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1.Voorwoord                   

Barendrechters waren Present in 2017 
 
Een beweging op gang brengen waarin mensen het 
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Dat is wat 
Present Barendrecht drijft en waar steeds meer Barendrechters 
voor warm lopen. In dit jaarverslag blikken we terug op 2017, een 
prachtig jaar voor Present Barendrecht. 
 
Dat blijkt ook wel uit de jaarcijfers. 2017 was het jaar waarin 126 projecten werden uitgevoerd 
door 143 verschillende groepen. Ten opzichte van 2016 is dat een verhoging van de inzet van 
maar liefst 22% vergeleken met het jaar daarvoor. Met name de belangstelling vanuit scholen, 
zowel basis- als voortgezet onderwijs nam toe. Maar ook groepen vanuit kerken, verenigingen, 
de politiek, serviceclubs en de eigen Present flexgroep zetten zich enthousiast in voor 
plaatsgenoten die een steuntje in de rug konden gebruiken. Het waren 1.216 mensen die in 
2017 via Present Barendrecht de handen uit de mouwen staken met een totaalinzet van maar 
liefst 4.002 uren. Een stijging van 24% ten opzichte van het jaar daarvoor. Met de uitvoering van 
alle praktische en sociale projecten werden in totaal zo’n 2.500 personen bereikt. Daarmee heeft 
Present Barendrecht dat drijft op vrijwilligers en wordt aangestuurd door één professionele 
kracht met een dienstverband van 0,5 FTE, een aanzienlijke impact in Barendrecht. 
 
Cijfers zijn maar een abstracte weergave van de betekenis van al die belangeloze inzet van 
vrijwilligers voor Barendrechters die in een minder makkelijke positie verkeren en hulp nodig 
hadden. Deze terugblik op 2017 is dan ook een goed moment om hen allen te bedanken. Dank 
aan de coördinatoren, vrijwilligers, bestuursleden, ambassadeurs, maatschappelijke partners, 
bedrijven, de gemeente voor jullie bijdrage en ondersteuning aan het werk voor Present 
Barendrecht. Door jullie is Barendrecht weer iets mooier, zorgzamer en liefdevoller geworden. 
En dat zegt veel meer dan alle cijfers! 
 
We blikken niet alleen terug, maar kijken ook vooruit naar 2018. Voor dit jubileumjaar voor 
Present Barendrecht zijn er grote plannen. Behalve de reguliere inzet van vrijwilligersgroepen, 
zal er op verschillende momenten in het jaar aandacht worden besteed aan het 10-jarig bestaan. 
De eerste activiteit in dat kader is op donderdagmiddag 15 februari. Dan is er een speciale 
bijeenkomst voor alle sociale en maatschappelijke partners. Daarnaast zijn er feestelijke 
activiteiten in voorbereiding om sponsors en bedrijven waarmee wordt samengewerkt in het 
zonnetje te zetten. Er wordt gewerkt aan een bijzondere publieksactie en last but not least is er 
op maandag 3 september een feestelijke jubileumavond voor alle relaties van Present en voor 
het Barendrechtse publiek. Deze avond wordt voor Present georganiseerd door Lions Club 
IJsselmonde. Uiteraard volgt te zijner tijd nadere informatie daarover in de (social) media en via 
de website van Present: www.presentbarendrecht.nl 
Stichting Present is een non profit organisatie die, gesteund door giften van fondsen en 
bijdragen van lokale organisaties en ondernemingen, bruggen slaat tussen mensen die iets te 

http://www.presentbarendrecht.nl/
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bieden hebben en mensen die daarmee geholpen zijn.  Nut en noodzaak van alle Present 
projecten wordt door maatschappelijke organisaties getoetst. Dat geldt sinds de oprichting van 
Present Barendrecht in 2008, dat gold in 2017 en zal ook in de toekomst blijven gelden. Samen 
met u, betrokken op elkaar, ziet Present Barendrecht die toekomst met vertrouwen tegemoet.  
 
 
Martijn van Meppelen Scheppink 
Voorzitter Stichting Present Barendrecht 
April 2018 
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2.Missie, doelstellingen en aanpak 
 

 

2.1 Missie 
Stichting Present Barendrecht wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en 

mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De overtuiging achter het werk van Present is 

dat mensen in de samenleving bereid zijn om zich in te zetten en om verantwoordelijkheid te 

nemen voor de ander. De stap om daadwerkelijk in actie te komen is echter vaak lastig. Er is 

een brug, een verbindende schakel nodig om mensen daadwerkelijk in actie te laten komen. 

 

2.2 Doelstellingen 
Stichting Present Barendrecht wil die brug zijn. Een brug tussen aan de ene kant een groot 

(potentieel) aanbod van flexibel beschikbare mensen die zich willen inzetten voor de ander en 

aan de andere kant de vraag naar ondersteuning vanuit de samenleving. Het uiteindelijke doel is 

om vanuit een christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging op gang te brengen 

waarbij mensen het normaal vinden om zorg te dragen voor elkaar. 

 

De doelstellingen van Stichting Present Barendrecht zijn: 

• Creëren van bewustwording; mensen kunnen in groepen als vrijwilliger aan de slag 

ondanks de beperkte mogelijkheden in tijd om zich in te zetten. Hiermee kunnen ze 

een wezenlijke bijdrage leveren aan de situatie van een hulpontvanger. 

• Het aanbod van mensen die zich incidenteel willen inzetten voor klus- of verhuis- of 

schoonmaakprojecten in contact brengen met mensen die hulp nodig hebben omdat 

zij zelf niet de gezondheid, het netwerk of het geld hebben om dat te (laten) doen. 

• Nadrukkelijk de samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties om vraag 

en aanbod bij elkaar te brengen en een groep op professionele wijze te begeleiden. 

 

2.3 Aanpak 
Het aanbod van vrijwilligers staat centraal 

Stichting Present Barendrecht begint bij het potentieel van mensen die diensten te bieden 

hebben. De vrijwilligers zijn de doelgroep. Present wil mensen bewust maken van wat ze aan 

talenten ontvangen hebben en moedigt hen aan om daar vervolgens van te delen. Op basis van 

het aanbod van mogelijkheden en tijd, wordt een passend project gezocht. Deze werkwijze 

voorkomt dat mensen zich vanuit een claim of vanuit plichtsgevoel inzetten. 
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Inzet regelen via maatschappelijke organisaties 

Het aanbod van groepen wordt ingebed in bestaande hulpverleningstrajecten van 

maatschappelijke organisaties. Deze inbedding geeft op twee manieren duidelijkheid: 

• Present is zelf geen hulpverlenende instantie en heeft geen aspiraties om dit te   

  willen worden. 

