Facebook verhalen jan. tot en met mrt 2021
In het eerste kwartaal van 2021 hebben we 10 aanvragen gehad, 7 praktisch en 3 sociaal.
Door corona en de winterperiode zijn we vooral in januari en februari actief geweest met de voorbereiding van
de klussen en in maart hebben we het in de praktijk kunnen uitvoeren.
Met inzet van onze flex vrijwilligers en de groepen, Jong Kearls en PKN Lemmer, konden we weer flink wat
lichtpuntjes brengen. In deze periode kwamen er ook twee nieuwe flex vrijwilligers bij, heel fijn!
Statushouders en huisvesting
Vluchtelingwerk vroeg Present om bij te springen met klussen wanneer statushouders een huis krijgen
toegewezen. Inmiddels is er een groepje gevormd dat de kleinere klussen tijdens de verhuizing kan oppakken.
Samen met een aantal vrijwilligers van Present en van het Repair café Joure gaan we aan de slag wanneer er
een vraag komt.
Sociale inclusie
Present heeft meegedacht in de klankbordgroep Sociale Inclusie van de gemeente. Er wordt in eind maart een
notitie gepresenteerd met de bevindingen. Present streeft er naar om verbindingen tussen mensen tot stand te
brengen. Dit doet Present door het goede voorbeeld te geven. Met vele vrijwilligers zich in te zetten voor
mensen die even een steuntje kunnen gebruiken. Op deze manier willen we creëren dat mensen meer
aandacht hebben voor elkaar. Sociale inclusie!
Online voorlezen/gesprek
17 en 19 feb en 17 en 19 maart
In Vegelin State in Joure, Doniahiem in Sint Nicolaasga en woonzorgcentrum Sint Theresia in Joure werden on
line voorleesmomenten georganiseerd.
Nieuwe manier van contact leggen
De bewoners die zich hebben opgegeven, ontvangen voor deze activiteit een Ipad
en loggen in op een afgesproken tijdstip. Via “Teams” loggen medewerkers van
bedrijven in op hetzelfde moment. Zij zijn in de gelegenheid gesteld om onder
werktijd voor te lezen aan ouderen die dat fijn vinden. Op die manier zijn deze
bedrijven maatschappelijk verantwoord bezig en ervaren medewerkers ook hoe
leuk het kan zijn om vrijwilligerswerk te doen. Voor de bewoners is het een
bijzonder moment om contact te hebben met een voor hen onbekend persoon.
De eerste reacties van de bewonerszijn lovend. Men is enthousiast over het
contact met deze onbekende mensen, de gezelligheid van het moment. Ook vindt
men het bijzonder om op deze manier voorgelezen te worden en het gesprek te
voeren dat daaruit voortvloeit.
“Deze bewoners zijn zo enthousiast! We willen dit graag voortzetten, als er mogelijkheden voor zijn. We
geloven echt dat het een meerwaarde kan bieden aan het welzijn van onze bewoners”, aldus Lambertina
Feenstra, activiteitencoördinator bij woonzorgcentrum Talma Hiem in Balk.
In het eerste kwartaal van 2021 hebben we 10 aanvragen gehad, 7 praktisch en 3 sociaal.
Door corona en de winterperiode zijn we vooral in januari en februari actief geweest met de voorbereiding van
de klussen en in maart hebben we het in de praktijk kunnen uitvoeren.
Met inzet van onze flex vrijwilligers en de groepen, Jong Kearls en PKN Lemmer, konden we weer flink wat
lichtpuntjes brengen. In deze periode kwamen er ook twee nieuwe flex vrijwilligers bij, heel fijn!
Tuinklussen
Er zijn meerdere tuinklussen uitgevoerd. Gelukkig is dat iets wat nog wel kan in deze Corona tijd.
De foto’s spreken voor zich.
De bewoners zijn heel blij dat hun tuin weer is opgeknapt of opgeruimd waardoor ze zelf weer verder kunnen
om het nog mooier te maken.

Met dank aan onze Flex vrijwilligers

Met dank aan de Jong Kearls club

Met dank aan de PKN groep Lemmer17 maart
Paastasje
En natuurlijk op 31 maart en 1 april de Paastasjes actie samen met Sociaal Goud en een aantal kerken
georganiseerd in de Fryske Marren. Gesponsord door, Coronasteun Present Nederland, Albert Heijn Joure,
Zuivelhoeve Leeuwarden en Kaartje2go
100 mensen kregen een leuk gevuld tasje.

