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1. Voorwoord 
 

Het voorwoord van het jaarverslag 2020 sloot ik af met de wens dat wij in 2021 onze taak weer ‘als 
vanouds’ mochten vervullen. Die wens kwam helaas niet uit. Het dertiende jaar van Stichting 
Present Barendrecht was wederom een jaar van aanpassen aan wat mogelijk en wenselijk was. De 

corona-maatregelen zorgden ervoor dat we ons aanvankelijk vooral richtten op buitenprojecten, 

zoals het opknappen van tuinen. Als de samenleving ‘even’ openging, bijvoorbeeld in het najaar, 
benutten we die mogelijkheid gelijk om meer ontmoetingen te organiseren. Zo konden we, nog net 

voor een volgende lockdown, een succesvolle Diacodoe met kerkelijke jongeren organiseren. 

 

 

In onze organisatie zijn er relatief veel mutaties geweest. Marjan 

Visser trad aan als nieuwe secretaris. Zij neemt veel 

waardevolle kennis over het onderwijs en organisaties mee. 

Vanwege een verhuizing trad bestuurslid bedrijven Jur van 

Rietschoten in juli af. We zijn nog op zoek naar een opvolger 

voor hem. Penningmeester Wim van Helden ging gelukkig op 

voor een nieuwe termijn.  

Ook ambassadeur Marjo Klaassen verhuisde en legde daarom 

haar functie bij ons neer.  

 

Burgemeester Jan van Belzen van Barendrecht ging met 

pensioen, maar hij blijft gelukkig aan als ambassadeur.  

 

Ambassadeur Ger Visser van Visser & Visser 

Accountants en Belastingadviseurs gaf het stokje over 

aan zijn collega Marco Ruit, vestigingsdirecteur van 

Visser & Visser Barendrecht.  

 

 

 

 

 

 

 

Jannie de Vlaam van het operationeel team nam in de zomer afscheid om zich meer in te kunnen 

zetten voor De Kleine Duiker. 

 

Om coördinator Esther te ondersteunen heeft de coördinator van Present Hoeksche Waard, Natasja 

van Bussel, de laatste twee maanden bij ons gewerkt. Zulke prettige collegiale samenwerking voedt 

de stichting. Over en weer hebben we veel van elkaar geleerd.  
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Het bestuur van Present Barendrecht wil ook betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen Present 

Nederland. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een Klankbordgroep ‘Wij zijn Present’ en door 
gezamenlijk de (online) besturendag bij te wonen.  

 

Daarbij zijn we ook kritisch. De (verplichte) overgang 

naar het nieuwe IT-systeem van Present Nederland in 

november was niet onze keus en leverde veel stress op 

een ongelukkig moment op. Gelukkig heeft Vincent van 

Rietschoten van onze lokale partner Van Rietschoten 

Office Automation ons daarbij uitstekend geholpen, 

zodat we snel weer operationeel waren. 

 

 

 

 

 

We sloten het jaar af met een zeer geslaagd 

Kerstengelenproject. Net als vorig jaar konden we 155 

begunstigden in de adventsperiode blij maken met extra 

aandacht en kleine attenties. Nieuw was het project 

KerstWensZegenboom, waarin we samenwerkten met St. 

Jeugd met een Opdracht Rotterdam (Youth with a Mission), 

Wens&Go en de Diaconie van de PKN Barendrecht. De 

organisatie kreeg bijzondere wensen binnen, vooral wensen 

waarmee de indieners anderen blij willen maken. Ook 

kregen ze hartverwarmende zegeningen binnen: mensen die 

hun tijd, talent en financiële steun willen geven aan anderen. 

Veel wensen kunnen in 2022 vervulling gaan door de inzet 

van vrijwilligers van Stichting Present. 

 

En zo slaan we een brug naar het nieuwe jaar 2022. Een jaar 

dat op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, in mei, veel 

betere vooruitzichten biedt om in de praktijk te laten zien 

waar Present Barendrecht voor staat: vrijwilligers-voor-een-

dag een geweldige ervaring bieden. 

 

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-, tuinier 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 

 

In onze aanpak is een viertal leidende principes herkenbaar: 

 

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 plichtsgevoel inzetten.  

 

Inzet regelen via maatschappelijke organisaties  

Het aanbod van groepen vrijwilligers wordt ingebed in bestaande hulpverleningstrajecten van 

andere maatschappelijke organisaties. (zoals bijvoorbeeld de wijkteams) 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.  
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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 (vrijwilligers)groep en een begeleider vanuit de maatschappelijke 

organisatie nauw samenwerken. Deze samenwerking biedt de vrijwilligers een garantie dat hun 

hulp goed terechtkomt.  

