
barendrecht

stichting

Present bouwt bruggen tussen groepen vrijwilligers die hun 
talenten en tijd willen geven en mensen die niet de gezond-
heid, het sociale netwerk of de � nanciën hebben om bepaal-
de praktische klussen zelf voor elkaar te krijgen. 

Present werkt nauw samen met maatschappelijke organisa-
ties in Barendrecht. Zo verbinden wij op een professionele 

wijze jullie inzet aan mensen die echt hulp kunnen gebruiken. 
Ook jouw bedrijf kan groeien door zo’n project. Doordat col-
lega’s met elkaar in een geheel andere setting samenwerken, 
ontstaat er nieuwe dynamiek en meer verbondenheid in het 
team. Veel Barendrechtse ondernemers hebben al ervaren 
hoe inspirerend en geloofwaardig het is hun betrokkenheid 
praktisch te laten zien.

Inspirerende Projecten 

Present BUSiness Club

Present heeft een grote wens: een personenbus waarmee senioren of mensen met een beperking 
een uitstapje kunnen maken. Wij willen ervoor zorgen dat deze bus drie keer in de week bemand 
wordt door vrijwillige chau� eurs. Alle maatschappelijke organisaties in de omgeving kunnen de 
bus reserveren voor hun cliënten. Zo verminderen we samen de eenzaamheid in Barendrecht. Wil 
je bijdragen aan dit mooie plan? Met expertise,  materialen of geld? We komen graag langs om te 
vertellen over onze BUSiness Club.
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Visser & Visser

September
Een mooie dag en even uit de sleur voor nieuwe Baren-
drechters samen naar het strand van Hoek van Holland.

9.00 – 14.00 uur
10 medewerkers, 4 begeleiders van Present en betrokken 
maatschappelijke organisatie, 40 jonge en oudere status–
h ouders uit Syrië en Eritre a.

“Het was duidelijk dat we de deelnemers een groot plezier 
deden met dit uitje. Maar ik zou er ook heel wat voor over 
hebben om hen duidelijk te maken dat het voor ons ook 
leuk en waardevol was. Dus geen bedankje van hen dat wij 
zo  ‘goed’ zijn dit te doen, maar omgekeerd! Het heeft mij 
verrijkt. ”

“Iedereen leeft in zijn eigen ‘sociale bubbel’. Uitvoering van 
een Present-project met mensen die je normaal gesproken 
niet ontmoet, verbreedt je horizon en leidt tot mooie ont-
moetingen die je nog lang bijblijven.” 

Wil jij Present zijn in Barendrecht?

Wil je concreet invulling geven aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen? Ontdekken hoe waardevol het is om samen met 
collega’s kwetsbare Barendrechters  te ontmoeten en te helpen? 
Stichting Present Barendrecht helpt je in één dag het verschil te 
maken. Met een project van Present maak je van een ‘bedrijfsuitje’ 
een bijzondere ervaring voor je team.

Is jullie bedrijf
al Present?

Wat doet Present?

Ja, ik wil Present zijn.

Ik wil tijd doneren

Ik wil zelf aan een project meedoen.
Bel onze coördinator: 06 - 11 33 38 30 of kijk 
op www.presentbarendrecht.nl om je aan te 
melden voor de jaarlijkse Veranderdag of 
het Kerstengelenproject.

Ik wil met mijn medewerkers een project doen.
Bel onze coördinator: 06 - 11 33 38 30

Ik wil geld doneren Eenmalig; ons rekeningnummer is 
NL 45 RABO 0143 5298 54

Ik wil een structurele 
�nanciële bijdrage leveren

Mail naar  penningmeester@presentbarendrecht.nl

Mail naar penningmeester@presentbarendrecht.nl

Mail onze coördinator op info@presentbarendrecht.nl

Mail naar bestuur@presentbarendrecht.nl en we 
komen langs voor een presentatie

Ik wil mijn expertise ter 
beschikking stellen

Ik wil in natura bijdragen 
aan Present

Ik ben geïnteresseerd in de 
Present BUSinessclub



   

Conservator Group

September
Het jaarlijkse Pleinfeest, een ontspannen happening 
waar de long-stay psychiatrische patiëntjes van Yulius 
al maanden van tevoren naar uitkijken.

