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1. Voorwoord 
 
Het twaalfde jaar van Stichting Present Barendrecht stond in het teken van afscheid en een nieuw 
begin. In maart moesten wij afscheid nemen van vrijwel alle onze plannen voor 2020: de corona-
epidemie zorgde ervoor dat wij niet langer met groepen vrijwilligers aan de slag konden. Geen 
Veranderdag, geen Fietsrally, geen Pleinfeest voor Yulius… Maar: spontaan meldden zich ruim 80 
nieuwe Corona-vrijwilligers bij Present die zich wilden inzetten voor Barendrechters. We vonden al 
snel nieuwe manieren om deze vrijwillige energie te benutten. Onder andere via het opzetten van 
een laagdrempelige telefonische Coronahulplijn, bemenst door vrijwilligers onder regie van Present 
Barendrecht. Op deze manier werden bijna 60 (individuele) hulpvragen opgelost. We 
ondersteunden welzijnsorganisatie KijkopWelzijn om de bezetting van haar boodschappendienst te 
verdubbelen. Coronavrijwilligers hebben ook 15.000 sets beschermende kleding ingepakt voor 
thuiszorgorganisatie Aafje. Via Present Nederland sloten we aan bij het platform #nietalleen. In de 
bijlage vindt u een verantwoording van deze ‘coronaprojecten’, die we begin juli met onze relaties 
hebben gedeeld. Na de relatief ‘normale’ zomer pakten we in het najaar deze vernieuwende manier 
van werken met individuele vrijwilligers weer op. Het jaarlijkse kerstengelenproject, uitgevoerd 
tijdens de tweede lockdown, trok maar liefst twee keer zoveel ‘engelen’ als anders.  
 
In maart namen we afscheid van onze secretaris Cees van den Berg, die sinds 1 januari 2013 
zorgde dat Present administratief op rolletjes liep. Als zeer betrokken bestuurslid met een groot 
netwerk heeft hij sterk bijgedragen aan de groei van Present. Zijn opvolger Lia Blinde ging 
voortvarend aan de slag met onze IT-uitdagingen, daarbij ondersteund door onze nieuwe 
samenwerkingspartner Van Rietschoten Office Automation. Wouter van der Zwet volgde Lia op als 
webmaster. Lia Blinde kon haar hoge ambities voor Present echter niet goed combineren met haar 
drukke reguliere baan. Het bestuur vond het heel jammer om afscheid te moeten nemen van Lia en 
zal haar inbreng erg missen. Eind december hebben we in Marjan Visser een fijne opvolger voor 
Lia gevonden.  
 
Per 1 augustus namen we afscheid van onze coördinator Pia van Dalen. Een grote verandering voor 
onze stichting, want voor Barendrecht waren Pia en Present elf jaar lang onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Met grote voortvarendheid en geloof 
in de formule van Present heeft zij het werk van 
Present niet alleen lokaal vormgegeven, maar 
ook bijgedragen aan de groei van het landelijke 
netwerk. Met haar enthousiasmerende optreden 
wist zij de Presentvrijwilligers telkens weer te 
motiveren om er te zijn voor een ander. Bij haar 
afscheidsbijeenkomst, op 25 september, kreeg 
zij uit handen van burgemeester Van Belzen de 
Waarderingsspeld van de gemeente Barendrecht. 
Gelukkig blijven we met Pia in nauw contact, 
want als projectleider sociaal beheer bij Woningbouwstichting Patrimonium weet zij Present te 
vinden als huurders hulp nodig hebben. 
 
Haar afscheid bracht ook een nieuw begin, want Stichting Present Barendrecht heeft Pia’s expertise 
kunnen behouden door haar te benoemen als ‘adviseur’. Ook Jan Jippes, bestuurder en oud-raadslid, 
wil zich voor ons inzetten als adviseur. Zij beschikken over een grote ervaring in het sociale domein 
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en het maatschappelijk leven in Barendrecht en zijn bereid om het bestuur en het team gevraagd en 
ongevraagd advies te geven over interne kwesties in de organisatie. 
 
Pia’s opvolgster Esther Dost-Emans heeft zich vanaf 1 mei met hart en ziel ingezet om fijne, veilige 
en zinvolle projecten te organiseren. Samen met het Operationeel Team verzon zij slimme 
oplossingen, zodat vrijwilligers, ondanks de crisis, toch een fijne ervaring op konden doen bij 
Present. Zo werd de Diacodoe een groot succes. Ons geweldige ‘flexteam’ bleek ook in dit jaar een 
belangrijke steunpilaar. Deze groep van circa 25 betrokken vrijwilligers voert op onregelmatige 
basis, in kleine groepen, samen projecten uit. Omdat zij de werkwijze van Present en elkaar goed 
kennen en veel ervaring hebben, kan projectcoördinator Esther Dost vaak op dit flexteam rekenen 
als er urgente hulpvragen binnenkomen. 
 
De coronacrisis had helaas ook vervelende financiële gevolgen voor Present. Projecten met 
vrijwilligers van bedrijven waren nauwelijks uitvoerbaar. Ook kwamen er minder donaties binnen. 
Het bestuur heeft daarom de moeilijke beslissing moeten nemen om het dienstverband met de 
tweede projectcoördinator Mariska Hogewoning, die op 1 september vol enthousiasme was 
begonnen, binnen de proeftijd te beëindigen. Door deze ingrijpende maatregel en door deel te 
nemen aan de steunregeling van de overheid in het kader van de NOW-regeling konden we de 
financiële verliezen beperkt houden.  
 
De corona-crisis heeft ons veel geleerd. Dat we snel kunnen schakelen als een nieuwe situatie dat 
van ons vraagt. Dat online vergaderen soms handig kan zijn. Dat je best kunt schilderen met een 
mondkapje op. Maar ook dat voor echt contact, een zinvolle ontmoeting, mensen aanwezig moeten 
zijn in dezelfde ruimte. Wij geloven dat de mens niet gemaakt is om alleen te zijn en hopen dat in 
2021 de samenleving weer open kan gaan, zodat wij onze taak ‘als vanouds’ mogen vervullen.  
 