 

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 onze organisatie betekent dit dat elke groep 

vrijwilligers opnieuw begeleid moet worden. Present doet dit met professionele kaders en een 

gestandaardiseerde aanpak: de zogenaamde 7 stappen van Present!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, 

serviceclubs 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, zoals sociaal tuinieren en het OpruimGezelschap, 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 2021 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. Ook waren we in oktober present op de 

Maatschappelijke Beursvloer, georganiseerd door de Barendrechtse Uitdaging. In 2021 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. 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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Convenant Wijkgericht werken 

 

  

Op 11 oktober 2021 is het convenant “Wijkgericht werken” gesloten. Hierin zijn 

samenwerkingsafspraken vastgelegd tussen de maatschappelijke, welzijns- en zorgpartijen binnen 

de gemeente Barendrecht. Stichting Present tekende dit convenant, samen met Patrimonium, 

Pameijer, Samen Ouder Worden, Agathos thuiszorg, KBO, PCOB, KijkopWelzijn, Laurens, Aafje, 

de Overburen en de gemeente Barendrecht. De wijkgerichte samenwerking heeft als doel om zorg- 

en dienstverlening lokaal en in samenhang te organiseren in Barendrecht. We zijn blij dat ook 

Present uitgenodigd was om mee te denken over de tekst van het convenant. Want dit laat zien dat 

ook #vrijwilligers een rol kunnen spelen in de wijkgerichte zorg voor ouderen. De gezamenlijke 

doelen zijn dat:  

• er zoveel mogelijk wordt aangesloten op de leefwereld van ouderen in wijken  

• met wijkpartners samen vorm wordt gegeven aan de maatschappelijke opgaven, gericht op 
ouderen  

• effectiever en efficiënter capaciteit wordt ingezet door een integrale aanpak  
• op- en afschalen van hulp en ondersteuning aan ouderen centraal staat.  

• gestreefd wordt naar een transparante werkwijze met een heldere rol- en taakverdeling tussen 

partners in de wijk, verwijzers en contractanten. 
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3. Sponsoring 

 
 

Hoewel ook 2021 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 2022. 
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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 2021 

hebben de Lions een wijnproeverij georganiseerd ten 

bate van Present met de geweldige opbrengst van 2500 euro.  

Voor meer informatie zie: www.ijsselmonde.lions.nl 

 

  

http://www.depagterfonds.nl/
https://ijsselmonde.lions.nl/
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Bethel Bazar 

 

Ook in 2020 mocht Present een mooi bedrag ontvangen van de Bethel Bazar, die – normaal 

gesproken - jaarlijks wordt gehouden op het plein voor de Bethelkerk. Voor het tweede jaar 

achtereen organiseerde de innovatieve Bazar-commissie in verband met de coronamaatregelen een 

‘pop-up-store’ op de Middenbaan. De Bazarwinkel is vier weken lang open geweest en veel 

vrijwilligers hebben weer enthousiast meegewerkt aan dit creatieve alternatief.   

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 

 

  

https://www.facebook.com/BethelBazar/?__cft__%5B0%5D=AZUo2laop-qjQi_e0ds3L618atCrRkRUrGcWWTo3SKWKY119D_ByeB17lcUIshDs9HieHEVBk0fnwLvXCMNNdBtdW6RO2gQO8uy-J3t0d_Hl7fkruXOPRwua7bBXTzaQ0uUqgtlxuJCrGIUWpsj0ogeB&__tn__=-UK-R
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4. Publiciteit 
 

De inzet van vrijwilligers Present Barendrecht heeft in 2021 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 onlinecommunicatie via verschillende kanalen, met dank aan de 

actieve webmaster: 

 

• Eigen sociale media-accounts op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Vooral op 

LinkedIn is ons aantal volgers sterk gegroeid 

• 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 vier 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. Op 35 plekken verspreid over het land wordt er druk geëxperimenteerd en geleerd: wat 

doen ouderen om actief te blijven, wat helpt hen, en welke rol speelt vrijwilligerswerk daarin. 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. Onze voormalige coördinator 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 met professionele organisaties 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.   

 

In 2021 heeft Petra projecten kunnen uitvoeren, waar Pia en zij in 

2020 de voorbereidingen voor troffen. Zo zijn er drie 

Ontmoetingsgidsen voor ouderen gepubliceerd, in maart en juni en 

oktober. KijkopWelzijn heeft de magazines ontwikkeld en 

verspreid. SOW heeft meegedacht in conceptfase en heeft hier 2500 

euro uit het werkbudget uit bijgedragen voor de opmaak- en 

drukkosten. De gidsen zijn doorgaans goed ontvangen door de 

senioren en de geplande oplage van 6000 is gehaald. De editie van 

oktober kon gelukkig meer aandacht voor concrete activiteiten in 

het najaar bevatten. Na januari 2022 wordt de Ontmoetingsgids 

door KOW voortgezet in een kleinere oplage en niet meer 

verspreid. Ouderen moeten de gids dan weer zelf op een lokaal punt 

ophalen.   

