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1.  Voorwoord 
 

Graag kijk ik met u terug op het jaar 2018 dat voor Present veel zegeningen telde.   

 

In 2018 mochten we tien jaar Present zijn in Barendrecht. Sinds 2008 bouwen wij bruggen tussen 

mensen die hun talenten en tijd willen geven en mensen die met die inzet gebaat zijn. Dit 

jubileum hebben we uitvoerig gevierd met uiteenlopende activiteiten. Van een speciale 

bijeenkomst voor alle sociale en maatschappelijke partners rond het thema armoede en schulden 

tot het uitdelen van het 'Certificaat Maatschappelijk Betrokken Onderneming' aan betrokken 

Barendrechtse ondernemers. Ook zetten wij tien actieve Barendrechtse ‘Bruggenbouwers’ in het 

zonnetje. Zij kregen een welverdiende Bruggenbouwers Award. 

 

Present kreeg zelf ook bijzondere verjaardagscadeaus. Zo haalden de kinderen van CBS 

Smitshoek wel 4000 euro op met een sponsorloop. Van veel organisaties en bedrijven ontvingen 

we mooie donaties. De gemeente Barendrecht vereerde ons met de gemeentelijke 

Waarderingsoorkonde op onze feestelijke jubileumavond, die de Lions Club IJsselmonde voor 

ons organiseerde op 3 september. Een duidelijk signaal dat Present een belangrijke rol speelt in 

het maatschappelijk leven. Present doet er toe! Het belangrijkste cadeau is echter dat we meer 

projecten konden realiseren dan ooit: 193 groepen deden 144 projecten. Er waren maar liefst 

1775 vrijwilligers 5873 uren namens Present in touw. Dat stemt tot grote dankbaarheid.  

 

Present begroette in 2019 twee nieuwe bestuursleden. In het voorjaar namen we afscheid van 

voorzitter Martijn van Meppelen Scheppink, die plaatsnam in de gemeenteraad van Barendrecht. 

In juni vertrok Eline Nootenboom die acht jaar als algemeen bestuurslid bij Present betrokken 

was. Zij werd opgevolgd door Rolinka van der Graaff-Voskamp. Eind september mocht ik officieel 

aantreden als voorzitter, nadat ik in de zomer al met veel facetten van Present kennis had 

gemaakt. Het is een groot voorrecht om met zoveel enthousiaste vrijwilligers en organisaties in 

Barendrecht samen te kunnen werken aan ons doel: een beweging op gang brengen waarin 

mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. 

 

Petra Teunissen-Nijsse 

Voorzitter Stichting Present Barendrecht  
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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 
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het aanbod van mogelijkheden en tijd, wordt een passend project gezocht. Deze werkwijze 

voorkomt dat mensen zich vanuit een claim of vanuit plichtsgevoel inzetten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 projectactiviteit 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.  
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Werken met een structurele opzet en professionele aanpak 
Present wil op een structurele manier groepen vrijwilligers inzetten die incidenteel beschikbaar 

zijn. Maandelijks of wekelijks worden vrijwilligers ingezet, maar elke keer wisselt de samenstelling 

van deze groep vrijwilligers. Voor de organisatie betekent dit dat elke groep vrijwilligers 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.     

Met continuïteit doelen we op het waarborgen van een structurele stroom van 

vrijwilligersgroepen. 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 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 2018 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 2018 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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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 dit hoofdstuk lichten wij ter illustratie een aantal projecten toe. In Bijlage 1 treft u een 

kwantitatief overzicht aan van alle projecten die in 2018 hebben plaatsgevonden. 

 

Maart 2018: Ertoe dóén op de Veranderdag 
 

Op zaterdag 24 maart organiseerde 

Present de 7e editie van de Barendrechtse 

Veranderdag. Bijna 150 vrijwilligers gingen 

in alle vroegte enthousiast en vol goede 

moed aan de slag om plaatsgenoten een 

handje te helpen. Verdeeld over 31 

projecten werd er door de vrijwilligers van 

alles gedaan. Er werd geklust in tuinen, er 

werden kamers gesausd, tuinhekjes geplaatst en er waren uitjes met cliënten van Humanitas, 

Stichting IJsselmonde-Oost en ASVZ. Aansprekende bestemmingen, o.a. naar de Spido, de 

Pannenkoekenboot en de Alpacaboerderij aan de Essendijk. Ouderen van de Zonnebloem, 

Borgstede en Zorggroep De Toekomst gingen naar het Herinneringsmuseum waarna een 

heerlijke lunch klaarstond in de Triomfatorkerk. De uitjes met mensen met een beperking werden 

mede mogelijk gemaakt door een donatie van Stichting SSVGR. 

Vele sponsoren verleenden hun medewerking aan deze dag. Zo schonk Albert Heijn Middenbaan 

lunchbenodigdheden, Boerderijwinkel Dorpzicht heerlijk fruit en Hoveniersbedrijf Paul Casteleijn 

viooltjes en potgrond voor de tuinen van diverse woonlocaties van Humanitas. Om de tientallen 

tuinierende vrijwilligers te kunnen voorzien van materialen leende GKB Groep tuingereedschap 

uit waarmee de klussen uitstekend geklaard konden worden. Onnink & Zn verleende 

medewerking door het beschikbaar stellen van technische materialen. En de paastakken van het 

Rozenpakhuys geven de woonlocaties van Humanitas de komende weken een feestelijke 

aanblik. 

De Veranderdag is van oorsprong een initiatief vanuit de PKN-kerken, maar is inmiddels 

uitgegroeid tot een evenement voor alle Barendrechters die zich in willen zetten voor een ander. 
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Mei 2018: Tijd voor handen uit de mouwen! 
 

Ongeveer 55 ‘achtste-groepers’ van 

CBS Smitshoek, de Dr. 

Schaepmanschool en de 

Rehobothschool deden mee aan de 

Handen uit de mouwen-dag. Dit 

project organiseerden wij met 

Stichting Open Limonade en de 

Gemeente Barendrecht in een 

bijzondere projectsamenwerking. 