Petra Teunissen-Nijsse 
voorzitter 
 
  
 

 
 
Beoordeel een dag niet op de oogst die je ’s avonds hebt binnengehaald, maar op 
het zaad dat je hebt gezaaid.   
 
Robert Louis Stevenson  
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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 alleen 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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In de coronacrisis zijn we met sommige uitgangspunten voor ons werk soepel omgegaan. Zo zijn er 
in 2020 individuele projecten gecoördineerd, waarin één vrijwilliger aan een hulpontvanger is 
gekoppeld. Deze individuele projecten zijn apart geregistreerd.   
 
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. Voor innovatie sluiten we ook 
aan bij de ontwikkelingen van Present Nederland.  
 
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 2020 zijn we doorgegaan met de 
verankering van Present binnen de Barendrechtse samenleving, 
zij het op een lager pitje dan in een normaal jaar. Contacten 
met de gemeente zijn verder uitgebreid in de Alliantie Sociale 
Samenhang, een overlegorganisatie binnen het Welzijnskader. 
In 2020 is er helaas minder contact geweest met het 
Barendrechtse bedrijfsleven. Present is normaal gesproken 
actief aanwezig bij activiteiten van Ondernemersvereniging 
VBO Freshworld, maar de netwerkbijeenkomsten zijn vrijwel 
allemaal geschrapt. Wel heeft Present zoveel mogelijk 
meegedaan aan de online bijeenkomsten van VBO Freshworld. 
Ook was de voorzitter aanwezig op alle bijeenkomsten van 
ViZi, een ondernemersnetwerk voor vrouwen. 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. 
  

Present tekende in oktober 2020 het 
Akkoord tegen Eenzaamheid, een 
initiatief van KijkopWelzijn. 
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3. Sponsoring 
 
Hoewel 2020 heel anders verliep dan voorgaande jaren, hebben we met alles wat wél mogelijk was 
opnieuw veel steun gekregen van verschillende bedrijven en fondsen. We konden minder 

groepsactiviteiten organiseren, gebaseerd op de vrijwillige 
inzet van medewerkers van onze sponsoren. Wel zijn 
diverse medewerkers corona-proof ingezet. Juist door de 
financiële ondersteuning en door het leveren van materialen 
door onze sponsoren hebben we veel kunnen betekenen 
voor verschillende groepen inwoners. 
Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende 
bedrijven en fondsen die ons steunden per januari 2021. 
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Enkele relaties uitgelicht 

 

Gemeente Barendrecht 
Jaarlijks ontvangt Present een subsidie van de Gemeente Barendrecht. Dit bedrag is een belangrijke 
basis voor onze begroting en helpt ons om de continuïteit van onze organisatie te waarborgen. Op 
allerlei terreinen werken Present en de gemeentelijke organisatie prettig samen om kwetsbare 
Barendrechtse burgers te helpen. Bij het tienjarig bestaan van Stichting Present ontvingen we uit 
handen van burgemeester Van Belzen de Waarderingsoorkonde van de gemeente Barendrecht, die 
de goede relatie zichtbaar maakt en waar we heel dankbaar voor zijn.  
 
Stichting De Pagter Fonds  
Present Barendrecht wordt al jaren financieel ondersteund door Stichting De Pagter Fonds. Behalve 
het ondersteunen van Present doet Stichting de Pagter Fonds nog veel meer, onder het motto: ‘Elk 
mens heeft het recht zich naar zijn of haar mogelijkheden te kunnen ontwikkelen.’ Sinds de 
oprichting in november 2002 draagt Stichting De Pagter Fonds een steentje bij aan projecten in 
binnen- en buitenland. In ontwikkelingslanden zijn dit vooral projecten die zich richten op het 
verbeteren van onderwijs en de gezondheid van (groepen) mensen en hun ontwikkelingskansen. In 
Nederland steunt het fonds projecten die op verschillende gebieden een positieve bijdrage leveren 
aan een zorgzame samenleving. Stichting De Pagter Fonds voert zelf geen projecten uit, maar 
participeert door middel van financiële steun en, indien nodig, 
het leveren van expertise. De projecten worden uitgevoerd 
door de direct betrokken instellingen, stichtingen, organisaties 
en personen.  
Voor meer informatie zie: www.depagterfonds.nl 
 
Lions Club IJsselmonde 
Een fijne samenwerking heeft Present Barendrecht ook met 
Lionsclub IJsselmonde. Onder hun motto ‘Samen Werken, 
Samen Dienen’ dragen zij zowel praktisch als financieel veel 
bij aan de projecten van Present. Lionsclub IJsselmonde is 
opgericht in 1969 en is vooral actief in Barendrecht, 
Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. Als serviceorganisatie 
proberen de Lions te helpen waar dat nodig is. Dat kan fysieke 
hulp zijn, of een financiële bijdrage om een goed doel te 
realiseren. Wat de leden bindt, is dat zij graag de handen uit de 
mouwen steken. De doelstelling van Lions clubs wereldwijd 
is: ‘Het bevorderen van wederzijds begrip en 
verdraagzaamheid tussen volkeren en het dienen van het algemeen welzijn, onder het motto 'Wij 
dienen'. Activiteiten berusten op onderlinge vriendschap, persoonlijke inzet en professionele 
inbreng.’ In 2020 hebben de Lions onder andere een bijdrage geleverd aan de bloemengroeten aan 
ouderen in april.  
Voor meer informatie zie: www.ijsselmonde.lions.nl 
 
  



 
 