 

In samenwerking met de Bibliotheek AanZet is een Voorleeslunch georganiseerd op Nationale 

Ouderdag. Het verhaal van Mensje van Keulen leverde verdiepende gesprekken op. Er kwamen 25 

gasten. Naar aanleiding van het succes is met de Bibliotheek AanZet een projectsubsidie bij de 

Gemeente Barendrecht aangevraagd en toegekend. In 2022 kunnen daarmee 7 Voorleeslunches 

worden gehouden. 
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Petra heeft in het voorjaar van 2021 meegedaan aan de meta-expeditie ‘Nieuwe gezichten’ in het 
kader van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Er is nu een concreet kernteam van KBO-PCOB, 

KijkopWelzijn en SOW aan de slag om op 21 mei 2022 een ‘vrijwilligersmarkt’ te organiseren 

met training vooraf voor de organisaties en een training achteraf. Hiervoor is budget aangevraagd 

bij de gemeente Barendrecht en die aanvraag is gehonoreerd. 

  

In september en oktober zijn drie lunches geweest voor ouderen in Carnisse Haven voor 6 tot 10 

deelnemers. Daarna gooide corona weer roet in het eten. Vrijwilligers, ook ‘nieuwe gezichten’, 
zorgden voor de maaltijd en voor de gespreksleiding. In 2022 worden de lunches voortgezet. 

 

Na een lange voorbereiding is het nieuwe initiatief ‘OpruimGezelschap’ voor ouderen op 2 

september 2021 gestart met de training van 10 vrijwilligers door een ervaren Professional 

Organizer, Lianne Verton. Er is een prettige en nauwe samenwerking met Woonstichting 

Patrimonium. Inmiddels zijn de vrijwilligers in tweetallen vijf ouderen/gezinnen aan het helpen. 

Eind december was een traject al afgerond. De resultaten zijn doorgaans positief. De vrijwilligers 

vinden het heel fijn om te doen en de ouderen zijn er zeer mee geholpen. Er is subsidie bij de 

gemeente Barendrecht aangevraagd voor voortzetting en uitbouw van het OpruimGezelschap in 

2022. De subsidie is op 25 november toegekend en die gelden worden beheerd door Present.  

  

 

Een laatste onderdeel van SOW is het bescheiden project Levensboeken, in samenwerking met 

Bibliotheek ‘t Plein. Er was een informatiebijeenkomst op dinsdag 5 oktober 2021 in de 
bibliotheek, waar 12 bezoekers waren. Op 14 oktober was er een training van zes vrijwilligers in de 

bibliotheek Carnisselande, door een ervaren trainer in Levensboeken van Pluspunt Rotterdam. Drie 

vrijwilligers zijn inmiddels daadwerkelijk aan de slag met een oudere om hun levensverhaal vast te 

leggen.   

  

Als programmamedewerker praat Petra actief 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. Ook sluit Petra aan bij de Alliantie Barendrecht wordt Ouder en de 

Alliantie Mantelzorg en Dementie. 
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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 (onder andere in de 

bijeenkomsten van de Allianties) en onze visie wordt ook gevraagd door de gemeente. 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 verspreiden 

van de Ontmoetingsgids. De vrijwilligers van Het OpruimGezelschap vallen helemaal onder Present 

en deze projecten worden ook in de Present-administratie vastgelegd. 

Het lokale traject eindigt eind juni 2022. De programmamedewerker hoopt enkele door SOW 

geïnitieerde projecten, in ieder geval Het OpruimGezelschap, te borgen bij Present Barendrecht.  
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6. Projecten 
 

In dit jaarverslag lichten we aantal projecten van het afgelopen jaar eruit. Hoewel opnieuw heel veel 

anders moest, laten deze projecten zien dat het Present gelukt is om veel vrijwilligers een bijzondere 

ervaring te bieden.   

 

 

Tuinprojecten 

 

Present heeft het hele jaar door veel tuinen 

opgeknapt met uiteenlopende groepen vrijwilligers. 

Een voorbeeld: het wijkteam vroeg Present om een 

alleenstaande moeder met kleine kinderen te 

helpen bij het opknappen van haar tuin. Tijdens de 

werkzaamheden werd duidelijk dat mevrouw niet 

in staat was de grote tuin rond haar hoekhuis zelf te 

onderhouden. Present vroeg hulp aan Lionsclub 

IJsselmonde voor het onderhoudsarm maken van 

de tuin. 

 

 

 

 

Onder leiding van clublid Paul van Paul Casteleijn 

Hoveniers en met inzet van zijn materieel werd dit grote 

project gestart. Twee zaterdagen werkten twee groepjes 

clubleden zich in het zweet. De inzet van deze 

vrijwilligers leidde tot een mooi en duurzaam resultaat. 

Moeder was erg blij met de hulp en heeft ontdekt dat het 

gras bij de buren niet altijd groener is. 

 

 

 

 

 

 

Spelmiddagen voor kinderen in het voorjaar 

Voor kinderen van cliënten van de Voedselbank werden 

er twee spelmiddagen georganiseerd bij de Kleine Duiker. 