De kinderen gingen zowel in de ochtend als in de middag op bezoek bij een maatschappelijke 

organisatie en staken daar letterlijk de handen uit de mouwen. De activiteiten waren heel divers. 

Er werd koffie geschonken voor de bewoners van Laurens Borgstede en er werd geholpen met 

het scheiden van afval bij Afval Loont. Maar de kinderen maakten ook pakketten klaar bij de 

Voedselbank en knapten een speeltuintje op i.s.m. NV Bar-Afvalbeheer. Ook bij Zorggroep De 

Toekomst en Stichting IJsselmonde-Oost waren ze blij met de hulp bij de houtbewerking en met 

de schoongemaakte bus. Het groen in De Oranjetuin lag er aan het einde van de dag ook weer 

netjes bij. 

De leerlingen gaven na afloop aan dat zij het erg leuk vonden om iets voor anderen te doen en 

om meer te weten te komen van organisaties waarvan zij eerder nog nooit hadden gehoord. We 

hebben ons laten vertellen dat er zelfs al afspraken zijn gemaakt voor maatschappelijke stages 

die de leerlingen over een paar jaar op de middelbare school moeten gaan doen. 

Wethouder Van Wolfswinkel zei over deze dag: “De Handen uit de Mouwen-dag maakt kinderen 

op een praktische én leuke manier bewust van hun leefomgeving en hun mogelijkheden om 

hieraan een steentje bij te dragen. Ze ontdekken plekken die ze mogelijk nog niet kennen, maar 

ook dat ze iets kunnen betekenen voor een ander. Als de dag een succes is, wordt deze een vast 

onderdeel van onze doorlopende participatielijn ‘Jong Barendrecht denkt mee’. Hiermee 

betrekken wij de jeugd bij ons gemeentelijk beleid.” 
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Juni 2018: Maatschappelijke middag voor 80 medewerkers van DNV-GL 
 

Op reguliere werkdagen zitten 

ze op afdelingen zoals Sales of 

Invoice of nemen ze overal in 

het land audits af. Maar op 

vrijdagmiddag 15 juni niet… 

Toen konden zo’n 80 

medewerkers van DNV-GL heel 

andere talenten van zichzelf 

laten zien. Dat deden ze met 

overgave en vol enthousiasme! Wat waren ze hartelijk voor de gasten die op deze zonovergoten 

middag van alle kanten naar De Kleine Duiker kwamen. Met bewoners van Laurens 

Borgstede werd een heerlijke wandeling gemaakt naar de boerderij. De gasten van Zorggroep De 

Toekomst werden met auto’s opgehaald en bewoners van Laurens De Elf Ranken werden 

opgewacht en vervolgens met aandacht en geduld langs alle dieren geleid. In de speciaal 

ingerichte cateringhoek was voor iedereen drinken en lekkers en een plekje in de zon of juist 

heerlijk in de schaduw. Cliënten van Humanitas-DMH hielpen bij de catering en lieten alle gasten 

genieten van de aangelijnde ezeltjes. Een groep ‘handige Harry’s’  ontfermde zich over het 

beitsen van de dierenverblijven. 

Het is altijd weer bijzonder om te merken dat tijdens alle activiteiten ondertussen gesprekken 

ontstaan tussen collega’s onderling en met gasten die soms ontroerend persoonlijk zijn en 

gerelateerd aan ervaringen in het eigen leven. 

Getuige de reacties van de mensen van DNV-GL en van alle gasten en hun begeleiders heeft 

iedereen genoten van een middag vol ontmoetingen waaraan nog lang zal worden terug gedacht. 

 
  



 

 11

September 2018: Burenhulp op grote schaal voor bewoners Oude Haven 
 

Sinds juni 2018 voert 

woonstichting Patrimonium 

Barendrecht grootonderhoud 

uit aan de appartementen aan 

de Oude Haven. Veel 

bewoners van deze woningen 

zijn op leeftijd en sommige 

bewoners hebben geen familie 

om hen te ondersteunen bij 

voorbereidende werkzaamheden. Op initiatief van de Bewonersadviseurs Oude Haven, nauw 

betrokken bij het grootonderhoudsproject, nam Patrimonium contact met Present op. De vraag 

was of er samen een oplossing gezocht kon worden voor huurders die tegen praktische 

problemen aanlopen. Ons operationeel team zag meteen mogelijkheden om vanuit ons netwerk 

een grootschalig project van burenhulp te organiseren.  

Vanuit de overtuiging dat er omwonenden zouden zijn, die gedurende korte tijd hun buren van de 

Oude Haven wilden helpen met kleine klusjes, zochten wij contact met enkele actieve 

organisaties in de wijk. Al snel bleek dat leden van Bewonersvereniging Oude Dorpskern 

Barendrecht, Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en andere buurtgenoten graag bereid zijn 

om de handen uit de mouwen te steken en hun buren te helpen. Present begeleidt en coördineert 

het proces in nauwe samenwerking met Patrimonium en de uitvoerder. Op die manier komt de 

inzet van de vrijwilligers terecht bij de mensen die het echt nodig hebben en worden de 

vrijwilligers tijdig opgeroepen, ingepland en geïnformeerd. Ook zorgen wij voor de juiste 

gereedschappen om de klusjes uit te voeren. Reacties van geholpen bewoners zijn positief. Dat 

geldt ook voor de ervaringen van de vrijwilligers. Voor hen is het fijn te merken dat bewoners hun 

inzet waarderen. Maar ook maken zij door hun inzet in groepjes van wisselende samenstelling 

kennis met buurtgenoten die zij eerder nog niet kenden. Het burenhulp project draagt dus op 

meerdere manieren bij aan saamhorigheid in de wijk. Dat merkte ook wijk-wethouder Reshma 

Roopram op terwijl zij zelf de handen uit de mouwen stak. Dat deed zij samen met o.a. CDA 

gemeenteraadslid / buurtbewoner Johan Lengkeek en Peter Jongenotter en Wendy Lengkeek 

van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Mevrouw Roopram: “Het is geweldig om aan 
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deze klusactie mee te doen en prachtig om te zien hoe opgelucht deze mevrouw was met de 

hulp. Met een kleine moeite maak je iemand anders heel erg blij.” 