Jaarverslag Present 2020 

Stichting Present Barendrecht 9/23 29-06-2021 

Bethel Bazar 
In 2019 mocht Present een bijzonder mooi bedrag ontvangen uit de succesvolle Bethel Bazar, die 
jaarlijks op de zaterdag voor moederdag wordt gehouden 
op het plein voor de Bethelkerk. We verheugden ons op 
weer zo’n gezellig evenement in 2020, want Present zou 
opnieuw een van de vier begunstigde organisaties zijn. De 
corona-epidemie zorgde ook hier voor een aanpassing van 
de plannen. De innovatieve Bazar-commissie bedacht een 
‘pop-up-store’ op de Middenbaan. De Bazarwinkel is vier 
weken lang, vier dagen per week open geweest. In totaal 
hebben 51 vrijwilligers met veel inzet en enthousiasme 
meegewerkt aan dit creatieve alternatief. Op vrijdag 31 
juli kreeg Present een symbolische cheque van 2000 euro. 
Uiteindelijk mochten wij zelfs 3.000 ontvangen, wat een 
cadeau in deze moeilijke tijd. 
Voor meer informatie zie: 
https://www.facebook.com/BethelBazar/  
 
 
 
SSSVGR 
Voor speciale projecten met verstandelijk gehandicapten krijgt Present vaak een ondersteuning van 
de stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond. SSSVGR heeft 
een lange traditie in het ondersteunen van de zorg voor verstandelijk gehandicapten. De laatste jaren 
maakt de stichting zich sterk om nieuwe initiatieven in deze zorg in de regio Rijnmond te 
stimuleren en te steunen.  
Voor meer informatie zie: www.sssvgr.nl 
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4. Publiciteit 
 
 
De projecten van Present Barendrecht hebben in 2020 weer veel publiciteit gekregen, onder andere 
in: 
 

 Lokale schriftelijke media, vooral de weekkrant 
De Schakel. 

 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. 

 Lokale radiozender Exxact FM en Rijnmond FM.  
 

Present besteedt veel aandacht aan online communicatie 
via verschillende kanalen, met dank aan de actieve 
webmaster: 
 

 Eigen sociale media-accounts op Facebook, Twitter, LinkedIn en – sinds 2020 – Instagram. 
We hebben dit jaar voor het eerst gericht via sociale media vrijwilligers geworven door in de 
eerste Coronaweek direct vol in te zetten op de hashtag #coronahulp. Zodra de kerken 
kwamen met de hashtag en website #nietalleen hebben we Present daar ook aangemeld als 
lokale partij. In de kerstperiode hebben we aangesloten bij de landelijke media met de 
hashtag #kleingebaar. 

 Een wekelijks bijgehouden website met nieuws over de projecten en algemeen nieuws over 
Present. Berichten uit Barendrecht worden ook doorgeplaatst op de site van Present 
Nederland.  

 Zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief voor bijna 800 belangstellenden. 
 Aan de ‘kerstengelen’ zijn drie aparte digitale nieuwsbrieven verzonden. 
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5. Samen Ouder Worden 
 
Sinds april 2019 is Barendrecht een pilotlocatie voor het landelijke programma Samen Ouder 
Worden, gericht op het stimuleren van vrijwillige inzet voor en door ouderen. Het initiatief voor dit 
programma is in handen van NOV, het Platform Vrijwillige Inzet en het wordt gefinancierd door 
het ministerie van VWS. NOV werkt samen met elf (vrijwilligers)organisaties samen in dit project, 
onder wie Present Nederland. Landelijk zijn vier Present-medewerkers actief voor het programma. 
Pia van Dalen was vanaf april 2019 tot en met 1 augustus lokaal programmamedewerker en als 
zodanig voor 8 uur per week in dienst van Present Nederland. Vanaf 1 september 2020 heeft Petra 
Teunissen, ook onbezoldigd voorzitter van Present, deze functie van Pia overgenomen.  
 
De programmamedewerkers verbinden Barendrechtse organisaties die actief zijn in vrijwillige inzet 
voor en door ouderen. Samen werken we aan projecten waarin vrijwilligers helpen om ouderen 
prettig langer thuis te laten wonen. Ook nemen we initiatieven voor ouderen die zich willen inzetten 
als vrijwilliger.    
 
Pia is, na een inventarisatie van de wensen en behoeften van ouderen en organisaties, gestart met 
een eerste SOW-bijeenkomst eind oktober 2019. Daar waren ruim 80 personen bijeen: 
vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties, gemeente, professionele zorgaanbieders en 
individuele bewoners. De deelnemers spraken onder meer uit dat zij op zoek zijn naar verbinding: 
van persoon tot persoon, maar ook van organisatie tot organisatie. Er is veel behoefte aan (elkaar) 
kennen en gekend worden. Ook zijn enkele praktische voorstellen gedaan.   
 

Pia was met enkele projecten bezig, onder andere een 
Ontmoetingsgids voor ouderen en eetgroepen, toen in maart 
2020 de coronacrisis uitbrak. Zij heeft zich daarna gericht 
op directe, praktische inzet voor ouderen. Met behulp van 
vrijwilligers zijn 500 thuiswonende ouderen verrast met een 
bloeiende plant. Dit werd door Present Barendrecht 
gerealiseerd met medewerking van het lokale bedrijfsleven, 
o.a. Ikea (via de Voedselbank). Alle planten waren voorzien 
van een kaartje met het telefoonnummer van de 
laagdrempelige telefonische Coronahulplijn, zodat de 
ouderen na ontvangst van de plant de mogelijkheid hadden 
om een hulpvraag neer te leggen en wisten dat zij ergens 

terecht konden.  Ouderen konden deze lijn bellen en kleine praktische hulpvragen neerleggen, zoals 
het doen van kleine boodschapjes, klusjes of verzoeken voor een ‘wandel’ vrijwilliger om samen 
mee naar buiten te gaan. Ook organiseerde Pia succesvolle ‘Balkon-Bingo’s’ met inzet van 
leerlingen van Calvijn Groene Hart.  
Vanaf september 2020 heeft Petra, met behulp van het inmiddels actieve Verbindingsteam, diverse 
initiatieven voorbereid om na de coronacrisis concreet aan de slag te gaan, zoals Het 
Opruimgezelschap. Ook wordt er gewerkt aan een online agenda met alle activiteiten voor ouderen 
(en jongeren) in Barendrecht, om daarmee hopelijk eenzaamheid te verminderen. Als 
programmamedewerker praat Petra mee in een maatschappelijke coalitie die een integrale aanpak 
van Zorg, Welzijn en Wonen voor ouderen agendeert. 
Daarbij is er extra aandacht voor Vinex-locatie Carnisselande. SOW richt zich weliswaar op de hele 
gemeente en op alle ouderen, maar Barendrecht is wat vrijwillige inzet betreft sterk gericht op het 
‘oude dorp’, de dorpskern ten westen van de A29. Wij willen proberen om (ook) zoveel mogelijk 
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initiatieven voor ouderen in de Vinexwijk Carnisselande ten oosten van de A29 te ontplooien, 
omdat het aantal ouderen daar groeit. Zo is er een nauwere samenwerking met de bibliotheek op het 
Middeldijkerplein, die na een verbouwing moet uitgroeien tot een ‘Plein’. De wijkteams voor 
Carnisselande komen daar ook. 
 