Een spannend parcours op de stormbaan in het Barend 

Bos voor de bovenbouw en een week later een speurtocht 

met spelletjes voor kinderen uit de onderbouw.   

Dankzij de donatie van Kiwanis, een organisatie die de 

ontwikkeling van kinderen vooropstelt, kon deze middag 

afgesloten worden met lekkere frietjes op de 

recreatieboerderij. Ook kregen alle kinderen een spel voor 

buiten en wat lekkers mee naar huis. 
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Leerlingen houden een Radiobingo op 16 april 

 

Een mooi voorbeeld van een creatief project in de 

Corona tijd én een verbinding tussen jong en oud… Op 

16 april werd er samen met de leerlingen van Calvijn 

Groene Hart een spannende radiobingo voor senioren 

georganiseerd. Na aanmelding bij Present brachten de 

leerlingen van Calvijn een bingokaart bij hen thuis met 

iets lekkers voor bij de koffie. Het spel vond plaats 

tijdens een twee uur durende uitzending van Exxact 

Barendrecht. In het radioprogramma klonken 

verzoeknummers van de senioren en werden de leerlingen geïnterviewd over hun aandeel in de 

organisatie. Spelers die BINGO hadden belden naar de studio en wonnen een mooie prijs.  

De mevrouw die als eerste een volle kaart had, vertelde dat ze de activiteit erg leuk vond en zeker 

voor herhaling vatbaar. Ze voegde eraan toe: “En dat zou ik ook gezegd hebben als ik geen prijs 
gewonnen had!” Na afloop van de uitzending werden de goed gevulde pakketten, die gesponsord 
waren door Barendrechtse ondernemers, bij de prijswinnaars thuisbezorgd. 

 

Diacodoe maakt Barendrecht blij 

 

 

In oktober was het mogelijk om voor de 5e keer de Diacodoe te organiseren, samen met het 

Diaconaal Platform. Zo’n 30 jongeren uit verschillende Barendrechtse kerken staken de handen uit 
de mouwen om met elkaar te ervaren wat het is om dorpsgenoten te helpen. Er werden op deze 

zonnige zaterdagmorgen pannenkoeken gebakken, spelletjes gedaan met cliënten van Humanitas, 

‘happy stones’ gemaakt met ouderen in Borghstede. In drie tuinen werd hard gewerkt met 
gereedschap dat geleend werd van de GKB-groep. Ook werd er een slaapkamer opgeknapt en een 

kast in elkaar gezet bij een gezin dat deze hulp goed kon gebruiken. Daarna smaakte de lunch door 

bakker Pot aangeboden dan ook heerlijk. Aan de stralende gezichten van alle partijen was te zien 

dat dit een heel geslaagde ochtend is geworden.  
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Een grote schare kerstengelen 

 

We sloten het jaar af met een zeer geslaagd 

Kerstengelenproject. Vorig jaar (2020) hadden 

zich ongeveer 150 engelen zich aangemeld. 

Dat was veel meer dan anders, omdat de 

coronacrisis toen volop speelde en veel mensen 

nog positief waren om zich in te zetten in de 

kerstperiode.  

 

De sfeer in Nederland in het najaar van 2021 

was veel somberder en harder. We hadden dan 

ook niet durven hopen dat we weer 155 

begunstigden konden koppelen aan een engel.  

 

 

We hebben 105 individuele ‘kerstengelen’ in contact gebracht met mensen die eenzaam zijn, 

ouderen en mensen die afgelopen jaar iets verdrietigs hebben meegemaakt. Zij hebben twee tot drie 

keer een attentie gebracht en/ of een bezoekje aan de deur. Hartverwarmend was de inzet van de 

ruim honderd leerlingen en docenten van de Focus Beroepsacademie. Zij hebben 50 ouderen 4 keer 

met een (zelfgemaakte) attentie verrast. Om uitleg te geven over het project en over de waarde van 

vrijwilligerswerk, mocht Present een gastles geven bij docente Melisa Sikar. 
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7. Korte vooruitblik op 2022 
 

 

Wij hebben goede hoop dat de coronapandemie, na het veelbelovende voorjaar, tot het verleden zal 

behoren. Daarom pakken we voor 2022 de plannen op die we eerder hadden. We moeten die 

ambities wel bijstellen.  

Met de blik vooruit kijken we in 2022 naar onze 4 werkgebieden: 

1. Wervend vermogen 

2. Draagkracht 

3. Organisatiekracht 

4. Samenwerkend vermogen. 

 

Wervend vermogen: 

Kwaliteit van de begeleiding staat voor ons boven kwantiteit van het aantal projecten.  Als de 

maatschappij, zoals we hopen en verwachten, in 2022 weer helemaal opengaat, hebben we de 

ruimte om nieuwe doelgroepen te benaderen, op zoek naar mensen die graag iets voor een ander 

willen doen. We willen er graag met nieuw enthousiasme aan bijdragen om de éne Barendrechter te 

verbinden met de andere Barendrechter. 

