 
 
De samenwerking met de Maatschappelijke Organisaties vinden wij erg belangrijk. Dit geeft ons de 
garantie dat de hulp echt nodig is en op de juiste plaats terecht komt. 
Het doel van het samenbrengen van vrijwilligers en hulpontvangers is om een ontmoeting ofwel 
verbinding te creëren tussen twee heel verschillende werelden. Zo brengen we een beweging op 
gang waarbij bewoners van Assen omzien naar een naaste die hulp heel hard nodig heeft.  
 
 

 

 

„Een verwaarloosde leefomgeving is vrijwel altijd een symtoom van 
onderliggende problematiek. De situatie lijkt uitzichtloos, problemen stapelen 

zich  op en niemand weet waar te beginnen. Present krijgt het voor elkaar om 

verschil te maken in deze situaties. Dat doet ze door met groepen vrijwilligers te 

werken aan korte intensieve projecten.“ 
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 Groepen 
 
In 2019 zijn er 118 projecten uitgevoerd. Dit betreft 42 praktische projecten en 76 sociale projecten. 

Van de sociale projecten werden er bij 51 projecten vrijwilligers ingezet rondom het AZC, terwijl er 

18 sociale projecten vallen onder het Projectplan Vluchteling Present in Assen. 

Projecten zijn meestal eenmalige projecten die uitgevoerd worden door groepen of flexwerkers. 

Bij een herhaal-project is sprake van een terugkerende groep voor dezelfde hulpontvanger. We 

spreken van trajecten als er groepen meerdere keren per maand eenzelfde project uitvoeren. Het 

totaal aantal projecten per maand wordt dan geregistreerd als 1 traject. Dit registreren van trajecten 

geldt voor het Trefpunt, Taalcafé en de Vrouwenclub, alledrie projecten voor bewoners van het AZC 

in Assen  

 

2.1 Verdeling herkomst en uren groepen 
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2.2 Inzet en effect 
De  kernactiviteit van Stichting Present Assen is het begeleiden van projecten op basis van het 
aanbod van groepen die zich in willen zetten voor anderen. Het contact met hulpontvangers maakt 
de vrijwilliger bewust van zijn eigen kansen, rijkdom en mogelijkheden.  
 
Vertel het verhaal.... 

 
Het verhaal van een groep na een praktisch project: 

 

Zaterdag 23 november jl. mochten we via Stichting Present Assen weer een mooie klus klaren. Voor 
een inwoner van Assen leek het door omstandigheden onmogelijk om haar tuin weer netjes en leeg 
te krijgen. Zij wil zo graag haar leven weer op de rails krijgen en een opgeruimd huis en tuin hoort 
daarbij. Maar het ontbreekt haar aan een sociaal netwerk en de financiële middelen om het voor 
elkaar te krijgen. En dat is precies waar Stichting Present Assen kan helpen. De inzet: ruim 1200 kilo 
grofvuil, zes karren, vele arbeidsintensieve uren en 3 hardwerkende vrijwilligers. Het resultaat: een 
lege en opgeruimde tuin en een heleboel opluchting en dankbaarheid bij de hulpvraagster aan het 
eind van de dag. "Wat ben ik ontzettend blij dat mijn dochtertje straks weer in de tuin kan spelen" zei 
de hulpvraagster. Naast het harde werken leren de hulpvragers en vrijwilligers elkaar tijdens de (vele) 
ritjes naar de vuilstort ook wat beter kennen. Lief en leed wordt gedeeld. Aan het eind van de dag 
wordt op zijn Drents afscheid genomen van elkaar: "De kop d'r veur met alles!" Zonder onze 
vrijwilligers kunnen we dit soort mooie projecten niet realiseren. Onze dank daarom aan de 
vrijwilligers. Ook wij zijn blij met de mooie uitkomst van dit project. 
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2.3 Flexpool 
De Flexpool bestaat uit vrijwilligers die zich individueel hebben opgegeven. Zij voeren samen een 
vrijwilligersproject uit. In de praktijk blijkt dat het voornamelijk praktische projecten betreft zoals 
helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin. We 
zetten de flexmedewerkers in bij de kleinere hulpvragen waarbij gevraagd wordt om 2 tot 4 
personen. Deze flexmedewerkers werken altijd in groepsverband. 