• Present biedt handen aan bij maatschappelijke organisaties van alle gezindten.  

 

Mensen die hulp nodig hebben kunnen zelf geen hulp bij Present aanvragen. De indicatie, wie 

hulp wel of niet nodig heeft, is de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke organisatie. Het 

spreekt vanzelf dat in de voorbereiding van de projectdag Stichting Present, een contactpersoon 

van de groep en een begeleider vanuit de maatschappelijke organisatie nauw samenwerken. 

Deze samenwerking biedt groepen een garantie dat de hulp goed terechtkomt.  

 

Werken met een structurele opzet en professionele aanpak 

Present wil op een structurele manier groepen inzetten die incidenteel beschikbaar zijn. 

Maandelijks of wekelijks worden groepen ingezet, maar elke keer wisselt de samenstelling van 

de groepen. Voor de organisatie betekent dit dat elke groep opnieuw begeleid moet worden. 

Present doet dit met professionele kaders. Deze kaders worden gekenmerkt door twee 

begrippen: kwaliteit en continuïteit. 

 

De kwaliteit komt tot uitdrukking in de professionele aansturing en begeleiding van de groepen. 

Present vindt het belangrijk dat groepen vrijwilligers goed toegerust en gemotiveerd aan het 

werk gaan. Dit is belangrijk voor de vrijwilligers, maar ook voor de mensen die geholpen worden. 

Zij zijn veelal kwetsbaar en/of door het leven beschadigd.  
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Met continuïteit doelen we op het waarborgen van een structurele stroom van groepen. 

Randvoorwaarde voor deze continuïteit is het waarborgen van de netwerken die nodig zijn.  

Aandacht wordt besteed aan het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van kerken en 

andere organisaties voor het aanbod van groepen en van maatschappelijke organisaties als het 

gaat om de vraag naar hulp. Een tweede randvoorwaarde om de continuïteit te waarborgen 

vormen de intentie en het vermogen om te innoveren. Nieuwe concepten voor klusprojecten 

worden ontwikkeld worden om groepen te prikkelen, waardoor ze blijvend hart en handen aan 

kunnen bieden. 

 

 

Inzet van lokale initiatiefnemers 

In de vierde plaats is het belangrijk dat de formule lokaal gedragen wordt. Present is een 

netwerkbeweging die staat of valt met relaties. In 2017 zijn we doorgegaan met de verankering 

van Present binnen de Barendrechtse samenleving. Contacten met afdelingen binnen de 

gemeente zijn verder uitgebreid evenals de contacten met kerken en maatschappelijke 

organisaties. In 2017 is weer actief contact geweest met het Barendrechtse bedrijfsleven. 

Present is actief lid van Ondernemersvereniging VBO Freshworld. De rol van de ambassadeurs 

van Stichting Present Barendrecht (allen actief in het maatschappelijke veld van Barendrecht) is 

ook van grote waarde. Tevens maken wij deel uit van de Duurzaamheidskring Barendrecht, dit is 

een netwerk van Barendrechtse ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen 

hoog in het vaandel hebben staan. 
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“VELEN DRAGEN EEN STEENTJE BIJ AAN HET 

WERK VAN PRESENT BARENDRECHT” 
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3.Sponsoring 

Gedurende het afgelopen jaar hebben o.a. de volgende bedrijven en fondsen ondersteuning 
gegeven aan het werk van Present. Dit gebeurde op diverse manieren: door de (vrijwillige) inzet 
van medewerkers, door professionele inzet van medewerkers en materialen, door financiële 
ondersteuning, door sponsoring en het verlenen van diensten.  
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4.Projecten 

In Bijlage 1 treft u een kwantitatief overzicht aan van alle projecten die in 2017 hebben 
plaatsgevonden. In dit hoofdstuk lichten wij er ter illustratie een aantal projecten uit. 

 

Februari 2017: Zeer gewenste bezoekers bij Laurens Borgstede…… 

 
Dat waren zéér gewenste bezoekers op dinsdag 7 februari 2017 bij Laurens Borgstede! Een 
team enthousiaste collega’s van Rijk Zwaan verzorgde een gezellige middag op verschillende 
verblijfsafdelingen voor mensen met een psychogeriatrische aandoening. Zowel bewoners als 
vrijwilligers genoten van het meegebrachte lekkers bij de koffie en van de spelletjes die gedaan 
werden. En last but not least werden er spontaan oud Hollandse liedjes gezongen met elkaar. 
Ontmoeting, aandacht en samen dingen doen; dat maakt het verschil! Niet alleen voor die ander, 
maar ook voor jezelf als vrijwilliger. Steeds meer bedrijven maken ruimte om medewerkers en 
teams de gelegenheid te geven om met elkaar iets maatschappelijks te doen. Telkens weer blijkt 
dat niet alleen geweldig te zijn voor degenen die op een bezoek of een uitje “getrakteerd” 
worden, maar ook voor de vrijwilligers. Ook die nemen er altijd iets van “mee naar huis” : een 
goed gevoel, een herinnering aan een mooie ontmoeting of een bijzonder gesprek, de ervaring 
om in een andere hun onbekende wereld te zijn gestapt. Zo werken Presentprojecten langer 
door dan je misschien zou denken. 
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Maart 2017: NL DOET in Barendrecht 

 
Héérlijk weer om te tuinieren; een enthousiaste groep vrijwilligers en bewoners van de 
Windsingel in leeftijd uiteenlopend van 2 tot 90 jaar; nieuwe bloembakken en fleurige plantjes.  
 
Alle ingrediënten om er met elkaar een dankbare NL Doet klus van te maken. De bewoners 
gaven na afloop aan dat zij ontroerd waren door het vele werk dat was verzet en door het (nu 
weer) frisse aanzicht van de gemeenschappelijke tuin.  
 
Wij bedanken Stichting KijkopWelzijn voor de organisatie en voor de prettige samenwerking in 
dit project. Onze dank gaat ook uit naar de mannen van de Gemeente Barendrecht die het 
groenafval op kwamen halen en naar Wethouder Van Wolfswinkel die bereid was om de 
oorkondes uit te reiken aan de vrijwilligers. Geweldig bedankt allemaal! 
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Maart 2017: Wederkerigheid in ontmoeting  

 
Sinds dit schooljaar werken wij samen met CBS Smitshoek. Het is de bedoeling dat uiteindelijk 
alle klassen in het kader van burgerschapsvorming en identiteit jaarlijks een maatschappelijk 
project doen. Gezien de grootte van de school (bijna 50 klassen) zijn we dit jaar alleen nog 
begonnen met de groepen 3, 6 en 8. 
 