 

September 2018: Naar het strand! 
 

Stichting Kleurrijk benaderde 

ons met een bijzondere 

vraag. Hadden wij misschien 

een groep vrijwilligers 

beschikbaar die een keer met 

een statushouders-gezin uit 

Barendrecht naar het strand 

wilde gaan? Present legde 

deze vraag voor aan een 

groot, enthousiast team van Visser & Visser Accountants dat zich bij Present aanmeldde voor 

een maatschappelijke dag. Zij wilden deze wens graag in vervulling laten gaan.  

Bij de voorbereiding waren niet alleen Present en Kleurrijk betrokken, maar ook vrijwilligers die de 

statushouders goed kennen. Gaandeweg bleek de belangstelling veel groter dan aanvankelijk 

gedacht. Om alle liefhebbers in de gelegenheid te stellen om mee te gaan, stelde Visser & Visser 

een touringcar ter beschikking. En zo vertrok op zaterdag 29 september in alle vroegte een grote 

groep vrolijke mensen vanaf het plein voor het Gemeentehuis naar Hoek van Holland. Daar 

maakte men er met elkaar één groot feest van met sport, spel, picknick, ontmoeting en mooie 

gesprekken. Naast deze activiteit organiseerden wij op dezelfde dag nog twee activiteiten voor 

het bedrijf.  Men werkte in de tuin van het Hospice en bracht een bezoek aan het Arboretum met 

cliënten van Zorggroep De Toekomst. 

 
November 2018: 50 jongeren actief tijdens 2e Barendrechtse Diacodoe 
 

Zaterdag 3 november organiseerde Present de 

2e Diacodoe. Al vroeg verzamelden 50 

enthousiaste jongeren uit diverse kerken zich 

in De Ontmoeting. Na een gezamenlijke start, 
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extra feestelijk gemaakt met gebak, gesponsord door Bakkerij Pot, vertrokken de jongelui naar 

vijf verschillende projecten. Eén groep knapte twee tuinen op van bewoners die dit vanwege 

lichamelijke belemmeringen niet zelf kunnen doen. Een andere groep ging met cliënten van 

Stichting Zuidwester bowlen bij de Theetuin. Een uitje waar de cliënten al weken in spanning naar 

uitgekeken hadden. Natuurlijk moesten vrijwilligers en cliënten even aan elkaar wennen, maar 

daarna ging het ‘los’ en werd het een vrolijke boel! 

In het woonzorgcomplex aan de Windsingel verrasten andere jongeren de ouderen met koffie 

met lekkers, werden fleurige herfststukjes gemaakt en werd gezamenlijk geluncht. De meeste 

materialen voor deze herfststukjes waren geschonken door 4Suze, Het Rozenpakhuys en 

pompoenkwekerij Booij. ‘Jong’ hielp ‘oud’ bij het maken van de stukjes en samen praatten zij 

honderduit met elkaar. De ouderen vertelden dat zij deze weekendactiviteit enorm waardeerden 

omdat zij op zaterdagen meestal alleen zijn en in huis blijven. Een groep handige mannen vanuit 

de Christelijk Gereformeerde Kerk stak de handen uit de mouwen bij Stichting PiPa. Met verf en 

advies van Schildersbedrijf Nieuwe Waterweg knapten zij één van de schuren op en daarnaast 

werd een flinke klus geklaard in de tuin! 

Een laatste groep was op De Kleine Duiker. Daar werd een grote groep kinderen van 

statushouders door de vrijwilligers getrakteerd op een spellencircuit, oud-Hollandse spelletjes, 

een speurtocht over de boerderij en ook hier weer een heerlijke lunch. Voor de kinderen, maar 

ook voor de ouders, een heerlijke ochtend van ontmoeting en ontspanning. Deze activiteit werd 

georganiseerd in samenwerking met Stichting Kleurrijk. Onze BHV’ers droegen daar voor het 

eerst de herkenbare hesjes die wij kregen van Baan Bedrijfskleding BV.  
 
Bijna 80 kerstengelen in Barendrecht 

 
 “Wat vind ik het leuk dat ik 

een Kerstengel toegewezen 

heb gekregen. Ik wacht met 

spanning af wat er gaat 

gebeuren!” Zomaar een 

reactie die bij ons 

binnenkwam na de aftrap van 

het Kerstengelenproject van 
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dit jaar. Zo’n 80 Kerstengelen gingen van begin december tot kerst aan de slag in hun nieuwe 

‘functie’. Het succes van de vier voorgaande edities en de ontvangst van nog veel meer mooie, 

dankbare reacties laat zien dat het project een schot in de roos is.  Doel: het stimuleren van het 

omzien naar elkaar en het bevorderen van onderlinge verbondenheid. In alle eenvoud, een 

project van grote waarde voor de mensen die ermee bereikt worden. Een kerstengel bemoedigt 

iemand bijvoorbeeld 1 x per week. Dat kan gebeuren door zichzelf kenbaar te maken, maar het 

kan desgewenst ook anoniem. Die bemoediging kan bestaan uit een kaartje, (zelfgebakken) 

lekkers of een bloemetje; wat de engel zelf ook maar bedenkt. Daarbij gaat het om een gebaar; 

zeker niet om de hoeveelheid of om geld. Iedereen komt voor een kerstengel in 

aanmerking: ouderen, jongeren en kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke 

baasjes, verdrietige en opgewekte types, gewoon iedereen die wel eens wat extra aandacht van 

een engel verdient. 