In januari 2019 had Stichting Present Assen een slapend bestand van 52 flexmedewerkers. Dit is 
opgeschoond waarna we in april zijn gestart met de Flexpool die bestond uit 10 gemotiveerde 
flexmedewerkers.  
Gedurende 2019 is het aantal flexmedewerkers uitgegroeid tot 19 personen. Zij hebben zich bij 13 
projecten 185,5 uren vrijwillig ingezet voor 12 Assenaren. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De projecten die vanuit de flexpool uitgevoerd worden proberen we in samenwerking met mensen 

van ACZ en/of statushouders te laten uitvoeren (zie paragraag 4.1).   
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 Activiteiten van Present voor de bewoners van het AZC 
 
In 2019 zijn we vanuit Stichting Present Assen alweer voor het vierde jaar actief en zetten we 

groepen vrijwilligers in bij activiteiten op en rond het AZC. 

Vanaf 2016 heeft Stichting Present Assen een coördinerende rol gehad. Tussen de vrijwilligers - 

vanuit de kerken en de samenleving in Assen die zich in willen zetten voor de asielzoekers in Assen – 

én de bewoners van het AZC Assen. Met als doel om ontmoeting te creëren tussen inwoners van 

Assen én de vluchtelingen die naar Assen toekomen.  

Stichting Present Assen heeft in het afgelopen jaar activiteiten voortgezet die vanaf 2016 zijn 
opgestart: 

- Het Trefpunt 
- Vrouwenclub 
- Kindermiddagen 
- Taalcafé 

Doordat het aantal bewoners van het AZC sterk is toegenomen, zien we ook meer bewoners van het 
AZC naar onze activiteiten komen.  
 
Naast bovenstaande activiteiten is in 2018 het project Vluchteling Present in Assen van start gegaan. 
Dit project is gericht op nieuwe activiteiten die gericht zijn op bewoners van het AZC, maar ook op 
statushouders die een eigen woning in Assen hebben. 
Activiteiten vanuit dit projectplan zijn: 

- Meet & Eat 
- Mix & Match 
- Fun-projecten 
- Koken met vrouwen in combinatie met het ontwikkelen van een kookboek 

 
 

3.1 Het Trefpunt 
Het Trefpunt is een wekelijks ontmoetingsmoment tussen bewoners van het AZC, statushouders die 
in Assen wonen en vrijwilligers van Stichting Present Assen. Er wordt koffie en thee aangeboden. Er 
vinden gesprekken plaats, er wordt geholpen bij het spreken/lezen van de Nederlandse taal, er wordt 
een potje gesjoeld. 
 
Deze wekelijkse activiteiten worden als trajecten, elk van een maand, geadministreerd. 
Er zijn 12 maandelijkse trajecten in 2019 van Het Trefpunt geregistreerd.  
Opvallend is dat ook tijdens schoolvakanties Het Trefpunt gewoon doorgaat! 
 
Qua aantal vrijwilligers én aantal bezoekers is Het Trefpunt erg gegroeid. 
Er zijn 30 vrijwilligers actief voor Het Trefpunt. En zo’n 20 tot 25 vrijwilligers zijn elke week aanwezig 
bij deze activiteit. Een kleiner aantal vrijwilligers komt één keer in de veertien dagen. 
Het Trefpunt is de activiteit binnen Stichting Present Assen waar de meeste vrijwilligersuren worden 
gerealiseerd: 2.467 uren voor heel 2019!! 
  
Het aantal bezoekers van Het Trefpunt varieert, maar is in de loop van het jaar sterk gegroeid. 
Er zijn weken geweest dat er rond de 80 of 90 bezoekers aanwezig waren. 
Maar gemiddeld genomen zijn er rond de 60 bezoekers. 
Naast bewoners van het AZC komen er ook statushouders die in Assen wonen. We hebben contacten 
met Vluchtelingenwerk om te kijken welke statushouders naar onze activiteit kunnen komen. 
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We zijn elke week welkom in de Adventskerk. Van deze locatie 
mogen we gratis gebruik maken. En ook de koffie en thee wordt 
beschikbaar gesteld door de Adventskerk. 
 
Het materiaal dat we gebruiken voor deze activiteiten is altijd vanuit 
Stichting Present Assen gerealiseerd en bekostigd. Maar dit jaar zijn 
door de hoge bezoekersaantallen de kosten gestegen naar ruim 
€7.000. Om dit te kunnen bekostigen, hebben we gezocht naar extra 
financiering, onder andere bij kerken in Assen, bij het AZC en bij 
Stila. 
 
 

3.2 Vrouwenclub 
De Vrouwenclub is een wekelijks ontmoetingsmoment tussen vrouwen van het AZC en vrijwilligers 
van Stichting Present Assen. Er is ontmoeting en gezelligheid. De vrouwen van het AZC willen heel 
graag Nederlands (leren) spreken door ontmoeting met Nederlandse vrouwen. Er worden spelletjes 
gedaan. Maar ook worden er creatieve activiteiten georganiseerd.  
 