De groepen 8 zijn eind vorig jaar op bezoek geweest bij de Kunstexpress van Humanitas-DMH 
aan het Middeldijkerplein. Daarna brachten de kunstenaars een tegenbezoek aan de school en 
werden samen met de leerlingen prachtige kunstwerken gemaakt. 
 
Het was mooi om te zien hoe de leerlingen en kunstenaars gemoedelijk samenwerkten en hoe 
de kunstenaars “groeiden” als ze de leerlingen hun deskundigheid konden tonen. Prachtig 
voorbeeld van wederkerigheid in ontmoeting! 
 
De kunstwerken werden later in het schooljaar verkocht waarbij de opbrengst voor de 
Kunstexpress en Present was. 
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April 2017: “Barendrecht ontmoet”- een veelomvattend en bijzonder project     
 
Een veelomvattend vrijwilligersproject op zaterdag 22 april. Vrijwilligers gingen op pad met 
nieuwe Barendrechters om hen het dorp te leren kennen. Er stonden o.a. een kennismaking met 
de Carnisse Grienden en de Gaatkensplas op het programma, maar ook een rondleiding door 
het oude dorp, de Dorpskerk en een bezoek aan de Historische Vereniging. 
 
Present maakte in dit project haar missie “een brug slaan tussen partijen” meer dan waar. Aan 
dit project werkten namelijk heel veel andere organisaties belangeloos mee: Rondleidingen 
Barendrecht verzorgde een speciale wandeling met gidsen, BVV Barendrecht stelde de bus van 
de “5e Colonne” beschikbaar waarmee de groep vervoerd werd, ’t Ouwe Durp sponsorde koffie 
en limonade bij het vertrek, Albert Heijn Carnisse Veste sponsorde de lunch en ook de 
Dorpskerk en de Historische Vereniging Barendrecht zetten hun deuren open. 
 
Op initiatief van Stichting KijkopWelzijn, Vluchtelingenwerk en Projectteam Laaggeletterdheid 
vonden er in april en mei diverse workshops plaats in Barendrecht die ten doel hadden om 
nieuwe Barendrechters in contact te brengen met mensen die hier al wonen. Doel was om op die 
manier de ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen. Aan dit initiatief deden meerdere 
organisaties mee en er was een afsluitend evenement op woensdag 31 mei in het Kruispunt. 
 
Het project “Barendrecht ontmoet” was de bijdrage van Present aan dit mooie initiatief. Op 31 
mei werd in het Kruispunt een mooi kunstwerk tentoongesteld dat door de aanwezigen tijdens 
“Barendrecht Ontmoet” werd gemaakt. 
 
Wij danken iedereen die aan deze bijzondere ontmoeting een bijdrage heeft geleverd van harte!  
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Mei 2017: Medewerkers Albert Heijn in actie 
 
Op dinsdag 30 mei was het Nationale Theedrinkdag. En dat thema was voor het management 
van de Albert Heijn filialen aan de Middenbaan en in Carnisse Veste de aanleiding om een 
project te doen via Present. Al vroeg trokken de medewerkers er op uit om een groep ouderen 
op te halen, die na een korte wandeling door de wijk arriveerden in de winkels. De winkel in 
Carnisse Veste ontving bewoners van het naastgelegen Laurens Elf Ranken. De medewerkers 
van Albert Heijn aan de Middenbaan dekten een koffie- en theetafel voor ouderen van Laurens 
Borgstede. Met elkaar werd gezellig getafeld, er schoven ook winkelende mensen aan en er was 
dus volop gelegenheid voor ontmoeting. De gasten kregen zelfs nog een rondleiding achter de 
schermen. Dit werd erg op prijs gesteld. Na afloop kreeg iedereen een goodybag mee en een 
fleurige bos rozen. 
 
Zowel Albert Heijn medewerkers als gasten hadden een geweldige ochtend. Op deze manier 
een project doen, praktisch en dichtbij is voor een bedrijf als Albert Heijn een prima mogelijkheid 
om het beleid rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen letterlijk handen en voeten te 
geven. Aangezien Present over het maatschappelijk netwerk beschikt om de medewerkers in 
contact te brengen met doelgroepen die met de gewenste activiteiten gebaat zijn, ontstaat er 
een win-win situatie voor alle betrokken partijen. 
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Juni 2017: Antwoordapparaat 

                                    
Dit is het antwoordapparaat van Compacon….. Dit was de boodschap die relaties van 
Compacon BV op vrijdag 23 juni te horen kregen als zij naar het bedrijf belden. De medewerkers 
waren er even niet. Tenminste….. niet op kantoor. Want ze waren wel degelijk ergens anders. 
Ergens waar ze mensen heel blij maakten met hun aanwezigheid. In de ochtend werd hard 
geklust in speeltuin De Oranjetuin om deze voor de vele kinderen die er dagelijks spelen het 
groene paradijsje te houden dat het al generaties lang is. Er werd gesnoeid, er werden struiken 
met doorns verwijderd, zand geschept, moeren en bouten aangedraaid, tegels gelegd en 
oneffenheden geëgaliseerd. Op deze manier werd op één dag heel veel achterstallig onderhoud 
gepleegd. De vrijwillige vaste medewerkers van de speeltuin waren heel erg blij met het resultaat 
en met de inzet van de enthousiaste “Compaconners”. Dat blijkt wel uit de reactie van de 
opzichter die na afloop bij Present binnenkwam: “: “Helemaal top, top, top! Wat een geweldige 
club is dat zeg. Leuke lui en bovendien bikkels van de bovenste plank. Bij zo’n bedrijf had ik ook 
wel willen werken. Wat een energie en wat een doorzetters en wat een motivatie. Een lust om 
mee te werken. Geweldig!!” 
 
In de middag was er nog een sociale activiteit. Cliënten van Zorggroep de Toekomst, locatie 
Barendrecht, werden opgehaald en er werd gezellig gewandeld in de Zuidpolder. Mét natuurlijk 
een tussenstop bij Theehuys Polderzicht, waar genoten werd van een lekker bakje koffie met 
een overheerlijke petit four erbij. Het was voor zowel gasten als vrijwilligers een heel gezellige 
middag! 
 
Team van Compacon: het was Present een eer en een genoegen om deze projecten voor jullie 
te organiseren! Bedankt voor jullie enthousiasme, inzet en betrokkenheid! Wij gaan alvast weer 
nadenken over mooie activiteiten voor jullie Goede Doelen Dag voor volgend jaar. 
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Juni 2017: TTO Leerlingen Calvijn Groene Hart zijn Present ! 
 
Projecten met Present zijn praktisch en nuttig om leerlingen kennis te laten maken met een 
wereld die niet altijd overeenkomt met hun vertrouwde omgeving. Zij komen in aanraking met 
voor hen onbekende plaatsen en mensen. Vaak is het voor leerlingen ook een eerste 
kennismaking met vrijwilligerswerk. 
 