 

De samenleving is behoorlijk veranderd en met name bedrijven zijn zich nog aan het herstellen van 

de crisis.   

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. 

 

 

Draagkracht  

Door de financiële situatie heeft Present momenteel één projectcoördinator: Esther Dost. Zij heeft 

zowel in 2020 als in 2021 de moeilijke taak gehad om ‘ondanks corona’ te werken, maar heeft zich 

daar gelukkig niet door uit het veld laten slaan, mede dankzij ons trouwe Operationeel Team. Toch 

is de werklast te hoog voor de huidige formatie. Nu de vooruitzichten gunstig zijn, gaat het bestuur 

op zoek naar een collega voor Esther. 

 

Net als het bestuur kunnen ook onze vaste vrijwilligers van ons ‘flexteam’ 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.  

 

In 2022 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. 

Ook het bestuur heeft te maken met vertrek van enkele bestuursleden. Het tijdig vervullen van de 

leeggekomen plekken lukt nog onvoldoende.  Het zou goed zijn om in 2022 te onderzoeken of er 

andere wegen zijn te bewandelen om de vacatures te vervullen. Of dat een herschikking van taken 

soelaas kan bieden voor het ontbreken van voldoende menskracht in het bestuur. 
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Organisatiekracht  

De interne organisatie is voortdurend in ontwikkeling.Het aanscherpen van de project-administratie 

is een van de aandachtspunten dit jaar.  We hopen daarmee als bestuur ook een waardevol 

instrument in handen te hebben voor het monitoren en waar nodig aan- en bijsturen van onze 

activiteiten.  

 

Het jaar 2022 is het laatste uitvoeringsjaar van ons meerjarig beleidsplan 2018-2022 “Mensen voor 
mensen.” Dat betekent tegelijkertijd dat we tijd en aandacht zullen moeten besteden aan een nieuw 
meerjarig beleidsplan.  We moeten daartoe een langere termijn perspectief ontwikkelen hoe en met 

welke nadruk Stichting Present in de Barendrechtse samenleving haar rol gaat oppakken.   

Het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan zal in het tweede helft van 2022 veel tijd vragen. 

 

Samenwerkend vermogen. 

Wij doen het niet alleen. Als lokale stichting werken wij op verschillende fronten en met 

verschillende partners samen. Het is goed om telkens weer te merken dat wij   

een brede basis hebben in de Barendrechtse samenleving die er met elkaar voor zorgt dat we Present 

zijn in Barendrecht. In 2022 zal een nieuwe wethouder in het sociaal domein aantreden in 

Barendrecht. Het is onbekend welke accenten het nieuwe college zal gaan leggen in het beleid.  
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8. Beknopt financieel verslag Stichting Present Barendrecht 

 
Activa 31-12-‘20 31-12-‘21 Passiva 31-12-‘20 31-12-‘21 

Vaste activa     Reserveringen     

Inventarissen 1 1 Reserves en 

fondsen 

92.422 97.465 

            

Vlottende 

activa 

    Korte schulden     

Voorraad - - Belastingen etc 1.052 1.073 

Vorderingen 1.198 700 Overige schulden 4.441 3.563 

Liquide 

middelen 

96.716 101.400       

Totaal 97.915 102.101   97.915 102.101 

 

Helaas ontkwam ook Stichting Present niet aan de gevolgen van de voortdurende Coronacrisis in 

2021. Nog steeds konden grotere (bedrijfs)projecten geen doorgang vinden, waardoor wij 

inkomsten misliepen. Anderzijds waren er ook minder kosten, vooral de salariskosten hebben wij 

bewust lager gehouden. Toch was het aantal beschikbare uren te laag voor de hoeveelheid werk, een 

onwenselijke situatie. In het najaar hebben wij daarom tijdelijk hulp gekregen van een extra 

coördinator. Als wij enkele incidentele posten op zowel de balans als de staat van baten lasten 

buiten beschouwing laten, dan waren de kosten over het afgelopen jaar in evenwicht met de baten. 

Als in 2022 de activiteiten weer opstarten, maar de baten nog wat achterblijven zijn wij gelukkig in 

staat het verschil uit onze reserve op te vangen.   

  

Bodem  

Onze reserve bestaat feitelijk uit drie componenten: een continuïteitsreserve die ons in staat moet 

stellen onverhoopte calamiteiten op te vangen om zo vertrek van personeel en afwikkeling van de 

stichting mogelijk te maken. Dit is dus een bodem die te allen tijde beschikbaar moet blijven. 

Daarnaast hebben wij enkele reserves die projecten van jaar op jaar mogelijk moeten maken. 

Tenslotte is er een Algemene Reserve waaruit wij kunnen investeren in de toekomst.  