Deze wekelijkse activiteiten worden als trajecten, elk van een maand, geadministreerd. In totaal zijn 
er 12 trajecten gerealiseerd. Elke week zijn er 6 vrijwilligers actief voor de Vrouwenclub. 
De bezoekersaantallen schommelen en liggen tussen de 5 en de 20 vrouwen. 
 
 

3.3 Kindermiddagen 
In de zomervakantie van 2016 zijn we, op verzoek van het COA, begonnen met Knutsel- en 
Spelmiddagen voor de kinderen van het AZC. Ook in 2019 kon deze mooie activiteit voortgezet 
worden. En het was weer een groot succes! Enthousiaste, blije kinderen en lachende ouders. Bijna 
elke maand is er 1 knutselmiddag. Tijdens vakanties op de woensdagmiddag, in de schoolperiode op 
de zaterdagmiddag. En in de zomervakantie van 2019 is er 6 keer op een woensdag een 
kindermiddag georganiseerd. Hiervoor hebben we hulp van een grote groep betrokken vrijwilligers, 
die het geweldig vinden om kinderen een fijne middag te bezorgen.  
 
In 2019 zijn er in totaal 13 kindermiddagen georganiseerd. Per kindermiddag zijn er 10 tot 15 
vrijwilligers actief. Het aantal kinderen dat meedoet aan de kindermiddagen ligt rond de 50 kinderen. 
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Ook op de Open Dag van het AZC waren we van Stichting Present 
Assen aanwezig. Er was een creatieve activiteit voor de kinderen. 
Én de kinderen werden geschminkt.! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In december is er een rugtasactie georganiseerd.  
Vanuit GAiN en Stichting Gave zijn er rugtasjes gevuld  
voor kinderen die wonen op de verschillende AZC’s in  
Nederland. Via Stichting Present Assen konden we  
realiseren dat er ruim 160 tasjes of knuffels  
uitgedeeld werden aan alle kinderen onder de 13  
jaar! Aan deze activiteit hebben 7 vrijwilligers vanuit  
Stichting Present Assen meegeholpen. 

 
 

3.4 Taalcafé 
Voor bewoners van het AZC is het best spannend om Nederlandse mensen te ontmoeten. Nog 
spannender is het, om Nederlands met de vrijwilligers te spreken! En daarom wordt het Taalcafé 
georganiseerd: om ontmoeting te stimuleren waarbij Nederlands de voertaal is.  
 
Met materiaal en thema’s van de taaldocenten gaan vrijwilligers van Stichting Present Assen elke 
week aan de slag in het Taalcafé. Deze wekelijkse activiteiten worden als trajecten, elk van een 
maand, geadministreerd. Er zijn in 2019 in totaal 12 trajecten voor Taalcafé geregistreerd. 
 
Via Stichting Present Assen zijn er 25 vrijwilligers actief voor het Taalcafé. Elke week zijn er 10 
vrijwilligers aanwezig bij deze activiteit. Het bezoekersaantal varieert, maar schommelt tussen de 30 
en 40 gasten vanuit het AZC. 
 
 

3.5 Vrijwilligers voor de bewoners van het AZC 
In het vrijwilligersbestand van Stichting Present Assen zijn 265 mensen opgenomen die aangeven 
zich in te willen zetten voor de asielzoekers in Assen. En zo’n 80 van deze vrijwilligers zijn bij één of 
meerdere van bovenstaande activiteiten actief geweest. En van deze 80 vrijwilligers zijn er 40 die zich 
wekelijks/maandelijks inzetten voor de vluchteling die naar Assen is gekomen! 
We zijn heel blij dat we als Stichting Present Assen mooie activiteiten hebben mogen opzetten. Maar 
vooral dat we deze activiteiten met de onmisbare inzet van zoveel vrijwilligers nog steeds kunnen 
realiseren! We ervaren dat onze bezoekers dankbaar zijn voor de ontmoeting die er kan zijn met 
Nederlandse vrijwilligers. Dat deze vrijwilligers een stukje van hun tijd willen geven vinden ze heel 
speciaal!  



 
 

11                                                    

 

 

 Projectplan Vluchteling Present in Assen 
 

4.1 Mix & Match 
In 2019 zijn er bij twee praktische projecten bewoners van het AZC ingezet. De planning was dat er 

nog drie projecten in samenwerking met Vlucht Voorwaarts gerealiseerd zouden worden. Maar dit is 

helaas niet gelukt. Om te komen tot meer inzet van asielzoekers in onze mooie projecten, zijn we 

bezig om de projecten in nauwere samenwerking met het COA te gaan uitvoeren. We hopen dat dit 

in 2020 resulteert in meer mooie ontmoetingen tussen Nederlandse vrijwilligers en bewoners van 

het AZC, die zich samen inspannen voor mensen in Assen die hulp hard nodig hebben. 