Meerwaarde 
Meedoen aan het project Samen Ouder 
Worden versterkt de positie van Present in 
de Barendrechtse gemeenschap. We 
profileren ons nog duidelijker als experts 
in vrijwillige inzet. Door de contacten in 
het ‘lerende programma’ kunnen we 
succesvolle voorbeelden van 
programmamedewerkers elders in 
Nederland snel vertalen naar de 
Barendrechtse situatie. Voor praktische 
oplossingen kan de 
programmamedewerker SOW vaak een 
beroep doen op de projectcoördinator van 
Present om Present-vrijwilligers te vragen 
om inzet, zoals bij het inpakken van lunches op de Nationale Ouderendag in oktober (zie foto).  
Het landelijke programma loopt naar verwachting tot eind 2023. In Barendrecht ronden we de 
projecten waarschijnlijk in de zomer van 2022 af.  
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6. Projecten 
 
In dit jaarverslag lichten we aantal projecten van het afgelopen jaar eruit. Hoewel heel veel anders 
moest, laten deze projecten zien dat er veel mooie initiatieven zijn geweest waar Present aan heeft 
kunnen bijdragen. 
 
Jongeren en gezinnen aan de slag voor ouderen, incidentele vrijwilligers voor mensen met een 
beperking… een uitwisseling die voor álle partijen, zowel de ontvanger als de vrijwilliger een 
kostbare ervaring is. 
 
 
SGP-CU zet bloemetjes buiten 
Zaterdag 7 maart 

De fractie van SGP-CU was op een voorjaarsdag mét jonge familieleden present bij 
Stichting Distinto. Zij zetten de bloemetjes letterlijk en figuurlijk buiten. Zo kwam de tuin hélemaal 
klaar voor het voorjaar en voor de 
buitenspelende kinderen van Distinto. 
Geweldig om te zien hoe oud(er) én jong 
vrijwilliger kan zijn. Present zijn is voor 
álle leeftijden. De activiteiten van deze 
dag werden mede mogelijk gemaakt door 
Present-projectleiders Rob en Leo. Zij 
begeleidden de groep en zorgden voor het 
voorwerk en voor de materialen. Monica 
Pors was aanwezig namens Distinto en 
maakte de middag met haar goede zorgen 
extra plezierig.  

Planten ter bemoediging van thuiswonende ouderen 
Zaterdag 9 mei 
Vlak voor Moederdag heeft een groep 
Presentvrijwilligers zo’n 150 ouderen bemoedigd met 
vrolijke plantjes. De senioren kregen een fraaie begonia, 
geschonken door Bloemisterij 4Suze uit Barendrecht. 
Juist zelfstandig wonende ouderen hadden het vaak 
moeilijk in deze eerste periode van de lockdown: zij 
krijgen weinig aanloop en aandacht. Zes ‘Corona-
vrijwilligers’ brachten de fleurige groet rond. Alle plantjes waren voorzien van een kaartje met het 
speciale ‘Coronahulp’ telefoonnummer van Present: 06-82917424. Wie belde naar dit nummer, 
kreeg een vrijwilliger van Present aan de lijn. Die noteerde de hulpvraag en zocht een passende, 
betrouwbare vrijwilliger die hulp bood tijdens de Coronacrisis. Bijvoorbeeld voor het doen van 
boodschappen (in samenwerking met Kijk op Welzijn), de hond uitlaten, brieven posten of gewoon 
een fijn gesprek. Deze plantenactie kwam tot stand in samenwerking met Bloemisterij 4Suze en Leo 
& Cockie Kooijman, bij wie de planten mochten worden opgeslagen.  
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Blije gezichten dankzij Straat Bingo’s 
Juni  
In de maand juni organiseerden we maar liefst 6 ‘Straat Bingo’s’! Verspreid over meerdere dagen 
en dagdelen genoten zo’n 160 bewoners van de Repelwei, Notenhof, Maashoek, Windsingel, 
Meliom en Humanitas Concertweg vanaf hun galerij of gemeenschappelijke tuin van de activiteiten. 
Ze werden niet alleen blij van de Bingo die 
enthousiast geleid werd door leerlingen van 
Calvijn Groene Hart maar ook van de muziek 
die namens Gebouw het Kruispunt verzorgd 
werd door DJ Perry en de mannen van 
Stichting Petition. Voor de winnaars waren er 
leuke prijsjes die de leerlingen zelf geregeld 
hadden via het lokale bedrijfsleven. Deze 
straat Bingo’s waren een prachtig voorbeeld 
van de mooie en spontane samenwerkingen 
die in Coronatijd ontstonden en waarbij alle organisaties doen waar zij goed in zijn om zo samen te 
komen tot mooie activiteiten die de eenzaamheid en social distance enigszins verlichten. 
  