Op dinsdag 27 juni gingen ruim 50 leerlingen uit het tweede leerjaar van de Tweetalig Onderwijs 
afdeling van Calvijn Groene Hart op pad. Na een gezamenlijke (Engelstalige!) start in de aula, 
stonden er praktische klussen op het programma bij De Kleine Duiker, werden activiteiten 
gedaan bij Humanitas, Laurens Elf Ranken en Dagbesteding Lavendel. En één van de groepen 
trok met de kunstenaars van Humanitas Kunstexpress de wijk in om daar samen de 
kunstwerken in de buitenruimte te ontdekken. In de middag schreven de leerlingen een artikel 
over hun bevindingen en debatteerden zij in de klas aan de hand van stellingen over de 
ervaringen in de ochtend. 
 
Zo snijdt het mes aan heel veel kanten: leerlingen krijgen maatschappelijk besef; 
maatschappelijke organisaties zijn blij met de ondersteuning (en natuurlijk de traktaties die 
werden meegenomen) en de praktische ervaringen worden ook nog eens omgezet in lesstof. 
Maar misschien nog wel het allermooiste? De constatering van een groep leerlingen dat ze 
eigenlijk best vaker iets voor “hun” doelgroep willen doen! Dus daar gaan we werk van maken!  
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September 2017: Pleinfeest Yulius maakt iederéén blij! 
 
Het bleef de hele middag droog op woensdag 6 september. Wat een geluk! Want het was de 
middag van het Pleinfeest bij Yulius aan de Boerhaavelaan in Barendrecht. 120 glunderende 
kindergezichtjes, sport- en spel activiteiten, heerlijke cupcakes, genietende vrijwilligers, stoere 
brandweermannen en als afsluiting een Foodtruck met patatjes en snacks. Het was 
FANTASTISCH! Dank je wel lieve mensen van Conservator Group, Albert Heijn Middenbaan, 
Brandweer Barendrecht en Ray Gaasbeek van Ray’s Wagen voor jullie inzet en enthousiasme. 
Samen waren we Present en dat was mooi. 
 
De kinderen zullen hier nog lang van nagenieten! En eigenlijk geldt dat niet alleen voor de 
kinderen, maar ook voor alle vrijwilligers die een bijdrage leverden. “Die blije toetjes, daar doe je 
het allemaal voor!” zei één van de vrijwilligers (zelf ook met een blije toet!)  na afloop. En zo is 
het maar net: met vrijwilligerswerk maak je niet alleen een ander, maar ook jezelf heel blij!  
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September 2017: Allemaal winnaars bij Present! 
 
28 september was een drukke projectendag. Maar liefst drie groepen hadden deze dag 
uitgekozen voor hun maatschappelijke teamdag waarop zij actief wilden zijn om anderen een 
mooie dag te bezorgen. Eén van die groepen was een groep collega’s van Rabobank Ridderkerk 
Midden-IJsselmonde. In samenwerking met De Zonnebloem organiseerden wij een uitstapje met 
ouderen. Hoogtepunt van de middag was een gezellig samenzijn onder het genot van een 
heerlijke High Tea. Dit alles vond plaats in het Tuinhuis van Stichting IJsselmonde Oost aan de 
Kruidentuin in Barendrecht. In dit onlangs geopende Tuinhuis vinden mensen met een 
verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding. 
 
En zo sneed het mes aan vele kanten. Om te beginnen in de heerlijke lekkernijen 
natuurlijk!  Maar serieus: hoe mooi is het als collega’s zich zinvol en vrijwillig inzetten voor 
ouderen die daarmee heerlijk even buiten de deur kunnen terwijl de cliënten van IJsselmonde-
Oost zich waardevol weten door het lekkers dat zij hebben klaargemaakt en door hun 
gepassioneerde bediening. Win-win-win-win, toch? Samen present staan voor elkaar. Mooi! 
 
Wij bedanken de mensen van de Rabobank, de Zonnebloem en de mensen van het Tuinhuis 
voor de fijne samenwerking! 
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Oktober 2017: Maatschappelijke teamdag medewerkers Patrimonium 
 
Na een gezamenlijke lunch op kantoor en een korte introductie door Present over de activiteiten 
die op stapel stonden, vertrok een groep van ruim 25 medewerkers van Woonvereniging 
Patrimonium op donderdag 12 oktober naar drie projectadressen.  
 
Het was gelukkig mooi weer, want er stonden ook buitenactiviteiten gepland. Zo gingen de 
medewerkers met groene vingers aan de slag in de tuin van Hospice de Reiziger waar de grote 
tuin onder handen werd genomen en winterklaar werd gemaakt. Een andere groep ging met 
zelfgebakken cakes in de tas naar de PG afdelingen van Laurens Borgstede. Na een kopje koffie 
(met cake natuurlijk!) werden daar spelletjes gedaan. Persoonlijke aandacht die de bewoners 
van Borgstede heel goed deed. De laatste groep was druk bezig bij Dagbesteding Lavendel van 
Stichting IJsselmonde-Oost. Er werden kleurige herfststukjes gemaakt die de cliënten aan het 
einde van de middag trots mee naar huis mochten nemen!  
 
Een geslaagde middag met voor elk wat wils. Precies zoals we dat altijd doen bij Present: 
vrijwilligers inzetten op basis van hun eigen aanbod en talenten. 
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November 2017: Goedzak actie; speelgoed om honderden kinderen mee te verblijden! 
 
Onder toeziend oog van Big Boss Pandabeer sorteerden, repareerden en reinigden vrijwilligers 
het speelgoed dat gedurende 2 weken in november binnenkwam via de Goedzak actie van 
Albert Heijn Middenbaan en Albert Heijn Carnisse Veste. We hebben zelfs ook mooie spullen 
gekregen van Albert Heijn Hof van Portland.  
 
Vanuit de loods van Schildersbedrijf Nieuwe Waterweg (om niet voor ons ter beschikking 
gesteld!) werd het speelgoed gedistribueerd naar honderden kinderen die ermee gaan spelen.  
 
De spullen gingen o.a. naar Vluchtelingenwerk, Yulius, Stichting Velerlei, Kleurrijk Barendrecht, 
Stichting Het Nieuwe Leven, Stichting Altijd Feest, Vivenz en Kledingbank UnieK. We maakten 
er met elkaar meer dan 1000 kinderen blij mee. Wat een fantastische samenwerking tussen 
sociale partners! 
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November 2017: “Nu kan ik ook mijn vriendje eens mee naar huis nemen!” 
 