Eind 2019 hebben we presentaties gehouden voor groepen statushouders die via Vluchtelingenwerk 

Noord Nederland werken aan hun inburgering. In 2020 gaan we aan de slag om voor deze groepen 

twee mooie sociale projecten te realiseren! Zodat de statushouders op deze manier kunnen proeven 

aan het vrijwilligerswerk in Nederland.  

 

4.2 Meet & Eat 
Er zijn in 2019 drie projecten georganiseerd waarbij het samen eten centraal staat. 
 
Meet & Eat – maart 2019 

In maart 2019 hebben 5 Nederlandse gezinnen meegedaan met Meet & Eat. 
Zij hebben genoten van een heerlijk buffet, dat door 5 gezinnen van het AZC is klaargemaakt. 
Een week later waren de deelnemers van het AZC te gast bij de Nederlandse gezinnen thuis. 
In totaal waren er 16 Nederlandse mensen en 22 bewoners van het AZC bij deze activiteit betrokken. 
 
Meet & Eat – november 2019 

In november 2019 hebben 4 Nederlandse gezinnen meegedaan met Meet & Eat. 
Ook nu stond er weer een heerlijk buffet klaar, dit keer klaargemaakt door 4 gezinnen van het AZC. 
En de bewoners van het AZC keken uit naar hun avondje uit bij het Nederlandse gezin, een week 
later. In totaal waren er 11 Nederlandse mensen en 15 bewoners van het AZC betrokken bij deze 
Meet & Eat activiteit. 
 
Iftarmaaltijd – mei 2019 

Een groep van 30 Turkse bewoners van het AZC wilde tijdens de Ramadan een 
iftar-maaltijd organiseren. Om aan de vrijwilligers van Stichting Present Assen én 
aan andere gasten hun dankbaarheid te laten zien voor de betrokkenheid van 
deze Nederlandse mensen op hen. Stichting Present Assen werd gevraagd te 
helpen bij de organisatie. Het was een mooie avond: er werd informatie gedeeld 
over de iftar -maaltijd. We hebben genoten van het heerlijke eten. Maar het 
meest heeft iedereen genoten van de ontmoeting met elkaar! In totaal waren er 
70 mensen aanwezig! 
 
Meet & Eat in de wijk 



 
 

12                                                    

 

Al langere tijd is er overleg met Vaart Welzijn om de activiteit Meet & Eat ook in verschillende wijken 
van Assen plaats te laten vinden. En om via deze activiteit ontmoeting te realiseren tussen mensen 
uit verschillende culturen en landen. Eind 2019 heeft een positief overleg plaatsgevonden met als 
doel om voor de zomer van 2020 een pilot in één van de wijken van Assen te laten plaatsvinden.  
 
 

4.3 Fun-projecten 
In samenwerking met veel vrijwilligers uit onze stad Assen zijn er in 2019 in totaal 10 fun-projecten 
gerealiseerd. Hieronder een overzicht. 
 
High Tea – januari 2019 

In het begin van 2019 stond er een mooi project gepland: een high tea. Een groepje van 10 vrouwen 
van de Ronde Tafel in Assen wilde voor een high tea graag vrouwen van het AZC uitnodigen.  

 
Via Stichting Present Assen kwamen zij in contact met 14 vrouwen van het AZC. Wat er volgde was 
een mooie avond, vol bijzondere ontmoetingen, zoals jullie kunnen lezen in bovenstaand kader. 
 
 

De reacties, eerst van een Nederlandse vrouw: 
“We haalden de dames zelf op. Het was best even spannend; hoe zal de sfeer zijn? kunnen we elkaar goed verstaan? 

Vinden de dames het echt wel leuk om dit te doen?  

De sfeer was meteen verassend ontspannen en open. De dames waren gretig om verhalen te vertellen. Er werd 

gelachen en ook gehuild. We werden geraakt door de enorme dankbaarheid van de Turkse dames en ook het plezier 

dat ze beleefden. We waren onder de indruk van hoe kwetsbaar het leven kan zijn en hoe belangrijk het is om in vrijheid 

samen te kunnen zijn met je geliefden.  

We kijken dankbaar terug op een geslaagde avond die we niet gauw meer zullen vergeten!” 

