Projecten
Op dit moment zijn er meer dan 50 projecten gerealiseerd door vrijwilligers via onze Stichting. Dit is
een groot aantal waardoor er veel mensen geholpen zijn. Het hoge aantal komt ook doordat Present
Oldebroek samen met de Gemeente Oldebroek is gaan zoeken naar samenwerking. Dit heeft
geresulteerd in de inzet van werklozen. U leest hier meer over onder het kopje werklozenproject. Wij
hebben diverse projecten uitgevoerd, waaronder verhuizingen, tuinwerkzaamheden, straatwerk,
technische klusjes, sausen, behangen opruimen en sociale activiteiten.
Diverse maatschappelijke organisaties hebben onze vrijwilligers ingezet in heel veel plaatsen in en
rondom de gemeente Oldebroek. Dit zijn onder andere de spelers van het eerste elftal van VSCO’61
geweest, onze ambassadeurs, tieners van Ad Fontes uit Oldebroek, diverse leden van Bijbelkringen
uit Wezep, een bedrijf uit Oldebroek en vele anderen.

Nonstop Present 2014
23 en 24 mei waren de Nonstop dagen waar Present Oldebroek samen met Present Elburg aan heeft
deelgenomen: 24 uur achter elkaar projecten uitvoeren en hiervoor gesponsord worden. Ik mocht
zelf ook 24 uur aan de slag gaan wat een prachtige verrijking is geweest voor mij als coördinator.
Daarnaast hebben voor Oldebroek de ambassadeurs, bestuursleden en leden van ons operationeel
team zich actief ingezet en is er met elkaar een prachtige actie neergezet wat ons als Stichting veel
ervaringen rijker heeft gemaakt, publiciteit heeft opgeleverd en een mooi bedrag voor onze Stichting.

Tijdcollecte Luctor
Zaterdag 22 en 29 november stonden in het teken van de tijdcollecte die gehouden is in de
Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo Oldebroek en Elburg. Ook hier heeft Present Oldebroek weer
de samenwerking met Present Elburg opgezocht. Voorafgaand aan de zaterdagen is er achter de
schermen werk verzet om vrijwilligers te krijgen en uiteindelijk iedereen op het goede project te
krijgen. Er hebben zich 140 individuele deelnemers aangemeld. Zij hebben verdeeld over beide dagen
in Elburg en Oldebroek 15 projecten uitgevoerd. Een bijzonder gevoel te beseffen dat op een
zaterdag in heel veel plaatsen vrijwilligers aan de slag zijn om een verschil te brengen bij diverse
doelgroepen en individuele gezinnen.

Werklozenproject
In september is Present Oldebroek een samenwerking aangegaan met de Gemeente Oldebroek.
Door werklozen in te zetten bij projecten die aangemeld zijn bij onze Stichting kunnen wij vragen om
een langdurige inzet bij maatschappelijke organisaties te waarborgen. Zo is er een groepje mannen
aan de slag geweest in een wijk van Wezep vanwege de vraag van deze wijk om hen te ondersteunen
in het helpen met een stuk overwoekerd groen. Ook is vanuit de Hullen het Kluss’n café bedacht.
Hier mogen senioren hun kleine reparatieklussen heen brengen die dan door onze groep mannen
gerepareerd wordt (indien mogelijk). Daarnaast ondersteunen vrouwen de Hullen bij het bezorgen
van de warme maaltijden aan bewoners en het opzetten van een wekelijkse knutselmiddag. Tot nu
toe positieve reacties vanuit alle betrokken partijen. In 2015 gaan wij dan ook door met deze
samenwerking en zijn als druk met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die vanuit de
maatschappelijke organisaties binnenkomen.
Nieuwe bestuursleden
Op dit moment bestaat Present Oldebroek uit diverse vaste vrijwilligers. Zo zijn er vijf ambassadeurs
actief, zeven groepenbegeleiders, één vrijwilliger voor de ICT ondersteuning en vijf bestuursleden die
zich met diverse zaken, waaronder PR, contacten met Gemeente, Woningbouwverenigingen, kerken
en bedrijven bezighouden. Present Oldebroek is altijd op zoek naar nieuwe vaste vrijwilligers. Ook
hier geldt: uw aanbod is ons uitgangspunt. Op dit moment hebben twee van onze bestuursleden
aangegeven in 2015 hun activiteiten neer te leggen. Wellicht weet u iemand binnen uw netwerk die
een geschikte kandidaat zou kunnen zijn voor deze functie? Graag horen wij dan van u.
Onderweg

Voor het nieuwe jaar zijn de eerste aanmeldingen voor projecten en groepen
alweer binnen. Agenda’s worden gemaakt voor vergaderingen, presentaties en acties. Ideeën genoeg
om nog meer aan de slag te kunnen voor de inwoners van onze gemeente en een mooie uitdaging
om op een financieel gezonde manier als Stichting het jaar weer te mogen doorlopen.
Samen met u als betrokken persoon bij onze Stichting kijken wij terug op een jaar vol zegeningen en
zien vol vertrouwen uit naar alles wat er in 2015 onderweg gaat gebeuren.
Namens het bestuur wens ik u goede feestdagen toe, waarin ruimte voor rust u mag inspireren voor
alles wat u samen met allen die u dierbaar zijn onderweg zal gaan tegenkomen.
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