12.00 – 18.00 uur
12 personen, directie en medewerkers van 
Conservator Group voor ca. 100 kinderen bij Yulius
“Wij zijn een familiebedrijf en eigenlijk zit het in onze 
genen om als dat kan, ook gewoon iets terug te doen 
voor de maatschappij.”

“De inzet van Conservator Group, die daarbij ook weer 
eigen relaties betrekt, maakt activiteiten mogelijk die in 
deze tijd van � nanciële en personele tekorten anders niet 
meer plaats zouden vinden. Terwijl juist deze ontspannen 
momenten voor deze kinderen die het psychisch zwaar 
hebben, zo belangrijk zijn.”

Rabobank  

Ju ni
Eens even niet op kantoor, maa r lekker buiten en handen 
uit de mouwen; 8 personen.

10.00 – 15.00 uur
“De meerwaarde is dat je op deze manier laat zien dat 
er meer is dan het werk op de bank. Dat er nog zoveel 
andere dingen zijn waar je zelf een waardevolle bijdrage 
aan kunt leveren. En bovendien doet het ook iets met het 
team. Ze werken aan een gezamenlijk doel en aan een 
goede afronding daarvan. Zodat andere mensen daar 
weer van kunnen genieten.” 

“Ieder mens is anders en heeft eigen talenten. De één is 
een sociaal project op het lijf geschreven, de ander steekt 
liever letterlijk en � guurlijk de handen uit de mouwen. 
Maar wat je ook doet, projecten van Present maken altijd 
een verschil!”

DNV-GL

Juni
Maatschappelijke dag met alle medewerkers; 80 personen.

12.00 – 17.00 uur
“Je leert je collega’s eens op een hele andere manier kennen en komt tot persoonlijke gesprekken die je in de hectiek 
van alledag nooit met elkaar hebt. Het is ook leuk dat we ingedeeld waren in groepen met collega’s die je niet vaak 
spreekt. En de blije gezichten en reacties van de ouderen met wie wij op stap waren. Dat is natuurlijk waar je het 
uiteindelijk het meest voor doet.”

“Tachtig mensen tegelijk op één locatie maatschappelijke activiteiten laten verrichten. Zowel praktisch als sociaal. We 
werkten hiervoor samen met vijf andere lokale maatschappelijke organisaties. Het was een hele klus, maar het resul-
taat was super! Blije mensen van DNV-GL en last but not least: heel blije ouderen die deze zonnige middag werden 
getrakteerd op een gezellig uitje, lekkers en een praatje.” 

Jullie investering

Omdat Present een bedrijfsproject helemaal op maat maakt, 
met inzet van professionals, overleggen wij van te voren 
met jullie over een bijdrage in de organisatiekosten per 
deelnemer. Samen kijken we wat er mogelijk is, omdat wij 
vinden dat ook deze bijdrage maatwerk moet zijn voor jullie 
bedrijf. Present heeft een ANBI-status, waardoor je deze kosten 
als gift kunt boeken. Indien gewenst plaatsen wij foto’s van het 
project, met links naar het bedrijf, op onze website en sociale 
media kanalen. Zo krijgt jullie inzet volop aandacht onder onze 
sympathisanten.

Willen jullie ook present zijn in Barendrecht? Voor een 
afspraak met een van onze bestuursleden mail je naar 
bestuur@presentbarendrecht.nl. 

Gelijk aan de slag? Onze coördinator organiseert graag 
een-project-op-maat voor jullie bedrijf. 
Je kunt de coördinator bereiken op 06 - 11 333 830
of per mail op info@presentbarendrecht.nl

4
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“ Eigenlijk zit het in onze genen 
om ook gewoon iets terug te 
doen voor de maatschappij.”

Present Nederland wil een 

maatschappelijke beweging op 

gang brengen waarbij steeds 

meer mensen naar elkaar 

omkijken. Door je als bedrijf 

te verbinden aan onze lokale 

stichting Present Barendrecht 

draag je bij aan deze beweging. 

Voor meer informatie: 

www.presentbarendrecht.nl
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