De reacties, van drie vrouwen van het AZC: 
 

‘’ Een paar uur lang gaven jullie me mijn berinneringen terug. Ik herinnerde mijn leven, echtgenoot, mijn baan, mijn 

paspoort, geld, dierbaren en het meest belangrijke: mijzelf van voor die nacht die mijn leven heeft veranderd, waarin 

mijn vrijheid is afgepakt. En dames met mooie harten: Ik zag in jullie mijn toekomst. Jullie zijn mijn hoop geworden. En 

ik wil dat jullie één ding weten: Niemand verlaat zomaar zijn verleden, vrede, orde en geliefden. Om hier, in een land 

waar we de taal niet van spreken en de cultuur niet van kennen, te kunnen leven, hebben wij jullie nodig om verder te 

kunnen en een nieuw leven te kunnen starten.…….” 

 

‘’ We wachten op maandagavond op dames in de lobby. Dames met smiley-gezichten namen ons mee naar het 

hotel. We voelden ons zo waardevol met hun leuke gesprek en lachende gezichten. Onder het genot van onze koffie en 

thee vertelden we wat we in Turkije hadden. We zijn zo dankbaar voor de prachtige nacht die je ons het gegeven, als 

we zoveel problemen in ons leven hebben. Ik zou het leuk vinden om elkaar nog een keer te ontmoeten. Heel er bedankt 

voor je mooie hart, mooie dames!” 

 

“Lieve dames, de avond met jullie was echt onvergetelijk. Ik voelde me kostbaar. Na alle tragedies die me zijn 

overkomen, ik voel zelfvertrouwen terwijl is zat met lachende en gastvrije gezichten.”  
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Internationale vrouwendag – workshops – maart 2019 

Voor de vrouwen van het AZC werden 2 sessies van 3 
workshops georganiseerd. Eén workshop via vrijwilligers 
van Stichting Present Assen. Bij de andere workshops 
werden vrijwilligers van Stichting Present Assen ingezet om 
te helpen. In totaal waren er 7 vrijwilligers actief om de 
workshops tot een succes te maken. 
 
Internationale vrouwendag – feestavond – maart 2019 

Internationale vrouwendag is een groot feest in veel 
landen, terwijl het in Nederland eigenlijk niet gevierd 
wordt. Maar op het AZC is het een feest! Met dans en 
muziek, lekkere hapjes én ontmoeting! 
Via vrijwilligers was er een volksdanseres geregeld. Na de volksdansen werden er spontaan allerlei 
dansen in gezet, op muziek uit verschillende landen. Naast een groot aantal vrouwen van het AZC 
waren er 8 Nederlandse vrouwen aanwezig. 
 
Dansavond voor vrouwen en meisjes – juli 2019 

Ook dit jaar wilde dansschool Jan Postema uit Assen iets doen voor bewoners voor het AZC. In 
samenwerking met COA, de dansschool en Stichting Present Assen is er een dansavond van en voor 
meisjes en vrouwen georganiseerd. Er waren 13 danseressen vanuit de dansschool aanwezig. En heel 
veel vrouwen en meisjes vanuit het AZC. Er stonden meer dan 70 vrouwen te genieten van de muziek 
én van de ontspanning die deze avond gaf. De danseressen vanuit de dansschool gaven aan: “dansen 
verbindt”!! 
 

Dansavond voor mannen en jongens – juli 2019 

Naast een dansavond voor vrouwen en meisjes is er dit jaar ook een dansavond voor mannen en 
jongens georganiseerd. Het werd al snel duidelijk dat de mannen iets minder snel in de benen te 
krijgen zijn dan de vrouwen. Ook de opkomst lag lager, er waren 25 mannen en jongens vanuit het 
AZC aanwezig. Via een traditionele stoelendans kregen de dansers van de dansschool de mannen en 
jongens toch in beweging. Leermoment voor een volgende keer: voor de mannen moeten we 
duidelijk activiteiten/dansen inplannen. Een spontane disco zit er voor deze groep waarschijnlijk niet 
in! 
 

Crea-avonden voor vrouwen – in september, oktober, november en 

december 2019 

Een groepje van 3 Nederlandse vrouwen wilde graag iets betekenen voor 
vrouwen van het AZC. Na besprekingen en overleg hebben zij 4 mooie 
projecten gerealiseerd. Creatieve avonden, waaraan elke avond 20 
vrouwen van het AZC deel konden nemen. Naast de 3 Nederlandse 
vrijwilligers is er elke keer een contactpersoon vanuit Stichting Present 
Assen aanwezig op het AZC. 
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Zing met me mee café – oktober 2019 

In Assen wordt een aantal keren per jaar een ‘Zing met me mee café’ georganiseerd, in De Nieuwe 
Kolk in Assen. Het wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Prinsessendag. Om te 
stimuleren dat bewoners van het AZC naar De Nieuwe Kolk komen, is het Zing met me mee Café ook 
georganiseerd op het AZC. Een mooi samenwerkingsproject tussen COA, Stichting Prinsessendag én 
Stichting Present Assen. Er werd muziek gemaakt, er waren 13 vrijwilligers aanwezig om het zingen 
te stimuleren. En ruim 60 bezoekers vanuit het AZC die genoten van de muziek en het samen zingen. 
 