 

 

 
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 2018 veel publiciteit gekregen, onder andere in: 

 

 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 Radioprogramma Hart voor Barendrecht 

 

 Eigen sociale media-kanalen zoals Facebook, 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.  Activiteiten tienjarig jubileum 
 

Dit jaar bestond Present tien jaar. De datum van oprichting was 15 mei 2008. In die tien jaar is 

Present 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. Alle reden tot dankbaarheid en feest! Het hele jaar stond in het teken van dit 10-

jarig bestaan:  

 

Bijeenkomst Armoede en Schulden 
Op 15 februari luidde Present het jubileumjaar in met een bijeenkomst voor al onze sociale 

partners vanuit welzijn, zorg, onderwijs en gemeente. Coördinator Pia van Dalen tijdens haar 

welkomstwoord: “Het werk van Present is destijds 

begonnen met het benaderen van maatschappelijke 

organisaties. Ik had een handboek gekregen met 

daarin de formule en werkwijze van Present. Maar 

hier in Barendrecht was nog niets en niemand had 

ooit van Present gehoord. Dus waar begin je dan? Ik 

besloot om het aanbod van Present eerst maar eens 

onder de aandacht te brengen van maatschappelijke 

organisaties. En wat bleek? De formule van Present 

werd enthousiast ontvangen.”  

Jacqueline Beekman, senior adviseur armoede en 

schulden bij brancheorganisatie Sociaal Werk 

Nederland, nam de ruim 60 aanwezigen vervolgens 

in een aansprekend en soms confronterend verhaal 

mee in het vraagstuk rondom armoede en schulden.  

Burgemeester Van Belzen en Present-voorzitter 

Martijn van Meppelen Scheppink sloten het formele deel van de bijeenkomst af voordat er bij een 

informele borrel ruimschoots gelegenheid was voor ontmoeting. 

 

Bruggenbouwers-Award: Omdat Present niet de enige Bruggenbouwer in Barendrecht is, 

werden tien maanden lang in 2018 tien plaatsgenoten in het zonnetje gezet. Mensen die zich elk 
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op hun eigen wijze, net als Present, inzetten om verbindingen tot stand te brengen in de lokale 

samenleving. Een voorbeeld van één van de tien uitreikingen volgt hieronder. 

 
September-award voor Kees Silvis en Ans van der Wel 
 

De september-award van Present 

Barendrecht was op 13 september jl. 

voor Kees Silvis en Ans van der Wel. 

Na afloop van een vergadering van 

het Platform Opvang Statushouders 

namen zij verrast en onder applaus 

van familie, bevriende statushouders 

en Wethouder Nico Bults hun persoonlijke oorkondes in ontvangst. 

Zowel Kees als Ans hebben al vele jaren een enorme staat van dienst waar het hun 

maatschappelijke inzet voor de lokale gemeenschap betreft. Voor hun Bruggenbouwers Award is 

ervoor gekozen om één aspect te belichten, te weten hun lokale inzet voor statushouders. Toen 

in 2015 grote aantallen vluchtelingen naar Nederland kwamen werd duidelijk dat ook in 

Barendrecht veel meer mensen moesten worden opgevangen dan voorheen. Kees en Ans 

namen toen het voortouw bij het oprichten van het Platformoverleg Opvang Statushouders. In dit 

platform wisten zij alle organisaties te verenigen die te maken hebben met de opvang en 

begeleiding van statushouders. Met Kees en Ans als ‘kartrekkers’ bestaat het platform nog 

steeds en het uitwisselen van ervaringen tussen organisaties is in de afgelopen jaren zeer 

waardevol gebleken. 

Ook in hun persoonlijk leven zetten Kees en Ans zich in om de integratie van met name de 

nieuwe Barendrechters uit Syrië en Eritrea te bevorderen. Zo ondersteunen zij “Tafels van 

Hoop”, een maaltijd voor en met statushouders, georganiseerd door de diaconie van de PKN en 

het project Toekomst Visie Eritrese Jongeren, een initiatief van de gemeente Barendrecht. 

Daarnaast helpen zij statushouders samen met een groep medevrijwilligers bij het inrichten van 

woningen en het verzamelen van meubilair. Zij doen wat in hun vermogen ligt om de nieuwe 

Barendrechters zich thuis te laten voelen. Ook zijn zij betrokken bij het moestuinproject aan de 

Barendrechtseweg waar statushouders samen met vrijwilligers groenten verbouwen. 

Zeer recent hebben Kees en Ans zich ingespannen voor de oprichting van de Stichting Steun bij 

gezinshereniging statushouders. Dit deden zij omdat zij zagen met welke financiële problemen 



 

 18

statushouders te maken kunnen krijgen op het moment dat er eindelijk sprake mag zijn van 

gezinshereniging. Het steunfonds is opgericht om de kosten van gezinshereniging, met name van 

de vliegtickets, van de betrokken familie te kunnen financieren. Het gaat om het verstrekken van 

een renteloze lening die vervolgens binnen drie jaar weer wordt afgelost. Omdat Present 

Barendrecht van mening is, dat Ans en Kees geweldige bruggenbouwers zijn in Barendrecht 

kregen zij de 7e Bruggenbouwers Award van 2018. 

 
Bedrijven BL!tz Actie 
 

Op 4 en 5 april trokken Present 

teams er tijdens een speciale 

Bedrijven BL!tz Actie op uit om 

de partners en sponsoren uit het 

bedrijfsleven in het zonnetje te 

zetten. Veel van de honderden 

projecten die in de afgelopen 10 

jaren door groepen vrijwilligers 

zijn uitgevoerd, hadden nooit gedaan kunnen worden zonder de welwillende medewerking van 

het lokale bedrijfsleven. Sommige ondernemers geven steun in de vorm van financiën, andere 

dragen bij met materialen, raad en daad. Ruim 50 lokale bedrijven werden verrast met de 

exclusieve Oorkonde ‘Maatschappelijk Betrokken Onderneming’. De reacties op dit gebaar van 

Present liepen uiteen van blij verrast tot ontroerd en de ondernemers gaven zonder uitzondering 

aan ook in de toekomst graag te willen blijven bijdragen aan het mooie, lokale werk van Present. 