Deze prachtige reactie kregen de vrijwilligers van Present toen zij een kinderkamer opknapten  
bij een gezin waar het opknappen van de kinderkamers er door omstandigheden nog nooit van 
gekomen was. Lichamelijke problemen en gebrek aan financiën hadden dit tot dusverre 
verhinderd.  
 
De ervaren en handige flexers van Present hadden er zin in, gingen samen voortvarend aan de 
slag en klaarden de klus in enkele dagen. En gezien de reactie van de kinderen, heeft deze 
eenmalige, kortdurende inzet een (sociale) uitwerking die vele malen langer duurt. Mooi is dat!  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 2017: “Ik wist niet dat er ook mannelijke engelen bestonden” 
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Dit is zomaar één van de reacties die bij ons binnenkwamen naar aanleiding van het 
Kerstengelenproject dat in de maand december t/m Kerstavond 24 december doorliep. Vanaf 
begin december tot kerst waren ruim 70 Kerstengelen “aan de slag”. Mensen die het fijn vonden 
om zich vanuit de anonimiteit of zich kenbaar makend ( dat is ieders eigen keuze) in te zetten 
voor een ander in de traditionele donkere dagen voor kerst. In die weken legden de engelen vele 
soorten creativiteit aan de dag om hun begunstigden, aan wie zij door Present gekoppeld waren, 
zo ongeveer 1x per week een kleine attentie te verstrekken. Gezien het aantal reacties dat bij 
Present binnenkwam van begunstigden wordt het Kerstengelenproject enorm gewaardeerd. 
 
“Ik weet niet wat me overkomt, dat er op deze manier met me wordt meegeleefd is zó bijzonder” 
liet één van de begunstigden weten. Iemand anders zegt: “Mijn man en ik tobben al zo lang dat 
het bijna gewoon geworden is. Het is dan ook héél fijn om te merken dat er toch mensen zijn die 
met je meeleven.” 
 
Ook de Kerstengelen hebben plezier in hun taak. Alhoewel het niet perse de bedoeling is van 
deze actie, is het mooi om te horen dat er voorbeelden zijn van ontmoetingen tussen engelen en 
begunstigden die ook na het Kerstengelenproject doorliepen. 
 
Zo blijkt het project ook een plezierige en praktische manier om mensen langdurig met elkaar in 
contact te brengen. 
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Een vriendenhand 

 

Zegt u wel eens: “Ik bid voor jou?” 
Dat doen we meestal niet zo gauw. 

Wij vinden vaak iets vreemd en raar, 

en blijven vreemden voor elkaar. 

 

Wij debatteren lang of kort, 

maar zwijgen als ’t persoonlijk wordt. 
De derde wereld spreekt ons aan, 

zo veilig ver bij ons vandaan. 

 

Maar mensen dicht bij u en mij, 

die lopen wij zo maar voorbij. 

Ik denk dat u helpen kunt, 

als u ze tijd en aandacht gunt. 
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5.Publiciteit 

Present Barendrecht heeft in 2017 veel publiciteit gekregen. Dit vond met name plaats via: 

 

• Lokale schriftelijke media: weekkranten de Schakel en het Zuiden 

 

• Wekelijkse extra bijlage van de Gemeente Barendrecht, de Blik op Barendrecht 

 

• Lokale nieuwssites Barendrechts Dagblad en BarendrechtNu.nl 

 

• Kerkelijke contactorganen: kerkbladen en Radio Hart voor Barendrecht 

 

• Eigen Social Media zoals Faceboek, Twitter en website 

 

• Lokale radiozender Exxact FM 

 

 

 

 

 

Voor diverse uitingen in de pers verwijzen wij u graag naar de persmap op onze website.  
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6.Korte vooruitblik 2018 

Dit jaar bestaat Present 10 jaar. De datum van oprichting was 15 mei 2008. Toen geheel in een 

opstartfase. Inmiddels uitgegroeid tot een professionele vrijwilligersorganisatie die al heel wat 

heeft bereikt in Barendrecht. Veel mensen zijn en worden geholpen en hebben gemerkt dat er 

mensen zijn die om hen geven.  

 

Komend jaar staat geheel in het teken van dit 10-jarig bestaan. In februari wordt gestart met een 

bijeenkomst met als thema Armoede en Schulden. Onze sociale - en maatschappelijke partners 

zijn hiervoor uitgenodigd. Vanwege ons jubileum organiseren wij ook een publieksactie. Omdat 

Present niet de enige Bruggenbouwer in Barendrecht is, zullen wij in 2018 tien plaatsgenoten in 

het zonnetje zetten die zich elk op hun eigen wijze, net als Present, inzetten om verbindingen tot 

stand te brengen in de lokale samenleving. Ook voor bedrijven die ons steunen hebben wij een 

speciale actie in petto. En als kers op de taart vindt er op maandagavond 3 september een 

groots evenement plaats dat voor ons georganiseerd wordt door de leden van Lions Club 

IJsselmonde met wie Present een warme band heeft. 

 

Ook dit jaar zal weer een Veranderdag worden georganiseerd. Op deze dag zullen weer veel 

projecten door vrijwilligers vanuit de kerken van de PKN Gemeente worden uitgevoerd. Later in 

het jaar zullen leden van de GKV-gemeente de handen uit de mouwen steken tijdens een grote 

actiedag. Het is altijd weer hartverwarmend te zien dat vrijwilligers op die dagen in grote getalen 

laten zien wat zij voor anderen kunnen en willen betekenen. Bestuur en ambassadeurs zullen dit 

jaar de handen uit de mouwen steken tijdens NL Doet op 10 maart.  Daarnaast zal voor het 

tweede jaar op rij een ‘Diacodoedag’ worden georganiseerd. Een speciale actiedag voor 
jongeren van 12-25 jaar.  

 

Met CBS Smitshoek, een basisschool van PCPO in Carnisselande, zullen leerkrachten en 

leerlingen nauw betrokken worden bij de gloednieuwe onderwijsmethode die door Present 

Nederland is ontwikkeld: “Onze school is Present”. Dankzij deze methode kan Present 
tegemoetkomen aan wensen van scholen om invulling te geven aan burgerschapsvorming en 

identiteit.  
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Onze coördinator Pia van Dalen houdt sinds het 4e kwartaal 2017 kantoor in het MFA De 

Kruidentuin. Deze huisvesting is mede tot stand gekomen door bemiddeling van Stichting 

Vivenz. De coördinator maakt gebruik van een zogenaamde flexplek bij de medewerkers van de 

wijkteams. Dat levert synergie op en brengt formele en informele aanbieders van zorg letterlijk 

en figuurlijk dichter bij elkaar.  