  

Basis  

Onze basiskosten bestaan voor een belangrijk deel uit de salariskosten van onze coördinator(en) en 

vaste lasten. Deze werden in 2021 grotendeels gedekt door inkomsten waar wij van jaar op jaar op 

mogen rekenen. Voor andere kosten van o.a. eenmalige speciale projecten zijn wij afhankelijk van 

fondswerving door het jaar heen.  

  

Boost  

Met het oog op het einde van de coronacrisis heeft het bestuur in februari 2022 een 

sollicitatieprocedure gestart en inmiddels hebben wij een goede tweede coördinator kunnen 

benoemen. Dat is nodig om een impuls te geven aan het werk van onze stichting. Hiervoor zijn 

extra middelen nodig. Daarvoor kunnen wij putten uit onze Algemene Reserve.  
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Beweging  

Door onze – gelukkig solide – basis zijn wij in staat te investeren in een boost: een tweede 

coördinator. Hiermee hopen wij in Barendrecht de Beweging op gang te brengen dat mensen het 

vanzelfsprekend vinden om zorg te dragen voor elkaar. Naar onze vaste overtuiging is die beweging 

in ons dorp voor velen van waarde en ook onmisbaar voor het goed functioneren van onze 

maatschappij. Velen kijken naar Present als dé organisatie die vrijwilligers inspireert om 

dorpsgenoten een beetje extra hulp of aandacht te geven. Aan die verwachting willen wij blijven 

voldoen.  

  

Het jaar 2022 is voor ons in financieel opzicht nog steeds spannend: zoals aangegeven investeren 

wij extra in coördinatiecapaciteit om klaar te zijn om in 2023 weer op volle kracht actief te zijn. 

Gelukkig zijn wij daar dankzij voorzichtig beleid in de afgelopen jaren toe in staat.   
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9. Organisatie- en contactgegevens per 31 december 2021 
 

Samenstelling bestuur 

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

Mevr. drs. M. Visser-de Jong Secretaris 

De heer W.V.H. van Helden Penningmeester 

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

 

Algemeen coördinator Mevr. E. Dost-Emans 

Operationeel Team De heer J. Dik  

De heer J. Deuring 

Mevrouw J. Louws 

Webmaster De heer W. van der Zwet 

 

Ambassadeurs 

Drs. J. van Belzen   Voormalig burgemeester van de gemeente Barendrecht 

Mevr. J. Glasbergen Stichting Hart voor Barendrecht 

Ds. H.J. Ketelaar  Predikant PKN Gemeente Barendrecht  

Drs. P. Manders  Directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht 

Dhr. M. Ruit  Partner bij 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.   

mailto:info@presentbarendrecht.nl
http://www.facebook.com/stichtingpresentbarendrecht
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Bijlage: Totaaloverzicht projecten  
 

Soort groep en 
omvang 

Uren inzet/aantal ontvangers/uitgevoerde 
werkzaamheden 

Maatschap-
pelijke Org. 

Doelgroep Sub-
groepen 

flex 5 16 1 
overtollige spullen afvoeren, licht 
tuinonderhoud 

Present 
Barendrecht 

mensen met 
beperking 2 

flex 
4 7 30 dakgoten schoonmaken Distinto 

mensen met 
beperking 

1 

flex 
5 39 1 tuinonderhoud, tuinkek geplaatst ASVZ 

mensen met 
beperking 

2 

flex 
3 6 3 

rotte appels verwijderen, 
tuinonderhoud 

Patrimonium 
mensen met 
beperking 

1 

flex 2 7 1 tuinonderhoud, tegels schoonspuiten Aafje ouderen 1 

flex 
2 3 2 

sneeuw verwijderen naar openbare 
weg 

KijkopWelzijn 
ouderen 

1 

flex 
2 2 2 

sneeuw verwijderen naar openbare 
weg 

WMO-raad 
ouderen 

1 

politiek 6 12 120 uitdeelactie rond Valentijsdag Patrimonium ouderen 1 

overig 
10 46 16 

spellen met cliënten en 
pannekoeken bakken 

De Zorgnijverij 
mensen met 
beperking 

3 

flex 6 33 2 
sauzen nieuwe woning, grof vuil 
afvoeren 

Sociaal 
Wijkteam 

mensen met 
beperking 2 

leerlingen 3 6 8 
megabellen blazen voor raam 
verzorgingshuis 

Laurens 
Borgstede ouderen 1 

divers 13 42 9 
5 tuinen opknappen vanuit project 
Sociaal Tuinieren  Patrimonium divers 1 

flex 6 15 nvt zwerfvuil verwijderen 1e kwartaal 
Gemeente 
Barendrecht divers 2 

divers 19 57 nvt zwerfvuil verwijderen 2e kwartaal 
Gemeente 
Barendrecht divers 2 

divers 8 33 nvt zwerfvuil verwijderen 3e kwartaal 
Gemeente 
Barendrecht divers 1 