De feestelijke jubileumactie werd op donderdagmiddag afgesloten met een borrel bij Van 

Rietschoten Officepoint. Daar bracht een groot deel van de ‘gedecoreerden’ een toast uit op 

minstens nog 10 jaren Present in Barendrecht. 
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Cheque voor Present tijdens jubileumavond 
 

Wij kijken met grote dankbaarheid 

terug op de feestelijke jubileumavond 

in Calvijn Groene Hart op 3 

september, georganiseerd door 

de Lions Club IJsselmonde. Als 

‘verjaardagscadeau’ overhandigde 

Lions-voorzitter Peter Jongenotter 

bovendien een cheque van maar 

liefst 7543,21 euro aan Petra Teunissen, voorzitter van Present. 

Groot was de verrassing toen Burgemeester Jan van Belzen het woord nam en de 

Waarderingsoorkonde van de Gemeente Barendrecht uitreikte, omdat Present zich lange tijd 

verdienstelijk heeft gemaakt voor de Barendrechtse gemeenschap. Present ziet deze bijzondere 

onderscheiding ook als een aanmoediging om dóór te gaan met het belangrijke werk. 

Er waren meer dan 200 gasten present. Collegeleden, ondernemers, maatschappelijke 

organisaties en vrijwilligers van Present, maar ook Barendrechters die zelden een avondje uit 

kunnen gaan. Zij luisterden naar inspirerende verhalen over de projecten van Present en genoten 

van de spannende pub quiz en sfeervolle muziek van VIVID 3.0.  Een groep enthousiaste 

leerlingen van Calvijn Groene Hart serveerde hapjes en dranken die door lokale ondernemers 

gesponsord waren. 
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7.  Korte vooruitblik 2019  
 

Na het mooie jubileumjaar 2018 zijn er stappen gezet om Present klaar te maken voor de 

komende tien jaar. Dit jaar zal in het teken staan van een nog meer structurele en taakgerichte 

aanpak van de activiteiten van het bestuur en van de coördinator. Nieuw is dat in 2019 wordt 

gewerkt met een jaarplan waarin per maand staat vermeld welke taken we willen uitvoeren. Op 

deze manier zijn wij in staat om per periode de resultaten van de geplande activiteiten te volgen.  

Daarnaast is vastgesteld dat veel werkzaamheden bij het bestuur en de coördinator niet staan 

beschreven. Wel is er het handboek Present, uitgegeven door Present Nederland, dat voor de 

coördinator en iedere bestuurder beschikbaar is. In aansluiting daarop zal  Present Barendrecht 

dit jaar de werkzaamheden per functie in een handboek zetten. 

 

Het aantal projecten is in 2018 fenomenaal gegroeid ten opzichte van 2017. De groei kwam met 

name door het aantal sociale projecten. De hoeveelheid projecten “achter de voordeur” bleef 

stabiel. Deze laatste categorie is altijd lastig in te schatten, maar op Present kan altijd een beroep 

worden gedaan. Wij zeggen geen nee. Een mooi voorbeeld is het project aan de Oude Haven in 

Barendrecht, waar vanaf september 2018 vrijwilligers gewerkt hebben om de raampartijen van 

een blok appartementen, na een grondige renovatie, weer netjes en gezellig te maken. Verwacht 

wordt dat dit grote project doorloopt tot april van dit jaar. Wat wij terugkrijgen is een grote 

dankbaarheid van de bewoners na oplevering van de woningen. Een mooi voorbeeld van 

samenwerking tussen onze vaste partner Woonstichting Patrimonium Barendrecht, Present en 

bewoners van de Oude Haven. Projecten zoals dit kunnen alleen uitgevoerd worden door de 

aanwezigheid van onze flex-vrijwilligers en de leden van het Operationeel Team. Ook voor 2019 

hopen wij dat deze betrokken mensen zich in willen blijven zetten voor alle activiteiten van 

Present in Barendrecht.  

 

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

vrijwilligers vanuit de kerken van de PKN Gemeente projecten uitvoeren. 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 getale laten zien wat zij 

voor anderen kunnen en willen betekenen. Bestuur en ambassadeurs zullen dit jaar de handen 
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uit de mouwen steken tijdens NL Doet. In het najaar zal voor het derde jaar op rij een 

‘Diacodoedag’ worden georganiseerd: een speciale actiedag voor jongeren van 12-25 jaar.  

 

Het is het streven van het bestuur om dit jaar een personenbus aan te schaffen voor het vervoer 

van senioren en minder validen. Hoewel het definitieve bestuursbesluit nog niet is genomen, 

maken wij toch melding van deze nieuwe loot aan de Present-stam. Het doel is dat Present, 

samen met andere maatschappelijke organisaties, juist voor eenzame mensen in Barendrecht 

leuke, laagdrempelige trips kan verzorgen met deze bus.   

 

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 2019 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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8.  Jaarrekening 2018 
 

Beknopt financieel verslag 

Activa 31-12-2017 31-12-2018 Passiva 31-12-2017 31-12-2018 
Vaste activa   Reserveringen   
inventarissen - - Reserves en 

fondsen 

47.260 73.375 

      
Vlottende 
activa 

  Kortlopende 
schulden 

  

Voorraad - - Belastingen en 2.845 3.268 
Vorderingen 545 - Overige schulden 2.790 2.985 

Liquide 

middelen 

52.350 79.628    

Totaal 52.895 79.628  52.895 79.628 
 

 

In het voorjaar van 2018 heeft Stichting Present Barendrecht besloten te onderzoeken of het 

haalbaar zou zijn een eigen bus aan te schaffen voor het organiseren van activiteiten ten 

behoeve van haar doelgroep. Voor dat doel is zowel interne als extern fondswerving opgestart. 

Op het moment dat wij dit schrijven is van de benodigde € 55.000 door externe partijen € 30.000 

toegezegd, waarvan € 5.000 al vóór 31-12-2018 op de rekening was ontvangen.  

