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2022 in cijfers

JAAROVERZICHT 2022

PROJECTEN
Present organiseert zinvolle vrijwilligersprojecten voor
groepen. Dat kunnen praktische projecten zijn, zoals het
opknappen van een huis of een tuin, maar ook sociale
activiteiten, zoals een uitstapje met ouderen of helpen op
een dagbesteding. Ook organiseren we jaarlijkse acties
zoals de Kerstengel en de Zomertas. Dit zijn acties waarbij
iedereen op laagdrempelige wijze van betekenis kan zijn
voor iemand anders. Hierin is 'iets geven' het middel dat
zorgt voor verbinding en ontmoeting. Een nieuw opgezet
project is Sociaal Tuinieren. Z.o.z. voor uitleg. 
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Bedrijven en maat-
schappelijke instanties
Bedrijven kunnen zich via
Present maatschappelijk
betrokken inzetten. Win-win!
Ook maatschappelijke
instanties geven regelmatig
een dagdeel of een dag van
hun tijd om zich in te zetten
voor kwetsbaren. Afgelopen
jaar hebben bijvoorbeeld
Trivire, DuPont en Bizzomate
zich ingezet. 

Ondersteunen van dit werk kan door je in te zetten als vrijwilliger en/of door
het geven van een eenmalige of structurele gift. NL16ABNA05339240 65
t.n.v. Stichting Present Dordrecht-Papendrecht (ANBI)
Adres: Marcellus Schamperstraat 1, 3311ZJ Dordrecht

e-mail: info@presentdordrecht.nl
                         info@presentpapendrecht.nl

website: www.presentdordrecht-papendrecht.nl
tel: 06-13860806  en 06-15333042 

Samenwerking met de Hulplijn Dordt
De hulpvragen uit Dordrecht komen via de Hulplijn
Dordt bij ons binnen. De Hulplijn is begin 2021
gestart. In oktober ontvingen zij de 1000e
hulpvraag. Goed dat inwoners van Dordrecht en
hulpverleners ons zo weten te vinden. Mooi dat wij,
als een van de stichtingen eromheen, vervolgens
hulp kunnen bieden.  

IMPACT OP DE VRIJWILLIGER:
"Het is echt geweldig als ik dan zie hoe
blij de ontvanger is. Dan snijdt het mes

echt aan twee kanten. 
Zij blij, en ik word er ook 

echt heel blij van."

IMPACT OP DE HULPONTVANGER:
"De man was echt heel erg blij met de

extra handen die hij kreeg van de
vrijwilligers: “Telkens als ik naar

buiten ging, zag ik die grote bult met
zand. En nu kan ik zelfs weer zitten in
de tuin. Ik geniet met volle teugen van

de tuin en het contact.”

Project Sociaal Tuinieren
Een bijzonder project.
Vrijwilligers worden als
tuinmaatjes voor langere
tijd gekoppeld aan mensen
die hun tuin niet meer zelf
kunnen onderhouden.
Resultaat: Een nette tuin
én door structurele
ontmoeting ontstaat
verbinding tussen
tuinmaatje en
hulpontvanger. 
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