Diacodoe maakt Barendrecht blij 
Zaterdag 10 oktober  
Op de vierde Diacodoe staken jongeren uit 
verschillende Barendrechtse kerken hun handen uit de 
mouwen om mensen te helpen die hun hulp goed 
konden gebruiken. Voor het Diaconaal Beraad en 
Stichting Present Barendrecht was het een uitdaging 
om deze dag te organiseren in coronatijd. Vrijwel alle 
sociale projecten konden niet doorgaan vanwege de 
geldende beperkingen en een gezamenlijke start en 
afsluiting zat er ook niet in. Maar met de nodige 
creativiteit en het plannen van activiteiten in de 
buitenlucht kon de jeugd toch aan de slag op een droge, zonnige herfstmorgen. 
Dit jaar droegen de jongeren een wit hesje met een speciaal ontworpen logo erop. Zo was voor 
iedereen duidelijk dat ze meededen aan de Diacodoe. De slogan ‘Helpende handjes die blij maken!’ 
werd helemaal waargemaakt. Ruim vijftig helpende handjes verwijderden zwerfafval uit de 
openbare ruimte en brachten chocolaatjes bij ouderen van Zorggroep De Toekomst. Vijftig andere 
handjes hebben bij zorginstellingen tuinen gewied en gesnoeid, tuinmeubels schoongemaakt en 
viooltjes in bloembakken geplaatst. Daarnaast knapten ze twee tuinen op van alleenstaande dames 
die daar zelf niet toe in staat waren. Zonder het tuingereedschap dat de GKB ter beschikking had 
gesteld, was het onmogelijk geweest om de tuinklussen te klaren. Alle jongeren kregen op de 
locatie van hun project een tasje uitgereikt met wat te eten en te drinken. Zo konden ze met elkaar 
van een welverdiende pauze genieten. Albert Heijn Portland en Bakker Pot hadden de producten 
gesponsord. Na afloop van de morgen waren de jongeren blij met het zichtbare resultaat van hun 
werk, maar ook met de dankbare blikken van veel Barendrechters.  
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Pietenproject 
Vrijdag 4 december  
Terwijl het voor de meeste gezinnen normaal 
is dat kinderen op pakjesavond mooie 
cadeaus krijgen, zijn er ook ouders die het 
feest noodgedwongen overslaan omdat iets 
extra’s er voor hun niet inzit. De Rabobank 
wilde hier graag iets aan doen en meldde zich 
met een groepje vrijwilligers bij Stichting 
Present aan. Vervolgens regelde Esther Dost 
via Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden 
gezinnen waar een Pietenbezoek erg welkom 
was.  

De Pieten hadden vrijdag veel zin om op pad 
te gaan en liepen zingend en springend door 
de straten. Op weg met zakken vol 
cadeautjes, naar verschillende Barendrechtse gezinnen.  
Omdat Sinterklaas net als iedereen thuis moest werken, kon hij er helaas niet bij zijn. Maar daar had 
hij een oplossing voor gevonden: de Pieten konden inbellen, zodat alle kinderen Sinterklaas op 
beeldscherm konden zien en toch met hem konden praten. Het was overduidelijk dat Sint ervaren 
Pieten gestuurd had. Zelfs de kinderen die eerst gespannen en afwachtend waren, zwaaiden de 
Pieten aan het eind van het bezoek enthousiast uit. Met een mooi cadeau, een mandarijntje en een 
zakje kruidnootjes in hun hand kon hun Sinterklaasfeest niet meer stuk! 
 

Record aantal ‘kerstengelen’ in 2020 
Advent periode  
Present ontving tot in de eerste weken van het nieuwe jaar dankbare berichtjes van mensen die in de 
adventsperiode bezoek kregen van een ‘kerstengel’. Maar liefst 152 kerstengelen bemoedigden hun 
dorpsgenoten enkele keren met #eenkleingebaar. Er was zelfs een heel team van jonge basketballers 
van Binnenland actief. Een greep uit de reacties: “Wat bijzonder dat er iemand aan mij gedacht 
heeft.” “Ik was echt ontroerd toen ik het mooie gedicht bij het pakje las. Dat deed me veel.” “Wat 
een fijne verrassing! Ik krijg er een warm gevoel van.” ‘Ik kreeg een mooie kaars en wat vooral lief 
is: er zit een tekening bij gemaakt door een kind. Zo schattig!’ Door alle aandacht voelden de 
begunstigden zich even #nietalleen. 

Een mooi vervolg ontstond door meerdere ‘werkloze’ kerstengelen die zich na de adventsperiode 
bij Present aanmeldden voor individuele projecten. Present zet zich – zolang de coronamaatregelen 
van kracht zijn – in om deze en andere vrijwilligers te koppelen aan ouderen en eenzame mensen 
voor praktische hulp en/of aandacht.  
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7. Korte vooruitblik op 2021 
 
Projecten 
Wij weten helaas nog niet wanneer we in 2021 onze grotere projecten weer als vanouds op kunnen 
pakken. Tot die tijd zal Present Barendrecht zich binnen de mogelijkheden uiteraard blijven inzetten 
voor degenen, die het meer dan anders nodig hebben. 
 
Zo gaan we raamtekenen bij ouderen en organiseren we een huisbingo, waar 50 ouderen via de 
radio aan mee kunnen doen [bij druk van het jaarverslag al uitgevoerd]. Ook aan de jeugd wordt 
gedacht. Zodra het kan, zal er een spelmiddag georganiseerd worden voor kinderen van wie de 
ouders weinig inkomsten hebben. 
 
Welzijnskader Gemeente Barendrecht 
Al onze activiteiten blijven wij doen met aandacht voor vier van de vijf pijlers die de gemeente in 
het kader van welzijn geformuleerd heeft: 
 

1. Barendrecht wordt ouder 
2. Eenzaamheid 
3. Mantelzorg 
4. Vrijwilligers 

 
Na een jaar waarin we allemaal contact met de ander tekort zijn gekomen, wil het bestuur de pijler 
“Eenzaamheid” er speciaal uitlichten. Meer dan 40% van de Nederlandse volwassenen voelt zich 
eenzaam, een kwart van deze groep voelt zich zelfs ernstig of zeer ernstig eenzaam. 
(Volksgezondheidenzorg.info, 2016). 
 
Het afgelopen jaar heeft ervoor gezorgd dat er meer bewustwording is gekomen voor het belang van 
onderlinge verbondenheid om eenzaamheid te voorkomen. Stichting Present staat juist voor die 
verbinding maken tussen vrijwilligers en mensen die een steuntje in de rug zo goed kunnen 
gebruiken. 
 