flex 12 45 nvt zwerfvuil verwijderen 4e kwartaal 
Gemeente 
Barendrecht divers 2 

flex 8 42 4 
meubelen in elkaar zetten, diverse 
klussen in de tuin 

Sociaal 
Wijkteam gezin 2 

divers 9 29 6 
spellen met kinderen van groep 5 
t/m 8 Voedselbank kinderen 1 

divers 9 31 12 
spellen met kinderen van groep 1 
t/m 4 Voedselbank kinderen 1 

flex 12 22 2000 bezorgen seniorengidsen KijkopWelzijn ouderen 1 

leerlingen 17 45 34 
tekeningen maken voor ouderen en 
bij hen bezorgen 

Gemeente 
Barendrecht ouderen 1 

gezin 4 4 8 raamtekeningen maken met cliënten 
Dagbesteding 
Elf Ranken 

mensen met 
beperking 1 

flex 2 7 1 
tuin opknappen en naaldboom 
verwijderen KijkopWelzijn ouderen 1 

flex 2 7 7 
reparatie bankje en tuinhek, 
tuinonderhoud KijkopWelzijn 

mensen met 
beperking 1 

bedrijf 3 3 3 raamtekeningen maken met cliënten 
Stichting De 
Overburen 

mensen met 
beperking 1 

bedrijf 2 2 5 raamtekeningen maken met cliënten 
Stichting De 
Overburen 

mensen met 
beperking 1 

bedrijf 3 4 4 raamtekeningen maken met cliënten 
Humanitas-
DMH 

mensen met 
beperking 1 

bedrijf 3 4 8 raamtekeningen maken met cliënten 
Humanitas-
DMH 

mensen met 
beperking 1 

flex 2 3 4 raamtekeningen maken met cliënten 
Humanitas-
DMH 

mensen met 
beperking 1 

leerlingen 18 96 100 radiobingo voor senioren 
Exxact 
Barendrecht ouderen 1 
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flex 2 17 1 
hulp bij verhuizing en Realiseren 
aanrechtblad 

Sociaal 
Wijkteam 

mensen met 
beperking 2 

divers 3 12 5 
realiseren vakantie voor gezin 
inclusief vervoer 

PKN 
Barendercht gezin 3 

flex 6 33 1 tuin opknappen en tuin opruimen Patrimonium 
mensen met 
beperking 1 

flex 2 5 1 
tuin opkknappen en groene aanslag 
verwijderen 

Aafje 
Thuiszorg ouderen 1 

maatsch 
org 2 8 3 tuin en schuur opruimen Patrimonium gezin 1 

flex 5 24 3 
tuinonderhoud, tuin opruimen en 
spullen afvoeren Patrimonium gezin 1 

flex 2 3 1 schutting vastzetten Pameijer 
mensen met 
beperking 1 

flex 5 21 30 tuinonderhoud Distinto 
mensen met 
beperking 1 

flex 3 11 1 tuinonderhoud 
Humanitas-
DMH 

mensen met 
beperking 1 

kerk 8 12 7 
wandelen met meervoudig 
gehandicapte cliënten  

Humanitas-
DMH 

mensen met 
beperking 1 

kerk 9 13 8 
wandelen met meervoudig 
gehandicapte cliënten  

Humanitas-
DMH 

mensen met 
beperking 1 

flex 3 25 1 verhuisdozen inpakken KijkopWelzijn 
mensen met 
beperking 1 

flex 4 10 3 tuin opknappen Vivenz 
mensen met 
beperking 1 

flex 4 13 2 tuin opknappen 
Aafje 
Thuiszorg ouderen 1 

flex 2 15 6 
keukenklussen en zonnescherm 
verwijderen 

Stichting 
Steun statushouders 1 

flex 8 59 1 
sauzen en lamimaat leggen voor 
inhuizing 

Vluchtelingen
werk statushouders 2 

flex 2 6 3 tuinonderhoud 
Present 
Barendrecht 

mensen met 
beperking 1 

flex 4 47 1 
behangen en witten in nieuwe 
woning 

Sociaal 
Wijkteam 

mensen met 
beperking 3 

flex 3 41 1 
behangen en witten in nieuwe 
woning Patrimonium ouderen 4 

bedrijf 5 24 1 
tuin opknappen en nieuwe 
kunstplantjes in bloembakken Patrimonium 

mensen met 
beperking 1 

flex  5 26 5 tuin opknappen en opruimen 
Sociaal 
Wijkteam gezin 1 

kerk 3 12 3 
kast vervangen en in elkaar zetten, 
inclusief vervoer Auris gezin 2 

