Elk jaar in de zomertijd organiseert Present Leeuwarden een Tijdcollecte.
In plaats van met de pet langs kerken te gaan
voor het inzamelen van geld, gaat present langs voor het ophalen van tijd.
Mensen word gevraagd een paar uur of een dagdeel te doneren
voor het helpen bij projecten.
Deze uren worden dan in een weekend gebruikt om te helpen
bij verschillende klussen.
Dit jaar hebben 50 mensen een dagdeel uit 6 verschillende kerken
een deel van hun tijd gedoneerd.
In totaal werden 145,5 uren gecollecteerd.

Kerstproject met ROC studenten Friese Poort
Eind december wilde de ROC voor de 1e jaars leerlingen
(richting welzijn) weer de mogelijkheid bieden
om maatschappelijk betrokken te zijn door zich in te zetten
in sociale projecten. Uiteindelijk zijn er 9 projecten gaan draaien
waar zo’n 90 studenten aan hebben mee mogen werken.
Waaronder wandelen met ouderen in rolstoel, kerststukjes maken,
versieringen aanbrengen etc.

Sinterklaasactie

Meet & Eat
SPL heeft inmiddels 4 keer geholpen met het organiseren van Meet &
Eat’s in Leeuwarden. Dit zijn evenementen waar vluchtelingen bij
gewone Leeuwarders thuis komen eten. Dit jaar werd de eerste Meet &
Eat in Grou georganiseerd. Grou besloot het net iets anders te doen:
Nederlanders en vluchtelingen kwamen samen in Watersporthostel Oer
’t Hout en brachten allemaal hun eigen gerechten mee.

In december organiseerde Stichting Present weer een sinterklaasactie
voor kinderen die normaal geen sinterklaas kunnen vieren.
Dit keer in samenwerken met De Fontein kerk.
Er was een prachtig feest georganiseerd
voor de meer dan 40 gezinnen die langs kwamen.
Als klap op de vuurpijl kregen de gezinnen cadeau-pakketten
mee om thuis uit te pakken. In 2016 kregen wij veel meer mensen
die wilden helpen dan verwacht. Bijna twee keer zoveel gevers als
ontvangers. Uiteindelijk zijn wij met Fier Fryslan in gesprek gegaan
en zijn er meer dan 50 cadeau-pakketten gegaan
naar de meisjes en moeders in de Fier opvangtehuizen.
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In 2016 hebben de vrijwilligers van present 2395,5 uren
lang Leeuwarders geholpen.
Dat is een kwart jaar lang 24 uur per dag werken!
Als je het gemiddelde uurloon voor een klusser neemt
komt dit uit op 31.141 euro!
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Aantal uren
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2016 was het jaar van groei van aantal projecten,
loslaten van mensen en opnieuw organiseren
van de werkzaamheden op kantoor.
Onder het motto van
“het komt altijd goed, maar niet vanzelf”
is er hard gewerkt door veel kantoorvrijwilligers
en met name ook door de vaste flex groep.
Helaas laten de kerken het enigszins afweten
als het gaat om aanmelding van groepen.
Dit is dan ook één van de speerpunten voor 2017.
We gaan weer met vertrouwen het nieuwe jaar in.
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