Nieuwsbrief December 2019

Een kort woordje van onze voorzitter.
Kerstgroet,
Voor deze laatste nieuwsbrief van 2019 is mij gevraagd om, als voorzitter, een
stukje te schrijven. De decembermaand staat voor de deur. Een maand waarin
voor veel mensen gezelligheid een hoofdzaak is. Sinterklaas, Kerst, Jaarwisseling,
enz. Maar er zijn er ook velen die opzien tegen de komende weken. Geen
gezelligheid, eenzaamheid, gemis van dierbaren, korte en donkere dagen, kortom
een tijd van duisternis.
Binnenkort is het Kerst. De Kerk viert dan de geboorte van Christus. Christus, het licht der wereld. Wij
mensen van Boelhuys en Present mogen lichtdragers zijn. Op de een of andere manier er zijn voor de
ander, als lichtbrenger in een vaak donker bestaan.
Ik dank jullie allen, besturen, operationeel team en in het bijzonder alle vrijwilligers voor jullie
enorme inzet en betrokkenheid bij Present en het Boelhuys.
Voor mezelf geldt dat ik het wat rustiger aan ga doen. Ik heb namelijk, in goed overleg met het
bestuur en het OT, besloten om per 1 januari 2020 te stoppen als voorzitter van de stichting Present.
Ik wens jullie allen goede kerstdagen en veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar.
Hartelijke groet,
Henk Vos

Nieuws van Present
In augustus hebben we afscheid genomen
van Anjo van Dam als coördinator met een
mooie
receptie. We mochten samen terug kijken
op een leuke, vaak bewogen en dankbare
periode
van haar bij Present.
Ook hebben we het afgelopen jaar weer veel
projecten uitgevoerd. De flexgroep is druk
bezig geweest met diverse klusprojecten als
behangen, schilderen, laminaat leggen
etc. Een actieve groep, die naast dat ze de
bewoners van Den Helder helpen, ook elkaar
een hart onder de riem steken en een hechte groep zijn waarin mensen zichzelf mogen zijn.
Wij zijn dankbaar dat jullie onderdeel willen zijn van Present. Heel blij zijn we dat Rebecca
en Frits hebben aangeboden zich te willen inzetten als groepsbegeleiders! Dit geeft ruimte
om nog meer te kunnen doen.
Ook zijn er projecten gedaan door algemene (bedrijfs)groepen zoals de Rotary Den HelderJulianadorp, Leger des Heils ambulant, de adelborsten van het KIM en militairen van de SMVBO
(opleiding van KM op Erfprins, 2 families, Kerken City Life Church en GKv Morgenster, Ambassade,
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen en de ING.
Ook is er nog een vriendengroep (van Ruud) die zich aangemeld heeft met een
Whatsapp groep die we ad hoc op diverse projecten mogen inzetten.
De groepen hebben diverse werkzaamheden gedaan, waaronder het opknappen van huizen,
alwaar dankbare bewoners een nieuwe start mogen maken. Er zijn diverse tuinen
aangepakt, verhuizingen gedaan etc. Er is gewandeld en gefietst met bewoners van
Noorderhaven/’t Laar, gezongen in het bejaardenhuis op Texel en ga zo maar door. Heel erg leuk en
wat vonden de bewoners het heerlijk!
Op dit moment zijn er veel mensen die als kerstpresentje bezig zijn om op wat voor manier dan ook
aandacht te geven aan een ander. Er worden pakketten gemaakt, kaarten verstuurd etc.
Fantastisch dat jullie een lichtje willen zijn in deze voor vele mensen donkere dagen.
Zo aan het eind van het jaar wil ik alle vrijwilligers die zich op wat voor manier dan ook
hebben ingezet voor een ander bedanken. Het is mooi om te zien hoe jullie je inzetten voor
de ander, waardoor er weer een beetje hoop en geluk in deze levens mag worden gebracht.
Dank jullie wel!
Anneke

Ervaringen van een
projectgroep
Op de afdeling Collections van ING zetten
we ons elke dag in om de dienstverlening
aan mensen met betalingsachterstanden te
verbeteren. We helpen klanten die hun
hypotheek niet meer kunnen betalen,
bijvoorbeeld doordat ze gaan scheiden of
een gokprobleem hebben. We spreken
regelingen af met mensen die hun lening
niet meer kunnen afbetalen, bijvoorbeeld doordat ze hun baan kwijtraken, of meer uitgeven dan er
binnenkomt. Elke dag zijn we bezig met deze mensen. Zien we in onze data terug wat ze doen.
Hebben we het over ‘eerstelijns’ en ‘tweedelijns’ processen. Bedenken we beleid, systemen en
technische oplossingen. We schrijven ze brieven, sturen sms-jes of proberen mensen in de ING-app
te motiveren om de juiste (schuld)hulp te zoeken vóórdat schulden zich opbouwen. We doen écht
nuttig werk – maar wel vanachter een bureau.
En toen stonden we ineens op een druilerige middag midden in een leeg huisje…….. Ga voor het
gehele verslag (echt een mooi verhaal) en meer foto’s naar onze website.
https://stichtingpresent.nl/denhelder/nieuws/

Op 9 december tijdens het open Draaikolktoernooi (biljarten),
hebben Simone Bremer en Anneke Bais de opbrengst van de
loterij die gehouden werd in ontvangst mogen nemen. Wat een
prachtig bedrag. Heel hartelijk bedankt. Hier kunnen we weer
mooie dingen mee doen!

Gezocht: vrijwilligers sociale flexgroep
Eenzaamheid en dreigende eenzaamheid komt steeds vaker voor. Wil je dit samen met andere
vrijwilligers tegengaan? Wacht niet langer en geef je dan nu op! Kijk dan snel voor meer informatie
op de website: https://stichtingpresent.nl/denhelder/

Jong Present
Eind oktober dit jaar is een kleine groep jongeren tussen de 15 en de 30 jaar gestart met het project
Jong Present. Stichting Present is een van de officiële MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd) partners
die vanaf dit jaar deze unieke ervaring mogelijk maakt.
Voor meer informatie:
https://stichtingpresent.nl/hoe-werkt-present/maatschappelijke-diensttijd-jong-present/

gaat verhuizen
Sinds enkele jaren is het Boelhuys gevestigd aan de
Spoorstraat in Den Helder. Dat gaat niet veranderen!
Momenteel is het Boelhuys gevestigd aan Spoorstraat 71,
maar medio maart/april gaat het Boelhuys verhuizen naar
het pand van de Schoenenreus. Het doel zal zijn dan vijf
dagen in de week open te gaan. De vele vrijwilligers van
het Boelhuys maken dat mogelijk. Het rooster voor de inzet van deze vrijwilligers, gemaakt door
Bertie, ligt al klaar. Geweldig! Heel veel mensen vinden inmiddels de weg naar het Boelhuys. Niet
alleen voor leuke cadeautjes of gebruikte spullen die zij zelf voor een prikkie op de kop willen tikken,
maar ook voor een gezellig praatje. De samenwerking van het Boelhuys met Stichting Present blijkt
een gouden greep en vele Presenten in het land zijn jaloers op deze constructie. Bent u op zoek naar
meubels of snuisterijtjes? Kijk op de website van het Boelhuys http://hetboelhuys.nl/goederen of
bezoek ons op locatie. De adresgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.

Website Stichting Present https://stichtingpresent.nl/denhelder/
Website Boelhuys http://www.hetboelhuys.nl/wordpress/
Adresgegevens Boelhuys Drs. F. Bijlweg 65, Spoorstraat 71.
Telefoon nr 06 29331111

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur dan een mail naar: info@presentdenhelder.nl