In 2018 heeft Stichting Present Barendrecht haar tienjarig jubileum gevierd. Door diverse acties 

kregen wij extra baten tot een bedrag van ruim € 21.000. Een belangrijk deel van deze baten 

reserveren wij (tot een definitief investeringsbesluit is genomen) eveneens voor investering in de 

bus. Verder bestond per 31-12-2018 voor ontvangen subsidies nog een 

terugbetalingsverplichting van € 14.000. Naar verwachting zal deze verplichting (op het moment 

dat wij dit schrijven, maart 2019, nog groot € 10.000) in het tweede kwartaal 2018 volledig zijn 

vervallen door acceptatie van de verantwoording aan de subsidiegevers. 
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9.  Organisatie- en contactgegevens 
 

Samenstelling bestuur 
Mevr. dr. P.M. Teunissen-Nijsse    Voorzitter 

Dhr. C.A. van den Berg Secretaris 

Dhr. W.V.H. van Helden Penningmeester 

Dhr. J.C. van Rietschoten Bestuurslid (commercieel) 

Mevr. J.A. van der Graaff-Voskamp Bestuurslid (algemeen) 

Coördinator Mevr. P. van Dalen-Witkamp 
Operationeel Team De heer J. Dik  

 De heer J. Deuring 

 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  

Mevr. M. Klaassen  ex-directeur Focus Beroepsacademie 

Drs. P. Manders Directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht 

Mevr. S. Pors  Directeur HRM STC-group 

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

 Belastingadviseurs 

Stichting Present Barendrecht 
Postadres Postbus 44, 2990 AA Barendrecht 

Website www.presentbarendrecht.nl 

E-mail 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 
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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.  
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10. Onze activiteiten in beeld 
 
 
 Verdeling inkomsten        Herkomst groepen vrijwilligers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soorten groepen vrijwilligers      Praktische projecten 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                      Sociale projecten naar soort 
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Bijlage 1: Overzicht projecten 2018 
 

Op basis van de bekende gegevens per project geven we hieronder meer inzicht in de 

verschillende groepen en de verdeling naar het soort project dat werd uitgevoerd. 

 

2018 2017 (ter vergelijking) Groei in 2018 

144 projecten door 193 groepen 126 projecten door 143 groepen projecten +14% en groepen + 35% 

1773 vrijwilligers 1216 vrijwilligers vrijwilligers + 45% 

5873 uren inzet 4002 uren inzet uren inzet + 47% 

3044 hulpontvangers en 
begunstigden (incl 1500 AH 
speelgoedproject) 

2519 ontvangers (incl 1000 AH 
speelgoedproject) 

hulpontvangers+20% (incl AH 
speelgoedproject) en + 1,5% (excl 
AH speelgoedproject) 

37 verschillende maatschappelijke 
organisaties 

35 verschillende maatschappelijke 
organisaties 

aantal MO's + 6% 

 

 

Soort groepen/omvang Uren inzet/aantal ontvangers/uitgevoerde 
werkzaamheden 

Maatschappelijke 
Organisatie 

Flex 6 70 1 laminaat leggen, muren sauzen, div 
klusjes 

Vluchtelingenwerk 

Flex 1 4 1 sauzen trapgat ASVZ 

Kerk 10 60   voorbereiding, projectbezoeken etc Present 

Flex 8 40 2 helpen met leegruimen huis ivm verhuizing Sociaal Wijkteam 

Flex 3 11 5 helpen met opzetten omgewaaide 
schutting 

Agathos 

School 250 375   afval opruimen in de wijk met cliënten 
Humanitas 

Humanitas-DMH 

Flex 3 12 1 plafond sauzen ivm roet en ophangen 
gordijnrail 

Agathos 

School 125 160 50 activiteiten met ouderen afd PG en 
Somatiek 

Laurens Elf Ranken 
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School 150 225   educatief project over boerderij en milieu Kleine Duiker 

Bedrijf 5 25 21 high tea voor moeders Vivenz 
Thuisbegeleiding 

Vivenz Thuisbegeleiding 

Serviceclub 4 9 1 omgewaaide schutting weer recht zetten Sociaal Wijkteam 

Politiek 5 18 8 naar Muziek Centraal met cliënten Pameijer 

Bedrijf 15 60 6 klussen in de tuin  Hospice de Reiziger 

Flex 2 5 5 extra stopcontact maken voor wasdroger Sociaal Wijkteam  

Kerk 5 25 8 op de fiets naar Alpacaboerderij en 
pannenkoekhuis 

Stichting Zuidwester 

Kerk 3 15 6 met ouderen naar herinneringsmuseum en 
lunch 

Laurens Borgstede 

Kerk 4 20 8 met ouderen naar herinneringsmuseum en 
lunch 

Zonnebloem 

Kerk 4 20 8 met ouderen naar herinneringsmuseum en 
lunch 

Zorggroep de Toekomst 

Kerk 7 32 8 high tea en wandelen met bewoners 
Klarinetweg 1-7 

Humanitas-DMH 

Kerk 4 18 8 high Tea, opfleuren tuin, spelletjes en 
wandelen 

Humanitas-DMH 

Kerk 4 14 12 high Tea, opfleuren tuin, spelletjes en 
wandelen 

Humanitas-DMH 

Kerk 6 20 8 paastakken, knutselen, pannenkoeken, 
wandelen 

Humanitas-DMH 

Kerk 8 32 10 samen schilderen en lunchen Humanitas-DMH 

Kerk 4 20 10 bowlen en brunch met cliënten  Humanitas-DMH 

Kerk 4 16 15 Spido en pannenkoeken eten bij Noggus ASVZ 

Kerk 4 16 10 tuin opknappen, passstukjes maken, 
pannenkoeken 

Stichting IJsselmonde-
Oost 

Kerk 3 11 9 met cliënten naar Pannenkoeken boot Stichting IJsselmonde-
Oost 

Kerk 2 8 8 met clënten bowlen en High Tea Humanitas-DMH 

Kerk 4 18 13 met cliënten naar het pannenkoekenhuis Humanitas-DMH 
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Kerk 3 15 13 met cliënten naar Theetuin en 
pannenkoeken 