Zo hopen wij in dat in oktober weer de Kom erbij Week weer georganiseerd kan worden en dat we 
zo onder de aandacht kunnen blijven brengen hoe belangrijk het is om eenzaamheid terug te 
dringen. Dat blijven we natuurlijk ook doen bij elk project waar waardevolle ontmoetingen 
plaatsvinden. 
 
 
Present in Barendrecht 
Het bestuur weet zich gesterkt door een brede basis in de Barendrechtse samenleving die er met 
elkaar voor zorgt dat we Present zijn in Barendrecht. 
 
Door de financiële situatie heeft Present momenteel één projectcoördinator: Esther Dost. Zij had de 
moeilijke taak om te beginnen in een bijzonder lastig jaar, maar heeft zich daar gelukkig niet door 
uit het veld laten slaan. Het bestuur blijft voorlopig terughoudend in verdere uitbreiding. 
 
Zoals u in het voorwoord heeft kunnen lezen is Lia Blinde afgetreden als secretaris. Het bestuur is 
heel blij met onze nieuwe secretaris Marjan Visser. Marjan is met veel enthousiasme begonnen en 
het bestuur wenst haar veel succes en verbinding toe. 
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In 2021 willen wij uiteraard graag onze ambassadeurs weer ontmoeten. Het bestuur vindt het heel 
belangrijk dat Present midden in de Barendrechts samenleving haar projecten uitvoert. De 
inspirerende contacten met onze ambassadeurs uit alle hoeken van de samenleving houden ons 
aangesloten. 
 
Net als het bestuur kunnen ook onze vaste vrijwilligers niet wachten tot ze weer volop de slag 
mogen. Wij zijn heel dankbaar dat er nog een aantal projecten, vooral buiten, hebben kunnen 
plaatsvinden, maar uiteraard willen we graag ook binnen weer kunnen helpen en mooie sociale 
projecten gaan doen. Speciaal dank voor onze webmaster Wouter van der Zwet die, niet altijd 
zichtbaar, heel veel werk voor Present Barendrecht verzet. 
 
Trots zijn we op de Barendrechtse ondernemers waarvan sommigen ook een lastige periode 
doormaken. Wij hebben ze enorm gemist en het bestuur kijkt er enorm naar uit om weer met de 
bedrijven in gesprek te gaan hoe wij hen kunnen ondersteunen bij projecten die passen bij de 
bedrijfscultuur en die onze Barendrechtse samenleving mooier maken. 
 
 
Tot slot 
 
We sloten 2020 af met een Kerstengelenproject waarbij we een stukje eenzaamheid wilden 
wegnemen door een lichtpuntje te zijn voor onze Barendrechtse medebewoners. Ondanks eerdere 
succesvolle jaren, meldden in 2020 meer dan twee keer zoveel Kerstengelen zich aan voor dit 
dankbare project. Dat maakt het bestuur hoopvol voor komend jaar, waarin we er graag weer aan 
bijdragen om de éne Barendrechter te verbinden met de andere Barendrechter.  
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8. Beknopt financieel verslag Stichting Present Barendrecht 
 
Activa 31-12-‘19 31-12-‘20 Passiva 31-12-‘19 31-12-‘20 

Vaste activa   Reserveringen   

inventarissen 1 1 Reserves en fondsen 91.836 92.422 

      

Vlottende activa   Korte schulden   

Voorraad - - Belastingen etc 3.253 1.052 

Vorderingen 3.746 1.198 Overige schulden 3.106 4.441 

Liquide middelen 94.448 96.716    

Totaal 98.195 97.915  98.195 97.915 

 
 

Het boekjaar 2020 was voor Stichting Present in meerdere opzichten een financieel uitdagend jaar. 
In de eerste plaats werden wij getroffen door de effecten van de Corona-crisis. Wij misten zo’n € 
27.500 aan inkomsten, enigszins ondervangen door een kleine NOW-subsidie. Omdat veel grotere 
projecten moesten vervallen en wij de formatie tijdig konden aanpassen, hebben we de kosten ook 
lager kunnen houden. Tenslotte hadden wij eenmalige kosten door het vertrek van onze coördinator 
en de aanstelling van haar vervangster. Dit alles resulteerde erin dat de liquiditeitspositie per eind 
2020 vrijwel ongewijzigd was, een uitkomst die gekleurd is door een relatief groot bedrag dat is 
vooruitontvangen voor een project dat in 2021 zal worden uitgevoerd. 

Ook 2021 is voor ons in financieel opzicht een onzeker jaar: belangrijke projecten konden en 
kunnen niet doorgaan en wij rekenen dan ook voor het jaar 2021 met een tegenvallend financieel 
resultaat. Wij hopen en vertrouwen dat in de tweede helft van 2021 langzamerhand activiteiten, die 
stil moesten worden gelegd, weer kunnen worden opgestart. Onze financiële situatie is gelukkig 
zodanig dat wij zo nodig een tekort zullen kunnen dragen met een uitzicht op een herstel van de 
normale activiteiten eind 2021 doorlopend in 2022.  
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9. ‘Corona-projecten’ in beeld 
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10. Organisatie- en contactgegevens per 31 december 2020 
 
Samenstelling bestuur 

Mevr. dr. P.M. Teunissen-Nijsse   Voorzitter 
Mevr. drs. M. Visser-de Jong Secretaris 
De heer W.V.H. van Helden Penningmeester 
De heer J.C. van Rietschoten Bestuurslid (commercieel) 
Mevr. J.A. van der Graaff-Voskamp Bestuurslid (algemeen) 
 
Projectcoördinator Mevr. E. Dost-Emans 

Operationeel Team De heer J. Dik  
 De heer J. Deuring 
 Mevrouw J. Louws 
 Mevrouw J. de Vlaam 