 

Het is het streven van het bestuur om dit jaar samen enkele betrokken ondernemers tot de 

oprichting van een Present Businessclub/Vriendenclub te komen. Doel van deze club moet gaan 

worden om ondernemers te verbinden met Present en hen ertoe te bewegen op enigerlei wijze 

een bijdrage aan Present te leveren. Dat kan op alle mogelijke manieren. Het aantal projecten 

van Present groeit nog steeds en iedere bijdrage is meer dan welkom.  

 

Het werven van particuliere donateurs gaat onverminderd door. Op de website komt dit jaar een 

iDEAL button waar particulieren donaties kunnen doen  

 

Tot slot hoopt het bestuur dat de contacten met onze ambassadeurs op dezelfde inspirerende 

wijze worden gecontinueerd als afgelopen jaren. Immers Present is niet meer weg te denken uit 

de Barendrechtse samenleving en het is goed dat tijdens de ontmoetingen die het bestuur heeft 

met de ambassadeurs, ideeën worden uitgewisseld. Daarnaast zijn de ambassadeurs, vanuit 

hun eigen netwerk en expertise, onze “voelsprieten” in de samenleving.  
 

 

 

 

 
Present Barendrecht blijft ook in 2018 naar alle kanten om zich heen kijken om op die manier 
een schakel te kunnen zijn voor het leggen van verbindingen en het tot stand brengen van 
ontmoetingen! 
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7.Jaarrekening 2017 

Het financiële jaar 2017 is afgesloten met een positief saldo van € 12.272,-. Dit saldo is ten 

gunste van de reserves en fondsen geboekt. De hoogte van dit positieve saldo is in belangrijke 

mate beïnvloed door enkele in het vierde kwartaal ontvangen vooruitbetalingen voor projecten 

door subsidiegevers. De stichting is onderworpen aan de RJ 650. Dit betekent voor Present 

dat de in 2017 ontvangen subsidie geheel als bate is verwerkt in de jaarrekening 2017 

terwijl de besteding / verantwoording plaatsvindt in 2018. Door de constante inspanningen 

vanuit het bestuur om voldoende middelen aan te boren, is het weer gelukt een jaar met veel 

mooie projecten te mogen afronden. 

 

Wij realiseren ons terdege dat de fondsenwerving onverminderd door moet gaan met nog meer 

langdurige financiële partners om zo ook voor volgende jaren een gezonde financiële basis te 

houden voor het ondertussen onmisbare werk van Present in de gemeente Barendrecht. 

 

De verkorte balans ziet er als volgt uit: 

 

Stichting Present Barendrecht                                                                                    

 

 31-12-‘16 31-12-‘17  31-12-‘16 31-12-‘17 

Vaste activa   Passiva   

Inventarissen 0 0 Reserves en fondsen 34.988 47.260 

Vlottende activa   Kortlopende schulden   

Voorraad 158 0 Belastingen en premies 2.528 2.845 

Vorderingen 1.956 545 Overige schulden 3.621 2.791 

Liquide middelen 39.023 52.350    

      

Totaal 41.137 52.896  41.137 52.896 

 

Voor een complete financiële rapportage 2017, welke om niet is samengesteld door Visser en 

Visser Accountants verwijzen wij u naar onze website. U vindt het rapport op onze website 

www.presentbarendrecht.nl. Door Visser en Visser is een samenstellingsverklaring afgegeven bij 

de jaarrekening.  

http://www.presentbarendrecht.nl/
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8.Organisatie- en contactgegevens 

Samenstelling bestuur 

Dhr. M.C. van Meppelen Scheppink Voorzitter 
Dhr. C.A. van den Berg  Secretaris 
Dhr. W.V.H. van Helden  Penningmeester 
Dhr. J.C. van Rietschoten  Bestuurslid (commercieel) 
Mevr. E.H. Nootenboom-Noordam Bestuurslid (algemeen) 
 
Coördinator  Mevr. P. van Dalen – Witkamp 

Operationeel Team  De heer J. Dik  
De heer A. de Lange  
Mevrouw J. Louws 

Ambassadeurs 

Drs. J. van Belzen   Burgemeester van de gemeente Barendrecht 
Mevr. J. Glasbergen Stichting Hart voor Barendrecht 
Ds. H.J. Ketelaar Predikant PKN Gemeente Barendrecht/Bethelkerk  
Mevr. M. Klaassen ex-directeur Focus Beroepsacademie 
Drs. P. Manders Directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht 
Mevr. S. Pors Directeur HRM STC-group 
Mevr. A.M.A. Suijkerbuijk Directeur Particulieren & Private Banking Rabobank Midden-

IJsselmonde 
Dhr. G.K. Visser  Directeur Visser & Visser Accountants en Belastingadviseurs 
 

Stichting Present Barendrecht 

Postadres  Postbus 44, 2990 AA Barendrecht 
Website   www.presentbarendrecht.nl 
Email   info@presentbarendrecht.nl 
Facebook   www.facebook.com/stichtingpresentbarendrecht 
Twitter   @stPresentB 
Telefoon   06 - 11 33 38 30 
Rabobank  NL 45 RABO 0143 5298 54 
KvK   24436072 
RSIN/Fiscaal nr  819431965 
 
Stichting Present is een ANBI-instelling en voldoet aan alle fiscale eisen voor deze ANBI-status. 
Particulieren en bedrijven die een financiële bijdrage leveren, mogen deze bijdrage als gift 
opvoeren bij de belastingaangifte.  

mailto:info@presentbarendrecht.nl
http://www.facebook.com/stichtingpresentbarendrecht
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9.Bijlage 1: Overzicht projecten 2017 

Nr Soort groep en omvang Uren inzet/ aantal ontvangers/project Maatsch. Organisatie  

