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2021 in cijfers
65 praktische projecten

12 sociale projecten

306 vrijwilligers werkten 
1388 vrijwilligersuren

45 zomertassen

50 kerstengelen

1362 bloemen uitgedeeld

220 paas-presentjes

11 structurele tuinmaatjes Ieder mens is alles waard
Dichtbij verbinden
Goed doen, goed doen

Onze kernwaarden
1.
2.
3.

Onze missie
Een brug slaan tussen mensen
die iets hebben te bieden en
mensen die daarmee geholpen
kunnen worden.

Onze visie
Een beweging op gang brengen
in Nederland waarbij steeds
meer mensen het
vanzelfsprekend vinden om
naar elkaar om te zien.

Onze impact
Vrijwilligerswerk met Present heeft zin!  Een project laat een
blijvende indruk achter bij vrijwilligers, de hulpontvangers,
de professionals en de samenleving. Daarnaast sluit de
methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich
graag op projectbasis wil inzetten. 

Ons verschil
Wij maken een verschil! Door een leemte te vullen binnen het
bestaande aanbod van zorg- en vrijwilligersorganisaties. 

Onze winst
Door de projecten worden veel (toekomstige) kosten bespaard
voor zorg, welzijn, sociale zekerheid en leefbaarheid.

 

impact, verschil, winst



Inkomsten 2021 = €63.658

 Donaties en giften
€ 27.839

Subsidie
€ 15.297

Fondsen en projecten
€ 14.500

Kerken
€ 6.022

Inzet als vrijwilliger 
Inzet van expertise
Geven van donatie

Ons werk ondersteunen?
Dat kan op verschillende manieren:

 

 

Hulplijn Dordt
Wanneer het alleen even niet lukt, maar
samen wel. In 2021 is Hulplijn Dordt
officieel van start gegaan. De hulplijn
ontvangt informele hulpvragen via de
telefoon of via de website. Present
Dordrecht is een van de organisaties die
hulp biedt. In 2021 zijn er door Hulplijn
Dordt al 500 hulpvragen behandeld! 

Verder uitbouwen samenwerking met
andere hulpverlenende organisaties
Zorgen voor continuïteit in onze
werkzaamheden
Een vervolg geven aan ons Project
Sociaal Tuinieren met aandacht voor
wat we geleerd hebben in de pilot uit
2021
Uitbouwen van contacten met kerken
Uitbouwen van netwerk met
bedrijven

Onze doelen voor 2022

Contact
Noordendijk 89-2, Dordrecht
info@presentdordrecht.nl
info@presentpapendrecht.nl
www.presentdordrecht-papendrecht.nl
06-15333042 (Inge) / 06-13860806 (Miriam)
Bank: NL16ABNA05339240 
              Stichting Present Dordrecht-Papendrecht
Present is een ANBI

 

Sociaal Tuinieren
In 2021 zijn we van start gegaan met de
pilot Sociaal Tuinieren. Nadat een tuin
flink was opgeruimd door een groep
werd er een structureel tuinmaatje aan
de bewoner gekoppeld. Die tuinmaatjes
kwamen regelmatig bij de bewoners
langs om met hen aan de tuin te werken
en contact met hen te hebben. 
Win - win!

Het aanbod van de vrijwilligers staat
centraal
Present werkt met groepen vrijwilligers
Het werk is betekenisvol voor zowel de
hulpontvanger als de vrijwilliger
Projecten zijn  bij mensen thuis die hulp
nodig hebben omdat ze te maken hebben
met een klein budget, een beperkt netwerk
en/of een slechte gezondheid

Wat maakt Present uniek?

Subsidie € 15.297
Fondsen en projecten € 14.500
Kerken € 6.022
Donaties en giften € 27.839

 


