
Cijfers in een 'bijzonder' jaar
 

De hierboven omschreven cijfers zijn uitgeplitst in de projecten die uitsluitend
onder Stichting Present zijn gedaan en de matches die onder Licht voor Dordt
tot stand zijn gekomen. Stichting Present is mede-initiatief-nemer van dit
samenwerkingsverband en in die hoedanigheid hebben we veel nieuwe
initiatieven kunnen ontplooien samen met samenwerkingspartners.

2020 in cijfers

JAAR VAN OMZIEN NAAR DE ANDER
 

54
praktische projecten

254
Licht voor Dordt

matches

225
kerstengelen

MISSIE:
 Present versterkt een

beweging waarin steeds
meer mensen

vanzelfsprekend naar
elkaar omzien

JAAROVERZICHT 2020

45 
zomertassen

ANDERE PROJECTEN
 

Dit jaar heeft Stichting Present onder de vlag van
Present of Licht voor Dordt zijn schouders gezet
onder velerlei andere activiteiten, zoals:
stoepkrijtactie, Post voor Dordt, Maaltijd aan Huis

WIE DEDEN ER MEE?

Scholen Bedrijven Flexers Kerken Overig

50 
SAMENWERKINGSPARTNERS

Het totale aantal hulpvragen dat is binnengekomen bij 
Licht voor Dordt ligt hoger. Er zijn ook hulpvragen doorverwezen 

naar andere passende organisaties.



40

Over Present Dordrecht-Papendrecht

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 de dagbesteding bij verstandelijk beperkte mensen. Ook
organiseren we projecten zoals de Kerstengelen en de Zomertas Actie. Dit
zijn bijzondere projecten waarbij iedereen op laagdrempelige wijze van
betekenis kan zijn voor iemand anders. Hierin is 'iets geven' het middel
dat zorgt voor verbinding en ontmoeting. Steeds meer bedrijven weten
ons te vinden en kunnen zich via Present maatschappelijk betrokken
inzetten. Win-win!
Maatschappelijke organisaties zijn hierin belangrijke partners. Zij weten
wie er hulp nodig heeft. Zo komt de hulp terecht bij degenen die dat echt
nodig hebben: mensen met weinig geld, een beperkt netwerk en/of een
slechte gezondheid.

Hulpverlener Leger des Heils:
 "Mijn cliënt heeft geen geld en geen netwerk en weinig vertrouwen in de

mensen. Dit is een belangrijke positieve ervaring voor haar geweest."

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 Drechtsteden. (ANBI)

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

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

Adres: Noordendijk 89-2

Medewerker van een bedrijf:
"We hebben als groep veel blije gezichten gezien door onze

aanwezigheid en enthousiasme. Wij doen de dingen die we doen met
volle overtuiging. Mijn gevoel is dat dat ook wordt gezien en enorm

wordt gewaardeerd."

BETEKENISVOL VOOR HULPONTVANGER EN VRIJWILLIGER

INKOMSTEN 2020

De Hulplijn Dordt
De corona-hulplijn Licht voor Dordt 
gaat door in een nieuw jasje en niet 
alleen corona-gerelateerd! Vanaf 2021 kan
 je met alle informele hulpvragen terecht bij de Hulplijn
Dordt. De hulplijn zal dan zoeken naar passende vrijwillige
inzet. Present Dordrecht is mede initiatiefnemer hierin. 