Humanitas-DMH 

Kerk 1 3 3 betegeling aanbrengen rondom gasfornuis KijkopWelzijn - 
Mantelzorg 

Kerk 8 42 1 achterstallig tuinonderhoud en 
schoonmaak 

Vivenz Thuisbegeleiding 

Kerk 3 23 1 behangen gang en sauzen plafond en 
voorbereiding 

Buurt m/v 

Kerk 4 26 25 aanleg nieuwe kippenren Stichting IJsselmonde-
Oost 

Kerk 5 20 4 opruimen tuin en spullen afvoeren naar de 
stort 

WBV Heerjansdam 

Kerk 5 22 50 opknappen tuinhuis Laurens Borgstede 

Kerk 3 15 2 verwijderen buxus en aanbrengen hekje ASVZ 

Kerk 5 25 1 opknappen voor- en achtertuin Vluchtelingenwerk 

Kerk 3 11 3 opknappen van de voortuin Sociaal Wijkteam 

Kerk 8 44 15 allerlei klussen in de tuin en op het erf Stichting Pipa 

Kerk 3 14 4 repareren schutting en opruimen tuin Patrimonium 

Kerk 7 39 15 moestuin statushouders prepareren Platform Vluchtelingen 

Kerk 5 30 1 opknappen verwaarloosde tuin Buurt Bestuurt 

Kerk 7 35 7 opknappen kinderkamers Stichting Kleurrijk 

Kerk 2 9 1 behangen slaapkamer ASVZ 

school 3 50 5 betegelen voortuin Platform Vluchtelingen 

Flex 4 22 6 verfwerk hek Hospice afmaken Hospice de Reiziger 

Flex 2 8 3 sauzen trapgat en wand langs trap ivm 
traplift 

Vivenz Thuisbegeleiding 

Flex 2 24 10 beitsen eettafels Humanitas Klarinetweg Humanitas-DMH 

Flex 5 27 7 leegruimen tuin en afvoeren puin/spullen 
naar werf 

KijkopWelzijn - 
Mantelzorg 

School 7 18 7 met bewoners in rolstoel naar de markt + 
koffie 

Laurens Borgstede 

Flex 2 8 10 verstevigen plantenbakken Humanitas-DMH 
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Middeldijkerplein 

Flex 2 4 1 voortuin opknappen, uitgebloeide bollen 
eruit 

Steunpunt Mantelzorg 

Flex 4 12 15 schoonspuiten achtertuin Stichting IJsselmonde-
Oost 

school 55 140 50 diverse projecten bij diverse MO's Stichting Open Limonade 

Bedrijf 8 44   sauzen wanden winkel Humanitas Inclusief Humanitas-DMH 

Bedrijf 10 45 41 high tea maken en serveren voor 
Mantelzorgers 

KijkopWelzijn - 
Mantelzorg 

Bedrijf 3 6 30 Vivenz kinderen naar de film in Het 
Kruispunt 

Vivenz Thuisbegeleiding 

School 125 300   natuuractiviteiten op en rond de boerderij Buytenhof in Rhoon 

Flex 4 16 1 achtertuin ontdoen van onkruid Buurt m/v 

Bedrijf 16 48   schuren en beitsen dierenverblijven Kleine Duiker 

Flex 2 7 1 naaien gordijnen voor statushouders Vluchtelingenwerk 

School 150 300 50 organiseren en uitvoeren Buurtfeest op het 
plein 

KijkopWelzijn - 
Buurtsportcoach 

flex 1 3 2 onkruid uit tuin, beter aanzicht buurt, 
mensen ontzorgd 

KijkopWelzijn - 
Ouderenwerk 

Flex 4 6   stoelen sjouwen bij Paul Casteleijn ivm 
zithoek 

Present Barendrecht 

Flex 4 32 1 aanpassen voortuin van tegel naar 
groentuin 

Sociaal Wijkteam 

Bedrijf 20 80 25 allerlei klussen binnen en in de tuin Stichting Distinto 

Flex 3 9   heen en weer rijden bedrijfsauto's ivm 
onderhoud 

Stichting Distinto 

Bedrijf 10 30 6 diverse werkzaamheden in de tuin Hospice de Reiziger 

School 2 10 1 herstel tuinpad voortuin Buurt Bestuurt 

Bedrijf 17 51 14 wandelen met rolstoelen naar Kleine 
Duiker 

Laurens Borgstede 

Bedrijf 13 39 12 wandelen op Kleine Duiker met patiënten 
som en pg 

Laurens Elf Ranken 
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Bedrijf 15 45 15 wandelen op Kleine Duiker met gasten de 
Toekomst 

Zorggroep De Toekomst 

Bedrijf 11 33 12 vogelhuisjes maken, wandelen met ezels, 
gezelligheid 

Humanitas-DMH 

Bedrijf 11 33   verzorgen hapje/drankje voor alle 
aanwezigen 

Kleine Duiker 

Bedrijf 25 75 15 verwijderen gevaarlijk onkruid uit 
paardenwei 

Stichting de Thuishoeve 

Bedrijf 15 38 6 onderhoud tuin rond Hospice Hospice de Reiziger 

Bedrijf 10 20 10 wandelen door wijk en ijsje bij 
Pannenkoeken Tijd 

Laurens Elf Ranken 

Bedrijf 7 18 7 duo schlderen rond thema en later 
expositie 

Humanitas-DMH 

Flex 3 15 4 schutting plaatsen bij getraumatiseerd 
gezin 

Sociaal Wijkteam 

Kerk 5 23 1 schutting plaatsen bij sociaalzwakke man Buurt Bestuurt 

Kerk 5 25 14 samen koffie, naar museum Rijsoord, 
samen lunch 

Zonnebloem 

Kerk 4 18 1 dame van 96 helpen met opruimen berging Patrimonium 

Kerk 3 14 10 beitsen schuur en schommel  Stichting Pameijer/ 
logeerhuis Casa 

Kerk 6 27 6 met cliënten naar Kleine Duiker wandelen Stichting Pameijer/ 
logeerhuis Casa 

