
W A T  K A N

B A R E N D R E C H T

V E R W A C H T E N ?
 

P I J L E R S

Barendrecht wordt ouder        

Eenzaamheid        

Mantelzorg        

Vrijwilligers

Het verder versterken van de vrijwilligerservaring.

Het verbeteren van onze draagkracht.

Het versterken van de positionering van Present

door nog betere samenwerking met partijen in

Barendrecht.

Stichting Present Barendrecht heeft een ambitieus

jaarplan voor 2020 opgesteld. In dit jaarplan staan de

taken die het bestuur en de coördinator willen

uitvoeren om Present in 2020 gezond te laten groeien.

Ook willen wij onze samenwerking met andere

organisaties in de vrijwilligerssector waar mogelijk

continueren of uitbreiden en nieuwe partners zoeken.

Er is aandacht voor vier van de vijf pijlers van het

welzijnskader van de gemeente Barendrecht:

       

 

Ook hebben wij ons laten inspireren door de doelen

van Present Nederland, met name:

T W E E  P I L O T S

Pilot Sociaal Tuinieren
In samenwerking met de gemeente

Barendrecht en Woningbouwstichting

Patrimonium onderzoeken wij of we

kwetsbare Barendrechtse gezinnen kunnen

helpen met het onderhoud van hun tuinen

in het kader van het Present-project Sociaal

Tuinieren. Bij dit project zijn onder meer

ook buurtbewoners betrokken.

Pilot: Uitstapjes tegen vereenzaming
 

Met ouderen die het risico lopen op vereenzaming

maken wij in het voorjaar enkele uitstapjes in een

rolstoelbus in samenwerking met de Vrienden

van de Elf Ranken. Wij onderzoeken of zulke

kleinschalige uitstapjes met kleine groepen

inderdaad helpen bij verminderen van gevoelens

van eenzaamheid. Wat we van de pilot leren,

brengen we onder andere in de praktijk tijdens de

Kom erbij Week / Week van de eenzaamheid in

oktober. Dan organiseren wij onderscheidende

projecten die specifiek bedoeld zijn op het

verminderen van eenzaamheid.

J A A R P L A N  2 0 2 0
Stichting Present Barendrecht

Speciale doelgroepen
In het voorjaar organiseert Present een speciaal project

voor verstandelijk gehandicapten. Op 10 november is er

een activiteit in het kader van de Dag van de

Mantelzorger. Wij onderzoeken de mogelijkheid om aan

te sluiten bij de Maatschappelijke Diensttijd, om

jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk.

 

Ouderen
Onze coördinator Pia van Dalen werkt tevens voor het

landelijke programma Samen Ouder Worden. Wij

ondersteunen haar daarin en denken actief mee over

manieren om ouderen in Barendrecht langer actief te

houden.

De vrijwilliger centraal 
In het najaar hopen wij ons 1000e project te mogen

organiseren. Wij zullen hier een passend feestje

van maken, aansluitend op de Internationale Dag

van de Vrijwilliger op 7 december 2020. Wij

versterken de ‘vrijwilligersreis’ van onze

deelnemers door een intensivering van de

contactmomenten met de hulpontvangers. De

ontmoeting met de ander zal nog meer centraal

komen te staan en ook de ontmoeting met jezelf.  

 

Een tweede project-coördinator 
Het professionele team van Present krijgt

uitbreiding. Een tweede project-coördinator geeft

de stichting nog meer armslag en flexibiliteit.        

 

Nog meer activiteiten 
Uiteraard organiseren wij ook weer onze vaste,

succesvolle activiteiten in 2020, zoals de

Veranderdag op 4 april, de jongerendag in

november en een actie rondom de feestdagen. 