En – heel mooi – een bewoonster van het AZC zong spontaan een eigen geschreven lied! 
 
Resultaat van dit project – behalve een mooie middag op het AZC – is, dat er meer bewoners van het 
AZC de weg leren kennen naar het Zing met me mee Café in De Nieuwe Kolk! 
 
 

4.4 Kookboekproject – koken met vrouwen  
In 2019 is het gelukt om te starten met het kookboekproject. Het kookboekproject omvat het 

beschrijven van recepten, het koken met vrouwen (start hiervan begint in januari 2020) en het 

realiseren van een kookboek. Dit kookboek wordt vóór de zomer van 2020 uitgebracht. 

In november zijn we eerst gestart met een voorbereidend project met 7 Nederlandse vrijwilligers: 

een goede bespreking én voorbereiden van dit nieuwe project. 

Daarna zijn we verder gegaan met het kookboekproject. De eerste groep vrouwen uit het AZC waren 

arabisch sprekende vrouwen. Met hen zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd waarbij er gewerkt is aan 

het beschrijven van recepten van de arabische vrouwen in het Nederlands. De tweede groep 

vrouwen waren vrouwen uit Turkije. Ook met hen zijn in 2 bijeenkomsten recepten beschreven. Voor 

beide groepen geld: de recepten zitten bij de turkse 

vrouwen in het hoofd. Er wordt vaak gekookt voor 

grote groepen. En probeer dan maar eens duidelijk 

te maken aan Nederlandse vrouwen hoe je een 

gerecht moet klaarmaken, voor ongeveer 4 

personen! En welke ingrediënten je moet gebruiken. 

En hoeveel kruiden voeg je toe aan een gerecht? 

Of het gelukt is? In januari 2020 gaan we door 

middel van 2 kooksessies de recepten uitproberen. 

Én natuurlijk proeven!!!!  

In beide taalgroepen waren bij het beschrijven van de recepten 12 vrouwen aanwezig: Nederlandse 

vrouwen én vrouwen van het AZC. 
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 Samenwerking in Assen 
Stichting Present Assen werkt samen met kerken, bedrijven en andere sociale netwerken waarbij 
groepen vrijwilligers zich inzetten in merendeels eenmalige hulpprojecten voor mensen die hulp 
nodig hebben. Deze hulpvragers worden begeleid door een maatschappelijke organisatie.  
 
 

5.1 Kerk en samenleving 
Net als in voorgaande jaren maakt een groot aantal groepen uit verschillende kerken gebruik van 
Stichting Present Assen om zich in te zetten voor hun naasten. Het doel van Present is om 
een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij  steeds meer mensen het 
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Maar het is niet vanzelfsprekend dat groepen zich  
uit zichzelf aanmelden bij Stichting Present! We zien sinds 2017 een daling in het aantal aangemelde 
groepen vanuit kerken. Mede daarom hebben we eind 2018 een contactavond voor kerken 
georganiseerd. Op deze avond waren eenentwintig leden van twaalf verschillende 
geloofsgenootschappen aanwezig. En daarnaast medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van 
Stichting Present Assen.  
Het doel van deze contactavond was om het werk van Stichting Present Assen te presenteren. Maar 
ook om de verschillende geloofsgemeenschappen te leren kennen. En te peilen op welke manier 
Stichting Present Assen zich (opnieuw) kan presenteren aan de leden van de 
geloofsgemeenschappen. De informatie uit deze contactavond hebben we gebruikt om in 2019 de 
kerken op maat te benaderen en zo meer groepen via Stichting Present Assen in te kunnen zetten. 
Door het aanstellen van een contactpersoon kerken (vanaf januari 2019) is hier ook verdere invulling 
aan gegeven. Deze contactpersoon kerken heeft in 2019 contacten gelegd met verschillende kerken 
waarbij het doel is om Stichting Present Assen (weer) onder de aandacht te brengen.  
 
 

5.2 Maatschappelijke Organisaties 
Stichting Present Assen werkt samen met veel verschillende Maatschappelijke Organisaties (MO’s). 
Het aanmelden van hulpvragen kan alleen via deze MO’s. De professionals die werkzaam zijn bij deze 
MO’s beoordelen of de hulpontvanger aan de verschillende criteria’s voldoet:  

 De cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit 
te voeren. 