1 Kerk 2 4 6 Klussen in huis tbv leefbaar maken Vluchtelingenwerk 

2 Bedrijf 6 14 17 Op bezoek bij ouderen van PG 

afdeling 

Laurens Borgstede 

3 Overig 14 49 50 Tuinwerkzaamheden 

ouderencomplex Windsingel 

KijkopWelzijn 

4 Jongeren 8 28 4 Handen uit de mouwen in tuin en 

schilderwerk 

Vivenz Thuisbegeleiding 

5 School, groep 6 144 216   Excursie naar gemeentewerf en 

handen uit mouwen 

Gemeente Barendrecht 

6 School, groep 3 120 180 50 Op bezoek bij ouderen afdelingen PG 

en somatiek 

Elf Ranken 

7 Overig 1 3 22 Verzorging workshop haar vlechten 

voor minima 

Vivenz Thuisbegeleiding 

8 Kerk 10 60   Voorbereidingstraject Veranderdag Present 

9 Kerk 6 27 12 Paasbrunch maken, wandelen Humanitas 

10 Kerk 4 20 8 Bowlen in de Theetuin in Rijsoord en 

pannenkoeken 

Humanitas 

11 Kerk 4 18 12 Paasbrunch, spelletjes, wandelen Humanitas 

12 Kerk 6 24 13 Paastakken, pannenkoeken, 

wandelen 

Humanitas 

13 Kerk 10 40 12 Samen kunst maken en exposeren Humanitas 

14 Kerk 4 17 12 Bowlen in de Theetuin in Rijsoord en 

pannenkoeken 

Humanitas 

15 Kerk 6 30 12 Voorjaarsklaar maken voortuintjes Humanitas 

16 Kerk 7 28 12 Glow in the dark golf Stichting IJsselmonde-Oost 

17 Kerk 6 24 30 Bingo in grote zaal en daarna 

poffertjes op afd PG 

Laurens Borgstede 

18 Kerk 8 32 12 Bezoek Arboretum in Rotterdam Zonnebloem 

19 Kerk 4 14 4 Glow golf en samen lunchen ASVZ 
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Nr Soort groep en omvang Uren inzet/ aantal ontvangers/project Maatsch. Organisatie  

20 Kerk 4 18 20 Tuin Activeringscentrum opknappen Humanitas 

21 Kerk 6 24 8 Plantjes poten, tuin schoon spuiten, 

pannenkoeken 

Stichting Ijsselmonde-Oost 

22 Kerk 2 13 4 Behangen en lakken trap WBV Heerjansdam 

23 Kerk 5 25 6 Tuinwerkzaamheden en onderhoud Hospice de Reiziger 

24 Kerk 4 28 1 Plafonds witten, muren sauzen en 

behangen 

St Ijsselmonde-Oost 

25 Kerk 4 24 3 Muren gang en overloop sauzen, 

plafond witten 

Patrimonium 

26 Kerk 2 10 2 Opruimen/uitzoeken/afvoeren Patrimonium 

27 Kerk 5 30 6 Tuinhek plaatsen Humanitas 

28 Kerk 2 7 1 Diverse klusjes in huis Vivenz maatsch werk 

29 Kerk 4 24 1 Schuur leegruimen, onkruid/boom en 

struik snoeien 

Vivenz Thuisbegeleiding 

30 Kerk 3 12 1 Klimop kortwieken, struiken eruit, 

snoeien, hogedruk 

KijkopWlezijn - Mantelzorg  

31 Kerk 3 11 1 Tuin opknappen Patrimonium 

32 Kerk 3 17 6 Tuin opknappen Vluchtelingenwerk 

33 Overig 12 72 35 Nieuwkomers en oud-Barendrechters 

ontdekken Bdrecht 

Vluchtelingenwerk 

34 Flex 1 2   Bevestigen gordijnrails en andere 

klusjes 

Vluchtelingenwerk 

35 Flex 1 2   Deurbel maken e.a. klusjes Vivenz Thuisbegeleiding 

36 Bedrijf 8 24 18 Koken voor ouderen  Zorggroep de Toekomst 

37 Bedrijf 18 108 nvt Klussen in de speeltuin Oranjespeeltuin 

38 Bedrijf 9 18 buurt Nationale opschoondag Humanitas 

39 Bedrijf 4 8 10 Theedrinken en wandelen met 

ouderen 

Elf Ranken 

40 Bedrijf 3 12 60 Jongeren bezoeken AH en AH bakt 

poffertjes bij Dist 

Distinto 

41 Serviceclub 8 52 50 Fietsrally tbv Present Barendrecht Present Barendrecht 

42 School, groep 8 144 216 15 Kunst maken in duo's  Humanitas 

43 Kerk 3 11   Keuken verven en tuin aanpakken ASVZ 
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Nr Soort groep en omvang Uren inzet/ aantal ontvangers/project Maatsch. Organisatie  

44 Kerk 2 7 3 Keuken en toilet sauzen KoW Mantelzorg 

45 Flex 4 24 1 Behang afhalen, plafond witten Stichting Ijsselmonde-Oost 

46 Kerk 6 33 15 Goten leeg, tuin lenteklaar, erf vegen 

etc 

Stichting Pipa 

47 Kerk 6 24 24 Spelletje, aandacht, koffie, 

pannenkoeken 

Laurens Elf Ranken 

48 Kerk 3 15 8 Uitje naar Railz Miniworld Humanitas 

49 Kerk 4 16 15 Speurtocht en pannenkoeken Humanitas 

50 Kerk 2 11 1 Sauzen/behangen kamers van 2 

cliënten 

Humanitas 

51 Kerk 2 3   Reparatie buitenlamp en snoeien 

boom 

Patrimonium 

52 Flex 2 4 1 Voorsmeerwerk in de keuken tbv 

Veranderdag 

ASVZ 

53 Studenten 4 28   Voorwerk Veranderdag: 

hogedrukspuiten tuin WACII 

Humanitas 

54 Flex 4 28   Voorwerk Veranderdag, afhalen 

behang en schuren 

WBV Heerjansdam 

55 Serviceclub 8 48 24 Uitje met kinderen naar Plaswijckpark Kleurrijk 

56 Bedrijf 4 18 20 Naar Railz Miniworld met de trein Stichting IJsselmonde-Oost 

57 Flex 11 106 nvt Opknappen station minispoorbaan Maasoeverspoorbaan 

58 Flex 9 90 nvt Timmeren en plaatsen pergola's  Kleine Duiker 

59 Bedrijf 12 24 5 Wandelen met ouderen, koffie in 

winkel en weer terug 

Laurens Borgstede 

60 Flex 2 6 1 Stof opruimen na renovatie badkamer PKN College van Diakenen 

61 Flex 2 14 1 Gordijnen ophangen en vermaken Voedselbank 

62 Kerk 4 24 1 Behangen en sauzen kamer en gang Voedselbank 

63 Kerk 3 17 3 Tuin en leegruimen schuur Wijkteam 

64 School 13 31 nvt Verven schuren Kleine Duiker 

65 Flex 2 15 15 Onkruid wieden en tuin op orde 

krijgen 

Pipa, stichting 

66 Kerk 4 22 10 Fietsen naar oude maas, treintje en 

picknicken 

Zuidwester, stichting 
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Nr Soort groep en omvang Uren inzet/ aantal ontvangers/project Maatsch. Organisatie  