Webmaster De heer W. van der Zwet 
 

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 
Dhr. G.K. Visser Directeur Visser & Visser Accountants en  
 Belastingadviseurs 
Mr. M.C. van Meppelen Scheppink Advocaat en raadslid Gemeente Barendrecht 
 
Adviseurs 
De heer J. Jippes Oud-raadslid Gemeente Barendrecht 
Mevr. P. van Dalen-Witkamp Projectleider Sociaal Beheer Patrimonium 
 
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 
Instagram @present_barendrecht 
Telefoon 06-82917424 
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.   
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Bijlage: Totaaloverzicht projecten  
 
  
 
  

Soort groep en 
omvang 

Uren inzet/aantal ontvangers/uitgevoerde werkzaamheden Maatschappelijke Org Doelgroep Subgroepen 

Flex 7 37   Verplaatsen Tuinhuisje van De Kleine Duiker De Kleine Duiker Algemeen 1 

Flex 8 34 4 Decoreren en aankleden kinderkamer Diaconie Carnisse Haven Gezin 2 

Flex 7 47 5 Behangen woonkamer alleenstaande moeder Agathos Gezin 3 

Flex 4 16 4 Op stap met ouderen naar Herinneringsmuseum Laurens Wijkverpleging Ouderen 1 

Flex 14 230 5 Decoreren woning Lelie Zorggroep Ouderen 2 

Flex 1 2 1 Diverse kleine klusjes bij cliënt met beperking Pameijer Mensen met beperking 1 

  2 5 10 Met cliënten Lavendel met trein naar Rotterdam Stichting IJsselmonde-Oost Mensen met beperking 1 

Jongeren 4 28 4 Afhalen behang Lelie Zorggroep Ouderen 1 

Flex 2 14 1 Behangen woonkamer Sociaal Wijkteam Gezin 1 

Flex 4 14 1 Hulp bij uitruimen oude boerderij Sociaal Wijkteam Ouderen 1 

Kerk 4 16 1 Opknappen tuin oudere dame met allergieën KijkopWelzijn Ouderen 1 

Flex 2 2 4 Op stap met ouderen naar Intratuin Zonnebloem Ouderen 1 

Flex 2 2 5 Ophangen gordijnrails als sluitstuk eerder project Agathos Ouderen 1 

Politiek 7 18 15 Voorjaarsklaar maken tuin Distinto Stichting Distinto Jongeren 1 

Bedrijf 2 10 2 Opknappen verwaarloosde tuin Patrimonium Gezin 1 

Bedrijf 2 10 4 Opknappen verwaarloosde tuin Patrimonium Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 8 8 18 Wekelijks een kaartje naar ouderen sturen Parck Haven Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 5 5 10 Wekelijks een kaartje naar ouderen sturen Bewonerscommissie Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 2 6 1 2 hondjes van een bejaarde dame uitlaten Present Barendrecht Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 10 10 90 Wekelijks een kaartje naar ouderen sturen Patrimonium Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 6 18 130 Bloemetje afgeven bij zelfstandig wonende ouderen Present Barendrecht Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 25 ? 25 Kleurplaten voor ouderen bij AH Present Barendrecht Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 2 2 50 Boeken van de bieb voor Yulfun Yulfun Kinderen 1 
Corona 
vrijwilligers 6 6 25 Wekelijks een kaartje naar ouderen sturen Patrimonium Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 1 2 1 Naar opticien ivm kapotte bril oudere heer KijkopWelzijn Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 5 5 50 Wekelijks een kaartje naar mensen met beperking Humanitas-dmh Mensen met beperking 1 
Corona 
vrijwilligers 6 20 1 Aantal malen/week maaltijd voor oude buurman UVV Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 8 175 100 Boodschappenteam voor Kruidenier Koerier KijkopWelzijn Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 1 4 5 Regelen speelgoed voor gezin Sociaal Wijkteam Gezin 1 
Corona 
vrijwilligers 1 20 1 Boodschappen voor oudere dame PKN Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 12 18 105 Warme maaltijd voor ouderen KijkopWelzijn Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 8 16 200 Paasplantjes voor ouderen Present Barendrecht Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 1 10 1 Wekelijkse boodschappen voor dame met beperking Present Barendrecht Mensen met beperking 1 
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Corona 
vrijwilligers 1 10 1 Boodschappen voor oudere dame Present Barendrecht Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 6 6 35 Wekelijks een kaartje naar ouderen sturen Patrimonium Ouderen 1 

Bedrijf 2 10 1 Tuin opknappen voor oudere heer Vivenz Ouderen 1 

Bedrijf 2 10 2 Tuin opknappen voor dame met psychische klachten Antes Mensen met beperking 1 

Flex 1 1 1 Inzetten hordeur tussen keuken en tuin Present Barendrecht   1 
Corona 
vrijwilligers 4 32   Inpakken setjes beschermende kleding thuiszorg Aafje Zorgpersoneel 1 
Corona 
vrijwilligers 1 3 1 Begeleiding oudere dame ivm ziekenhuisbezoek KijkopWelzijn Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 1 2 9 Mondkapjes afleveren bij 9 verschillende huisartsen KijkopWelzijn Zorgpersoneel 1 
Corona 
vrijwilligers 7 22 30 Boodschappenteam voor Kruidenier Koerier KijkopWelzijn Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 1 2 30 

Bemiddeling in gebruik en ophalen spellen voor 
Koningsdag Meliom / De Kleine Duiker Kinderen 1 

Corona 
vrijwilligers 5 40   Inpakken mondkapjes voor zorgpersoneel Aafje Zorgpersoneel 1 
Corona 
vrijwilligers 2 10 10 Kaartje naar ouderen op diverse adressen Present Barendrecht Ouderen 1 

Jongeren 3 90 15 Maatschappelijke stages vanuit Wartburg College Present Barendrecht   1 
Corona 
vrijwilligers 1 5 1 Brood halen bij warme bakker voor oudere dame Present Barendrecht Ouderen 1 

Bedrijf 2 6 15 Leuke dingen per waterstofauto bezorgen Present Barendrecht Vrijwilligers 1 

Flex 2 7 6 Repareren en herplaatsen omgewaaide schutting 
Platform opvang 
Statushouders Statushouders 1 