 De cliënt is bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen. 
 Ontmoeting (tussen cliënt en vrijwilliger) is wezenlijk onderdeel van het project. 
 

Met deze manier van werken weten we zeker dat het aanbod van de groepen vrijwilligers goed 
terecht komt en dat het binnen het hulpverleningstraject past.  

Ook is een goede samenwerking met de MO‘s van groot belang om een project goed voor te 
bereiden en uit te voeren. Stichting Present Assen is ten alle tijden verantwoordelijk voor de 
vrijwilligers en voor de organisatie van het project. De professional blijft verantwoordelijk voor de 
hulpontvanger. 
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5.3 Bedrijven 
Al jarenlang is er een constructieve samenwerking tussen NAM vestiging Assen en Stichting Present 
Assen. Dit is ook het geval  tussen Shell en Stichting Present Den Haag.  

Vrijwilligers van de NAM hebben in de afgelopen jaren verschillende projecten uitgevoerd in allerlei 
grote steden in Nederland. Binnen de NAM zijn er zowel landelijke als wereldwijde projecten die te 
maken hebben met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast heeft Shell Den Haag in 
samenwerking met Stichting Present Den Haag een project gelanceerd wat de naam Project Better 
World (PBW) heeft meegekregen. In 2019 heeft een groep medewerkers van de NAM een praktisch 
project via Stichting Present Assen uitgevoerd.  

Stichting Present Assen is eind 2019 ook gestart met het benaderen van bedrijven in Assen en 
omgeving. Stichting Present Assen biedt daarin de mogelijkheid om bedrijven Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) of Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) daadwerkelijk 
in de praktijk te brengen. Bedrijven bijstaan om een maatschappelijk personeelsuitje vorm te geven, 
zodat dit een dag wordt die bij de medewerkers past en waar ze mogen ervaren om echt van 
betekenis te zijn voor anderen, soms zelfs levens veranderend. Met maatwerk brengen we 
medewerkers van bedrijven op plekken waar ze anders niet komen en het levert inspiratie en 
verbondenheid op voor het hele bedrijf.  
Op de ondernemersfair in Rolde op 1 november 2019 is Stichting Present Assen één van de 
deelnemende bedrijven geweest om bovenstaande te promoten. 
 

5.4 AZC 
Vanaf 2016 is er een goede samenwerking tussen het AZC en Stichting Present Assen. De activiteiten 
die georganiseerd worden voor bewoners van het AZC vinden vaak plaats op het AZC. We maken 
gebruik van zalen op het AZC. De materialen die we voor verschilende activiteiten nodig hebben, 
worden verstrekt door het AZC. Voor het opzetten van activiteiten, het werven van deelnemers aan 
activiteiten hebben we nauw overleg met onze contactpersonen binnen het AZC. We zijn dankbaar 
dat we door deze samenwerking zoveel mooie activiteiten hebben kunnen realiseren! 
 
 

5.5 Project M25 – lespakket voor jongeren 
In 2018 is de samenwerking met Stichting Solidair gestart waarbij jongeren zich inzetten voor een 

groep waarmee ze anders niet snel in aanraking zouden komen. De samenwerking in in 2019 

beïndigd in verband met de subsidiestop voor dit project bij Solidair. Vanuit de samenwerking die 

gedurende een jaar heeft plaatsgevonden heeft Stichting Present Assen een lespakket over 

gehouden. Dit wordt aangeboden aan scholen ter voorbereiding op projecten.  

 

Werkwijze 

Wanneer een jongerengroep of klas mee wil doen,  

bieden wij het lespakket aan of nemen het zelf mee in  

onze presentatie.  

De jongeren gaan actief aan de slag met de  

Bijbeltekst Mattheüs 25. Ook maken we met  

jongeren concrete afspraken over waar ze  

binnenkort gaan helpen.  

Jongeren mogen zelf afspraken maken, maar ze  

mogen ook gebruik maken van Stichting Present Assen  

voor het ophalen van hulpvragen uit de samenleving.  
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5.6 Gemeente 
Van de gemeente Assen ontvangen we structurele subsidie. Er zijn goede afspraken gemaakt zodat 
we ons werk ook in 2019 konden voortzetten. Daarnaast ontvingen we een financiële bijdrage voor 
het projectplan Vluchteling Present in Assen. 
 