flex 2 5 3 
tweedehands keukenkastjes 
ophangen Auris Groep gezin 1 

flex 2 12 5 
vervangen kapotte 
keukenkastdeurtjes 

Sociaal 
Wijkteam gezin 2 

flex 4 13 nvt plafond verwijderen 
De Kleine 
Duiker divers 1 

flex 2 9 2 snoeien gangpad Havensteder 
mensen met 
beperking 1 

divers 7 12 7 
wandelen met rolstoelgebonden 
cliënten De Elf Ranken 

mensen met 
beperking 1 

politiek 10 44 30 tuin winterklaar maken Distinto 
mensen met 
beperking 1 

bedrijf + 
flex 3 15 1 

verwijderen en afvoeren uit de 
kluiten gegroeide boom  Patrimonium 

mensen met 
beperking 1 

flex 10 50 2 
behangen en laminaat leggen voor 
inhuizing 

Vluchtelingen
werk statushouders 3 

kerk 6 26 12 
wandelen, spellen, lunch maken en 
eten met cliënten 

Humanitas-
DMH 

mensen met 
beperking 1 

kerk 5 20 10 
wandelen, spellen en eten met 
cliënten 

Humanitas-
DMH 

mensen met 
beperking 1 



 

 

Jaarverslag Present 2021 

Stichting Present Barendrecht 25/25 27-06-2022 

kerk 7 24 8 
wandelen, knutselen en eten met 
ouderen 

Laurens 
Borgstede ouderen 1 

kerk 4 10 1 tuinonderhoud 
Present 
Barendrecht ouderen 1 

kerk 3 9 1 tuin opknappen Patrimonium ouderen 1 

kerk 4 12 1 tuinonderhoud 
Present 
Barendrecht 

mensen met 
beperking 1 

flex 2 8 3 
stapelbed ophalen en in elkaar 
zetten Auris Groep gezin 1 

flex 2 10 1 
heggen snoeien en tuin 
schoonmaken Patrimonium ouderen 1 

serviceclu
b 11 67 3 

tuin onderhoudsarm maken, 
graszoden leggen 

Sociaal 
Wijkteam gezin 2 

maatsch 
org 2 7 1 tuin snoeien Patrimonium 

mensen met 
beperking 1 

flex 3 16 1 tuin opruimen, afval afvoeren Patrimonium 
mensen met 
beperking 1 

flex 3 12 13 hulp bij boodschappendienst KijkopWelzijn ouderen 1 

leerlingen 2 10 11 hulp bij boodschappendienst KijkopWelzijn ouderen 2 

bedrijf + 
flex 4 16 3 

tuin en schuur opruimen, spullen 
afvoeren 

Sociaal 
Wijkteam gezin 1 

leerlingen 1 20 nvt 
PR en andere taken voor 
Kerstengelenproject 

Present 
Barendrecht divers 7 

flex 2 4 1 
gaas aanbrengen op schutting ivm 
katten 

Present 
Barendrecht 

mensen met 
beperking 1 

leerlingen 30 30 42 
windlichtjes maken voor kwetsbare 
mensen Kibeo Klipper 

mensen met 
beperking 1 

Opgeteld 421 1566 2641         

                

 
Trajecten + coronahulp individueel       

divers 2 48 1 
kleine boodschappen doen bij 
bakker, drogist 

Present 
Barendrecht ouderen   

divers 5 43 8 
onderhoud van opgeknapte tuinen 
Sociaal Tuinieren 

Present 
Barendrecht divers   

overig 1 40 45 
diverse taken voor cliënten van 
woonzorglocatie 

Laurens 
Borgstede 

mensen met 
beperking   

overig 1 82 1 
huiswerkbegeleiding van allochtone 
leerling basisschool 

Present 
Barendrecht statushouders   

overig 1 5 1 
aandacht geven aan alleenstaande, 
oudere dame 

Present 
Barendrecht ouderen   

flex 1 4 1 
licht huishoudelijk werk voor oudere 
dame KijkopWelzijn ouderen   

divers 150 450 220 
aandacht en attenties in de 
adventsperiode 

Present 
Barendrecht divers   

overig 1 4 nvt 
schilderijen tentoonstellen en 
vervoeren 

Gemeente 
Barendrecht divers 1 

flex 1 5 25 tuinen opknappen, afval afvoeren Patrimonium divers 1 

flex 1 1 2 douchebakje vastzetten 
Present 
Barendrecht 

mensen met 
beperking 1 

flex 1 1 1 stekker in keuken repareren 
Present 
Barendrecht ouderen 1 

flex 1 4 3 
oude lampen repararen, nieuwe 
lampen ophangen 

Stichting De 
Overburen 

mensen met 
beperking 1 

Opgeteld 166 687 308       112 

 


	In dit jaarverslag lichten we aantal projecten van het afgelopen jaar eruit. Hoewel opnieuw heel veel anders moest, laten deze projecten zien dat het Present gelukt is om veel vrijwilligers een bijzondere ervaring te bieden.
	Dankzij de donatie van Kiwanis, een organisatie die de ontwikkeling van kinderen vooropstelt, kon deze middag afgesloten worden met lekkere frietjes op de recreatieboerderij. Ook kregen alle kinderen een spel voor buiten en wat lekkers mee naar huis.
	Een grote schare kerstengelen