Corona 
vrijwilligers 1 5 1 Wandelen met dame die al 7 weken binnen zit KijkopWelzijn Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 1 5 1 Kleine boodschappen bij bakker, drogist Present Barendrecht Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 7 14 115 Plantjes voor zelfstandig wonende ouderen Patrimonium Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 2 8 1 Wekeljks hondjes uitlaten voor oudere dame Present Barendrecht Ouderen 1 

Flex 4 17 1 Tuin opknappen voor dame met lich.beperking Present Barendrecht Mensen met beperking 1 
Corona 
vrijwilligers 4 16 1 Tuin opknappen voor meneer met psych. klachten Sociaal Wijkteam Mensen met beperking 1 
Corona 
vrijwilligers 4 13 1 Tuin opknappen voor dame met lich. klachten ASVZ Mensen met beperking 1 
Corona 
vrijwilligers 1 1 1 Boodschappen doen voor oudere, zieke dame Present Mensen met beperking 1 
Corona 
vrijwilligers 5 26 1 Tuin opknappen voor heer die het zelf niet meer kan Lelie Zorggroep Ouderen 1 

Jongeren 5 17 35 Bingo spelen met ouderen vanaf de straat Present Barendrecht Ouderen 1 

Jongeren 5 17 20 Bingo spelen met ouderen vanaf de straat Present Barendrecht Ouderen 1 

Jongeren 5 17 35 Bingo spelen met ouderen vanaf de straat Present Barendrecht Ouderen 1 

Jongeren 6 17 20 Bingo spelen met ouderen vanaf de straat Present Barendrecht Ouderen 1 

Jongeren 5 17 30 Bingo spelen met ouderen vanaf de straat Present Barendrecht Ouderen 1 
Corona 
vrijwilligers 8 84 96 Boodschappenteam voor Kruidenier Koerier KijkopWelzijn Ouderen 1 

Flex 4 29 25 Wanden horeca sauzen ivm opening De Kleine Duiker Algemeen 2 

Flex 2 3 1 
Kast repareren en aan muur bevestigen voor oudere 
dame KijkopWelzijn Ouderen 1 

Flex 2 5 1 Gordijnrails plaatsen bij een gezin Lelie Zorggroep Gezin 1 

Jongeren 4 14 14 Bingo spelen met ouderen vanaf de straat Present Barendrecht Ouderen 1 

Flex 4 34 1 Tuin opknappen van dame met beperking IJsselmonde Oost Mensen met beperking 1 

Flex 6 25 5 Muren sauzen, hoogslapers in elkaar zetten bij gezin Sociaal Wijkteam Gezin 2 

Flex 2 10 6 Stuccen en sauzen gipsplaten muren bij gezin Sociaal Wijkteam Gezin 1 
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Flex 1 1 1 Vlinderstruik snoeien voor oudere dame KijkopWelzijn Ouderen 1 

Flex 3 13 1 Tuin opknappen en hekje repareren voor oudere dame KijkopWelzijn Ouderen 1 

Flex 9 43 1 Tuin opruimen en opknappen van beperkt echtpaar KijkopWelzijn Ouderen 1 

Flex 2 6 1 Tuin opknappen voor oudere dame KijkopWelzijn Ouderen 1 

Flex 4 43 50 Wanden sauzen op de kinderboerderij De Kleine Duiker Algemeen 2 

Flex 9 100 1 Geheel opknappen nieuwe woning van beperkte dame ASVZ Mensen met beperking 4 

Flex 5 14 200 Brunches klaarmaken en brengen bij ouderen KijkopWelzijn Ouderen 1 

Flex 2 3 1 Bedbodem uit elkaar en afvoeren voor oudere dame KijkopWelzijn Ouderen 1 

Divers 10 8 12 Engelen vliegen kaart/kadootje naar ouderen Present Barendrecht Ouderen 1 

Jongeren 5 13 55 Plantenbakken vullen met plantjes bij woonzorglocatie   Borgstede Ouderen 1 

Jongeren 3 8 14 Tuin opknappen van mensen met beperking Stichting IJsselmonde-Oost Mensen met beperking 1 

Jongeren 3 10 2 Tuin opknappen van mensen met beperking Patrimonium Mensen met beperking 1 

Jongeren 6 20 15 Grote tuin opknappen van gezinsvervangend tehuis Pipa kinderen 1 

Jongeren 6 17 30 Tuin opknappen van mensen met beperking Humanitas DMH Mensen met beperking 1 

Jongeren 7 16 50 Zwerfvuil opruimen in wijk Buitenoord St. Augustinusparochie Algemeen 1 

Jongeren 14 35 34 Theepakketjes maken en bij ouderen bezorgen Zorggroep De Toekomst Ouderen 1 

Flex 4 14 25 Ramen en luiken schoonmaken van hospice Hospice De Reiziger Ernstig zieken 1 

Flex 4 12 5 Plaatsen kasten op zolder bij gezin Wijkteam Gezin 1 

Flex 3 8 1 Tuin opknappen voor heer met beperking KijkopWelzijn Mensen met beperking 1 

Flex 2 6 20 Deel tuin van zorglocatie opvullen met houtsnippers  Stichting Distinto Kinderen 1 

Bedrijf 4 15 18 Pietenbezoek met cadeautjes bij minima-gezinnen Stichting Leergeld ZHM kinderen 1 

Bedrijf 8 15 100 Ontbijtpakketten inpakken en bezorgen bij ouderen Present Barendrecht Ouderen 1 

Flex 6 24 40 Boodschappenteam voor Kruidenier Koerier KijkopWelzijn Ouderen 1 

Flex 3 14 280 Kaarten en kerstversieringen van kinderen naar ouderen  Beste Idee van Barendrecht Ouderen 1 

Kerk 2 4 1 Tuin opknappen van dame met beperking KijkopWelzijn Ouderen 1 

Divers 152 200 195 Aandacht en attenties tijdens kerstperiode Present Barendrecht Algemeen 1 

Totaal 584 2122 2601   107 
 