 

5.7 Woningcorporatie  
In 2019 zijn er bij 40 huurders van Actium projecten uitgevoerd. Dit betreft 93 % van het totale aantal 
projecten. In 2018 betrof dit 76% van het totale aantal projecten.  
De werkzaamheden die worden verricht zijn heel verschillend van aard maar hebben vooral te maken 
met het verhogen van de leefbaarheid. Een verwilderde tuin, snoeiwerk inclusief het wegbrengen 
van groen, het vernieuwen van een schutting, kleine bestratingswerkzaamheden, het sausen of 
behangen van gedeeltes van een woning zijn voorbeelden van deze projecten. Ook bij verhuizingen 
van huurders van Actium is Stichting Present Assen regelmatig betrokken. Naast het fysiek verhuizen 
van spullen zijn ook de schoonmaak en de acties van de opleverlijst mogelijke werkzaamheden die 
groepen uitvoeren. De Assenaren die we op deze manier hebben kunnen helpen, hebben zelf 
onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.  
 
In 2017 is door Actium besloten om te stoppen met het verstrekken van een financiële bijdrage. 
Aangezien we een groeiend aantal groepen inzetten bij huurders van Actium willen we graag 
opnieuw het gesprek aangaan met Actium om te komen tot een vorm van samenwerking.  
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 Vooruitblik 
 
Voor 2020 streven we weer naar veel mooie projecten. Zowel praktische- en sociale projecten als 
projecten voor de bewoners van het AZC in Assen. Met onze flexpool (zowel met Nederlandse 
vrijwilligers áls met bewoners van het AZC) proberen we in 2020 een groter aantal projecten te 
realiseren. 
Stichting Present Assen gaat met betrekking tot het benaderen van bedrijven verder waarmee in 
2019 is begonnen. 
De projecten van Stichting Present Assen zijn veelzijdig. We richten ons op vrijwilligers die zich in 
willen zetten op verschillende terreinen. We richten ons op oudere vrijwilligers, maar ook op 
jongeren uit onze samenleving. We richten ons op scholen, kerken, bedrijven. We hebben contact 
met veel verschillende maatschappelijke organisaties.  
Het project Vluchteling Present in Assen dat in 2018 gestart is, zal ook in 2020 voortgezet worden. 
Met meer projecten, waarbij de ontmoeting tussen verschillende culturen centraal staat. 
Met ons hele team én de inzet van alle vrijwilligers zetten we ons honderd procent in om dit te 
realiseren!   
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 Samenstelling Team & Bestuur 
 
De organisatie van Stichting Present Assen bestaat uit 2 algemeen coördinatoren (0,78 fte) die, ieder 
met een eigen taakgebied, verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van onze organisatie. 
Samen met het bestuur dragen zij de verantwoordelijkheid voor het (meerjaren)beleid en de 
financiën van Present. Binnen het operationeel team waren er dit jaar 12 vaste vrijwilligers 
werkzaam die vele uren van hun vrije tijd hebben ingezet voor het werk van Present. Met behulp van 
deze mensen hebben we ook dit jaar weer veel mooie projecten kunnen uitvoeren.   
 
Bestuur: 

Voorzitter:      Jaap Franken 
Secretaris:      Carla Knoors 
Penningmeester:     Pieter Schuurman (vanaf november) 
Fondsenwerver:     Vacant/ Martijn de Haan (tot november) 
 
Coördinator: 

Coördinator sociale en praktische projecten:  Yvonne de Haan  
Coördinator activiteiten rondom het AZC:  Anne-Marie Schipper 
       

Operationeel Team: 

Groepenbegeleider:     Henk Siekmans 
Groepenbegeleider:     Trudy Rumpt 
Groepenbegeleider:     Henk Vink  
Groepenbegeleider:     Jolien Faber 
Projectbegeleider Flexpool:    Jeroen Labree 
Matcher:      Germa Schaveling 
Matcher:      Jan Willem Tijink 
ICTer en Contactpersoon PR:    Jan Hammer 
Contactpersoon Kerken:    Peter Kleefman 
Tolk/vertaler vrouwenwerk AZC:   Luma Jirjees 
Projectbegeleider AZC:     Elza Homan 
Projectbegeleider AZC:     Vacant 
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 Financiële verantwoording  

 

 

  



 
 

21                                                    

 

 Partners en fondsverstrekkers 
 

Stichting Present Assen wordt financieel en materieel ondersteund met subsidies, fondsen  en 

materialen vanuit partnerschappen. Alleen door deze bijdragen is het mogelijk om het werk te 

kunnen doen. 

Bestuur en teamleden zijn dankbaar voor de ondersteuning van de gemeentelijke overheid, 

woningcorporatie, bedrijven en andere organisaties en willen hen daar hartelijk voor bedanken. 

 

 


