
INKOMSTEN

1738 vrijwilligers

46 projecten
voor ouderen

24 projecten
voor gezinnen

19 projecten
voor kinderen

2019 in cijfers

Kernwaarden

"Onze cliënten zijn al minstens
een week in opperste staat van
opwinding omdat ze zaterdag
gaan bowlen. Ze kijken er zó
enorm naar uit om met de hele
groep weg te kunnen gaan."
 

Een hulpverlener

"Het was heel fijn om dit gezin
te helpen. Dat er na zoveel ellende
en gedoe gewoon mensen kwamen
om hen te helpen deed hen goed.
Dat kon je aan alles merken."
 
Een vrijwilliger

"Door alle gebeurtenissen zat ik er
wel even doorheen. De vrijwilligers
kwamen voor mij net op een goed
moment. Hun hulp heeft mij zo
ontzettend geholpen en heeft me
nieuwe hoop en moed gegeven."
 

Een hulpontvanger

 
82

praktische projecten
 

60
sociale projecten

70
kerstengelen

142 
projecten 

door 
183  

groepen

1. Ieder mens is alles waard 2. Dichtbij verbinden 3. Vrijwillige hulp,
professioneel bemiddeld

Vrijwilligers en hulpontvangers
zijn gelijkwaardig en verdienen
aandacht en respect. Wij creëren
waardevolle ontmoetingen
tussen mensen. 

We nemen lokaal onze
verantwoordelijkheid. We
bouwen aan netwerken met
maatschappelijke partners en
slaan een brug tussen mensen
in hun eigen omgeving. Zo
vinden mensen het steeds
gewoner elkaar te helpen. 

Om het werk uit te
voeren, maken we gebruik
van de tijd en inzet van
vrijwilligers. Om de projecten
te organiseren zetten we
professionals in.

Wij zijn blij dat we, ook in 2019,
ruimhartig financieel
ondersteund werden door
particulieren, kerken,
ondernemers, fondsen en de
Gemeente Barendrecht.
Hiernaast zie je van wie wij
giften, subsidies en
sponsorgelden mochten krijgen.  

UITGAVEN

JAARVERSLAG 2019

INKOMSTEN

30 projecten voor
gehandicapten

Present is een kleine non-profit
organisatie met een grote
verantwoordelijkheid. Ons
budget besteden we voor een
groot deel aan loonkosten.

www.presentbarendrecht.nl



16
projecten

door
bedrijven

35
projecten
door ons
flexteam

WIE DEDEN ER MEE?

15
projecten

door
politiek 

en overig 

56
projecten

door
kerken

2
projecten

door
service-

clubs

9
projecten

door
jongeren

Aantal maatschappelijke organisaties 
waar we mee samenwerkten 

Kerstengelen

Sociale projecten

Praktische projecten
In de maand december zijn vrijwilligers een kerstengel
voor iemand die wel wat licht kon gebruiken. Even
aandacht geven met een kleine attentie, bezoekje of
zelfgebakken lekkers... Dit werd vaak ervaren als grote
bemoediging.

'Achter de voordeur' aan de slag bij
mensen zonder sociaal netwerk of
financiële middelen en/of een slechte
gezondheid. Helpen met de tuin,
schilderen, behangen of schoonmaken. 

Samen wandelen, pannenkoeken bakken,
spelletjes spelen of gewoon aandacht
hebben voor elkaar. Vrijwilligers steken een
handje uit bij (zorg)instellingen zoals Yulius
en Humanitas.

Veel bedrijven vinden het belangrijk om iets te betekenen
voor de inwoners van Barendrecht. Zij ontdekken met hun
team dat je met een kleine tijdsinvestering, mensen
praktische hulp en aandacht kan geven. Present krijgt ook
veel hulp in natura van Barendrechtse bedrijven. 

41

Betrokken ondernemers

Wil je ons helpen Present te zijn in Barendrecht? Door je in te
zetten als vrijwilliger en/of door financiële steun?
NL 45 RABO 0143 5298 54 t.n.v. Stichting Present Barendrecht

e-mail: info@presentbarendrecht.nl
website: www.presentbarendrecht.nl

Tel: 06 -11 333 830 of 06-82917424 

Ons bereik verbreden: nog meer
mensen in beweging brengen voor
de ander!
Ons professionele team uitbreiden
met een tweede
(project)coördinator. 
Kwaliteit blijven leveren:
zorgdragen voor goede
vrijwilligerservaring.
Bijdragen aan het verminderen van
eenzaamheid in Barendrecht.
Experimenteren met Sociaal
Tuinieren.

 

Onze doelen in 2020 

9
projecten

door
scholen


