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// 126 projecten // 143 groepen 

// 1216 vrijwilligers // 4002 

uren belangeloze inzet // 

 

Beste lezer, 

Een korte terugblik op 2017. Een mooi 

jaar voor Present. Veel vrijwilligers 

zetten zich in talloze projecten 

belangeloos in voor mensen die een 

steuntje in de rug nodig hadden. Een 

beweging op gang brengen waarin 

mensen het vanzelfsprekend vinden om 

naar elkaar om te zien. Dat is wat 

Present drijft en waar steeds meer 

plaatsgenoten voor warm lopen.  

Zonder de inzet van coördinator Pia van 

Dalen en onze projectcoördinatoren 

John Dik,  Aad de Lange en Cobi Louws 

was dit niet mogelijk geweest. En ook de 

steun die Present krijgt van mijn mede-

bestuurders, ambassadeurs, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties, scholen, 

gemeente, verenigingen en de 

enthousiaste leden van onze flexgroep, 

is onontbeerlijk.  

Van harte dank ik iedereen die zich 

betrokken toonde! Wij hopen ook in ons 

jubileumjaar 2018 (10 jaar Present 

Barendrecht) op u te kunnen rekenen.  

Een dankbare groet van een trotse 

voorzitter,  

Martijn van Meppelen Scheppink 

Present maakt verschil 

Dat constateerde het Instituut voor Publieke Waarden tijdens een 

wetenschappelijk onderzoek naar de impact van Present en de 

maatschappelijke waarde van projecten. (Bron: ‘Presenting Present’  
december 2015) 

// Door in korte tijd een grote klus te klaren  

// Door uit te gaan van het aanbod van vrijwilligers 

// Door in samenwerking met professionals een doorbraak te 

    creëren in uitzichtloze situaties 

// Door betrokkenheid en ontmoeting te creëren 

// Door mensen te activeren door nieuw perspectief te bieden  

 

 

Een vrijwilliger na een project: “Wij hebben het allemaal druk, 

iedereen heeft haast en een volle agenda. Maar als wij de tijd nemen 

voor elkaar, voor een gesprek, voor een spelletje, kom je zelf ook tot 

rust en geniet je van het moment. Together we make a difference! Hoe 

simpel kan het soms zijn?” 

Reactie van een hulpverlener: “Natúúrlijk vond mevrouw het lastig 

om de vrijwilligers in huis te laten. Maar ze waren zó vriendelijk en 

integer dat alle schroom al gauw overboord ging!” 

126 Projecten, wat gaat daar aan vooraf? 

Present enthousiasmeert vrijwilligers om iets voor een ander te 

doen. Groepen vanuit kerken, bedrijven, scholen en gezinnen 

zetten zich in. Present en de groep bekijken vooraf welk soort 

project bij de groepsleden past en wanneer zij beschikbaar zijn. 

Hun aanbod is leidend. Present legt dit aanbod neer bij een 

maatschappelijke organisatie die met de betreffende inzet gebaat 

is. Er volgt een voorbereidend projectbezoek door Present en een 

groepslid. Doel: kennismaking, duidelijke afstemming en  het 

managen van verwachtingen van alle betrokkenen. 

Op de projectdag start een medewerker van Present het project 

op en gaat de groep aan de slag. Resultaat? Mooie, verrassende 

ontmoetingen van mens tot mens. Daarbij ‘brengen’ vrijwilligers 
iets in het leven van de ander. Maar zij nemen daar vandaan ook  

zelf altijd iets mee terug: een waardevolle herinnering en een 

goed gevoel. Mogelijk gemaakt door de bemiddeling van Present. 
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ouda,  

       

Present en bedrijven, een mooie combinatie 

Bedrijven zetten zich in voor Present. Bijvoorbeeld door 

medewerkers de gelegenheid te geven om aan de slag te gaan 

in projecten. O.a. teams van Buurt M/V, Conservator Group, 

Compacon en de lokale Rabobank deden dit. Maar Present 

heeft ook een netwerk van ondernemers die diensten en 

materialen leveren voor projecten die door anderen worden 

uitgevoerd. Dankzij die bijdragen in natura is Present in staat 

om hulp te bieden ‘achter voordeuren’ waar hulpontvangers 
zelf geen financiële middelen hebben voor de aanschaf van 

materialen, hulpmiddelen en gereedschappen.  

Héél blij zijn wij met de aanhanger die wij voor een symbolisch 

bedrag overnamen van Patrimonium Barendrecht en met de 

materialen en het advies dat wij krijgen van Schildersbedrijf 

Nieuwe Waterweg. Met de lokale vestigingen van Albert Heijn 

werkten wij samen tijdens het Goedzak-project. Present  

zorgde ervoor dat ingeleverd gebruikt speelgoed terechtkwam 

bij kinderen van 20 verschillende organisaties!  

Ieder bedrijf op geheel eigen wijze Present dus! 

 

Financiën 

Present is afhankelijk van subsidies, giften van particuliere donateurs, 

gemeente, kerken, bedrijven en bijdragen van fondsen. In 2017 bedroeg 

onze begroting ca. €60.000. Wij zijn blij en dankbaar dat wij dit jaar 

sluitend kregen dankzij bijdragen van verschillende partijen. Een uitgebreid 

financieel verslag vindt u vanaf juni 2018 op www.presentbarendrecht.nl. 

                                                                                Ook bijdragen aan ons werk? 

                                                                                IBAN: NL45 RABO 0143 5298 

  

Kort nieuws // In 2017 werkten wij samen met 45 lokale maatschappelijke organisaties. // Er wordt dus in de volle 

breedte van het maatschappelijk veld samengewerkt. // Projecten werden o.a. vormgegeven met De Zonnebloem, 

Stichting IJsselmonde-Oost, Vluchtelingenwerk, Stichting Distinto, Stichting Zuidwester en Hospice de Reiziger. // Er 

werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Vivenz. // In mei organiseerden Present, Lokaal Fonds voor 

Barendrecht, de Duurzaamheidskring en IKEA Barendrecht het drukbezochte Symposium ‘Kansen voor Barendrecht’. // 
In diezelfde maand kregen wij een prachtig deel van de opbrengst van de Bethelbazar. // De coördinator van Present 

nam haar intrek bij de wijkteams in het nieuwe MFA aan de Kruidentuin: formele en informele zorg komt letterlijk en 

figuurlijk dichter bij elkaar. // Steeds meer scholen wisten Present te vinden in het kader van burgerschapsvorming en 

identiteit; 20 projecten werden uitgevoerd door leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs. //  
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