Kerk 5 23 2 opknappen achtertuin Buurt m/v 

Kerk 4 24 3 sauzen kinderkamer en trapgat 2 
verdiepingen 

Voedselbank 

Kerk 15 60 10 gezellige activiteiten in huis en wandelen Humanitas-DMH 

Kerk 11 50 8 naar de Oude Maas, picknicken en 
spelletjes 

ASVZ 

Kerk 5 25 15 beitsen en opknappen tuinmeubels 
gezamenlijke tuin 

Stichting IJsselmonde-
Oost 

Flex 3 16   sauzen ruimte in het WAC II Humanitas-DMH 
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Flex 4 24 4 opruimen zolder en schuur Sociaal Wijkteam 

Flex 6 25 1 voor- en achtertuin opknappen Present 

Flex 5 33 3 opruimen, leegruimen, klusjes in huis Sociaal Wijkteam 

Politiek 5 13 30 verzorgen Bingo voor bewoners  Laurens Borgstede 

Flex 3 21 1 voor- en achtertuin toonbaar maken Patrimonium 

Flex 5 53 6 schutting plaatsen in achtertuin KijkopWelzijn - 
Mantelzorg 

Bedrijf 15 60 120 pleinfeest voor patiëntjes Yulius 

Flex 4 10 2 opknappen achtertuin oudere dame Pameijer 

School 16 32 15 tuinwerkzaamheden/einde zomer 
activiteiten 

Stichting PiPa 

School 8 16 12 gezellige activiteiten bij dagbesteding 
Lavendel 

Stichting IJsselmonde-
Oost 

School 8 16 15 gezellige activiteiten bij Zorggroep de 
Toekomst 

Zorggroep de Toekomst 

flex 1 3 2 ophangen lampen en schilderijen Stichting IJsselmonde-
Oost 

overig 7 14 15 tuinwerkzaamheden/einde zomer 
activiteiten 

Stichting PiPa 

overig 23 153 20 klusjes in huis ivm renovatie woningen Patrimonium 

overig 6 42 1 voortuin, achtertuin, schuur Lokaal Zorg Netwerk 

Flex 4 9 1 weghalen laminaat/vloerbedekking ivm 
verhuizing 

Patrimonium 

Flex 5 30 1 weghalen vloerbedekking/trapbekleding Patrimonium 

Flex 4 8 15 wandelen met rolstoelen tbv 
gelukswandeling 

Laurens Borgstede 

Kerk 7 38 2 tuinwerkzaamheden en klusjes in huis Vivenz Thuisbegeleiding 

bedrijf 4 20 6 tuinwerkzaamheden rond het Hospice Hospice de Reiziger 

bedrijf 10 50 40 uitje naar het strand van Hoek van Holland Stichting Kleurrijk  

bedrijf 5 25 12 uitje naar het Arboretum Zorggroep de Toekomst 

flex 3 15 1 schoonmaken vervuilde woning Sociaal Wijkteam 

Flex 4 38 1 schoonmaken vervuilde woning KijkopWelzijn -
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Ouderenwerk 

Flex 2 11 4 maken afdak voor scootmobiel Centrum Jeugd en Gezin 

bedrijf 9 45 25 diverse tuinwerkzaamheden WAC II Humanitas-DMH 

politiek 15 60 17 uitje naar Kinderboerderij en 
pannenkoekenhuis 

Stichting IJsselmonde-
Oost 

bedrijf 24 168 50 diner voor cliënten Voedselbank Voedselbank 

Flex 4 40 5 timmeren kinderkamer op zolder Vivenz Thuisbegeleiding 

Flex 3 9 3 plaatsen tuinhek Patrimonium 

Flex 9 142   lage muurtjes metselen tegen wanden 
nieuwe schuren 

Kleine Duiker 

politiek 10 35 25 tuinwerkzaamheden bij Distinto Stichting Distinto 

Flex 2 18 1 dozen uitpakken en structuur aanbrengen Patrimonium 

jongeren 9 41 2 2 overwoekerde tuinen aanpakken WBV Heerjansdam 

jongeren 15 68 40 sport en spel in de Zuidpolder met 
statushouders 

Stichting Kleurrijk 

      

jongeren 10 40 30 knutselen, lunch en gezelligheid KijkopWelzlijn - 
ouderenwerk 

jongeren 6 21 8 bowlen met jongeren met beperking Stichting Zuidwester 

jongeren 4 18 15 winterklaar maken tuin en sauzen 
binnenruimte 

Stichting PiPa 

Flex 1 7 1 klusjes Impegno 

Flex 20 208 1500 sorteren, inpakken, verspreiden speelgoed Present Barendrecht 

Kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de kerstperiode Present Barendrecht 

Kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de kerstperiode Present Barendrecht 

Kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de kerstperiode Present Barendrecht 

Kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de kerstperiode Present Barendrecht 

Kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de kerstperiode Present Barendrecht 

Kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de kerstperiode Present Barendrecht 

Kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de kerstperiode Present Barendrecht 

Kerk 5 20 5 aandacht en attenties in de kerstperiode Present Barendrecht 

overig 5 20 50 maken van kerstpakketten voor minima KijkopWelzijn - algemeen 
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kerk 6 18 15 kerstbomen optuigen Windsingel en PiPa Stichting PiPa 

jongeren 3 90   diverse projecten ivm stage Present Barendrecht 

flex 9 85 15 behangen en sauzen diverse ruimtes 
nieuwe locatie 

Zorggroep de Toekomst 

flex 4 28 2 klusjes in huis bij ouder echtpaar  Patrimonium 

 

 