67 Kerk 2 10 7 Naar Glowgolf in Capelle Humanitas 

68 Kerk 4 20 12 Naar het Arboretum Zorggroep de Toekomst 

69 Kerk 3 17 nvt Schuurdeuren schuren en verven in 

buitenruimte 

Hospice 

70 Kerk 2 7   Diverse klusjes in huis Wijkteam 

71 Kerk 3 12 1 Diverse klusjes in huis en tuin Wijkteam 

72 Kerk 4 14 1 Opruimen tuin, snoeien coniferen Stichting Ijsselmonde Oost 

73 School 13 26 12 Boodschappen doen, spelletjes en 

doppen uitzoeken 

Stichting Ijsselmonde Oost 

74 School 10 20 10 Spelletjes, aandacht, koffie en ijs eten Elf Ranken 

75 School 13 26 40 Rondleiding, cupcakes versieren, 

spelletjes 

Humanitas 

76 School 13 26 12 Rondleiding, kunstroute door de wijk Humanitas 

77 Flex 3 8 3 Opknappen achtertuin en afvoeren 

spullen schuur 

Patrimonium 

78 Bedrijf 10 30 12 Naar kleine Duiker wandeling en 

Theehuys 

Zorggroep de Toekomst 

79 Bedrijf 13 75 120 Organisatie en uitvoering Pleinfeest 

bij Yulius 

Yulius 

80 Flex 2 11 5 Ondersteuning bij verhuizing 

asielzoekersgezin 

Patrimonium 

81 Flex 4 45 4 Behangen en schilderen Distinto 

82 Bedrijf 8 12 12 High Tea met ouderen Zonnebloem 

83 Bedrijf 8 28 13 Pannenkoeken eten in 

Pannenkoekenhuis 

Zorggroep deToekomst 

84 Bedrijf 4 12 20 Creatieve activiteit Noggus bij naaien 

modeshow 

ASVZ 

85 Bedrijf 4 14 1 Binnen en buiten bij mw Gouw Vivenz Thuisbegeleiding 

86 Kerk / jongeren 7 35 6 Naar Blijdorp Zuidwester, Stichting 

87 Kerk / jongeren 10 45 12 (Tuin)klussen Pipa, Stichting 

88 Kerk / jongeren 3 5 4 Tuinklus Distinto 

89 Kerk / jongeren 5 23 1 Tuinklus Zorggroep de Toekomst 

90 Kerk / jongeren 10 50 40 Leuke spel- en sportactiviteiten met Nieuw Leven, Stichting 
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Nr Soort groep en omvang Uren inzet/ aantal ontvangers/project Maatsch. Organisatie  

kids asielzoekers 

91 Bedrijf 7 18 12 Herfststukjes maken met cliënten 

dagbesteding 

Dagbesteding Lavendel 

92 Bedrijf 6 15 15 Spelletjes en aandacht op afdeling 

PG 

Laurens Borgstede 

93 Bedrijf 9 36 10 Winterklaar maken van de tuin Hospice de Reiziger 

94 School 5 15 20 Tuinstoelen schoon en in berging en 

rollatorrace 

Laurens Borgstede 

95 Bedrijf 15 60 80 Bereiden en serveren diner cliënten 

voedselbanken 

Voedselbank 

96 Flex 16 210 1000 Ophalen, sorteren, inpakken, 

verspreiden speelgoed 

Present Barendrecht 

97 Flex 4 24 3 Wanden sauzen in woning ALS 

patiënte 

Wijkteam Barendrecht 

98 Flex 2 18 3 Gordijnen vermaken en ophangen Wijkteam Barendrecht 

99 Bedrijf 10 35 30 2 sinten met pieten bezoeken 

gezinnen 

Vivenz Thuisbegeleiding 

100 Flex 2 6 3 Schutting repareren en deur 

inhangen 

Patrimonium Barendrecht 

101 Kerk 2 14 3 Betegelen WC gedeelte van de 

badkamer 

KoW Mantelzorg 

102 Kerk 10 40 10 Aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Present Barendrecht 

103 Flex 5 35 3 Klussen binnen en in de tuin Wijkteam Barendrecht 

104 Serviceclub 8 50 1 Rolstoel toegankelijk maken van 

achtertuin 

Present Barendrecht 

105 jongeren 4 120 nvt Deelname meerdere projecten ivm 

MAS stage 

Present Barendrecht 

106 flex 3 12 1 Verstellen en ophangen gordijnen bij 

statushouder 

Toekomst Visie Eritrese 

Jongeren 

107 Kerk 10 40 10 Aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Present Barendrecht 

108 Flex 4 28 5 Badkamer sauzen en 

opruimen/structuur aanbrengen 

Wijkteam Barendrecht 
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Nr Soort groep en omvang Uren inzet/ aantal ontvangers/project Maatsch. Organisatie  

109 Kerk 10 40 10 Aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Present Barendrecht 

110 Kerk 10 40 10 Aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Present Barendrecht 

111 Kerk 10 40 10 Aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Present Barendrecht 

112 Kerk 10 40 10 Aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Present Barendrecht 

113 Kerk 10 40 10 Aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Present Barendrecht 

114 IJE Koor 5 20 nvt Ophalen, sorteren, inpakken, 

verspreiden speelgoed 

Present Barendrecht 

115 Flex 5 28 3 Laminaat leggen en kasten/bedden 

in/uit elkaar 

Wijkteam Barendrecht 

116 Jongeren 10 15 35 Rollator-wasstraat en nagels lakken Laurens Borgstede 

117 Jongeren 10 15 10 Kerstboom optuigen en kleine klusjes Stichting Pipa 

118 Jongeren 10 15 10 Kerstboom optuigen en attenties 

maken/geven aan buren 

De Brug 2.0 

119 Jongeren 25 38 35 Kerstboom optuigen, knutselen, 

gezelligheid 

KijkopWelzijn 

120 Jongeren 10 15 20 Kerstboom optuigen, kerststukjes 

maken en uitdelen 

Hospice de Reiziger 

121 Jongeren 10 15 15 Spelletjes doen en gezelligheid Zorggroep de Toekomst 

122 Jongeren 10 15 15 Kerstballen versieren en gezelligheid Zorggroep de Toekomst 

123 Jongeren 10 15 15 Foto's in kerstballen, knutselen, 

gezelligheid 

Stichting Ijsselmonde-Oost 

124 Jongeren 10 15 15 Wenskaartjes maken, spelletjes, 

gezelligheid 

Laurens Elf Ranken 

125 Jongeren 10 15 15 Wenskaartjes maken, spelletjes, 

gezelligheid 

Laurens Elf Ranken 

126 Jongeren 20 30 40 Kerststukjes maken ASVZ 

 
Totaal 1.216 4.002 2.519 

 35 verschillende MO’s 
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Op basis van de bekende gegevens per project geven we hieronder meer inzicht in de 

verschillende groepen en de verdeling over het soort projecten: 
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10. Financiering  

 

 

             

 

 

 

 

 

 





 

 

Stichting Present Barendrecht 

Postbus 44 

2990 AA  Barendrecht 

info@presentbarendrecht.nl 

www.presentbarendrecht.nl 

Rabobank  NL45RABO 0143 5298 54 

KVK 24436072 
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