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610
vrijwilligers

58
projecten

39
sociaal,

coronahulp, 
Art & Share actie, 

houd-vol-paketten, etc

19
praktisch,

klussen,  
tunieren, 

schoonmaken, 
opruimen, etc

14,4% 
kerk

13,4% 
familie

37,1% 
flexers

medeburgers 
werden een  

stukje geholpen

43
mensen werden 

hiermee blij  
gemaakt

1569

We hadden prachtige plannen 
voor het jaar 2020

Zoals grote groepen vrijwilligers inzetten 

en een feestelijk lustrumjaar. Vanwege 

de coronamaatregelen hebben we grote 

projecten helaas moeten annuleren. Met 

de creativiteit en inzet van vele vrijwilligers 

hebben we de mensen die hulp nodig hebben 

niet in de kou laten staan. We hebben juist het 

afgelopen jaar coronahulp mogen bieden. 

Zoals hulp bij boodschappen halen, 

kaartenacties, hulp waar nodig was. Veel 

kinderen hebben in het voorjaar voor het raam 

van zorginstellingen stoepkrijttekeningen 

gemaakt. Vrijwilligers hebben met 

zelfgemaakte houd-vol-pakketten een 

hart onder de riem gestoken bij kwetsbare 

bewoners van Ridderkerk. Daarnaast zijn er 

heel wat vloeren gelegd, muren gesausd en 

tuinen opgeknapt. Met 1,5 meter afstand 

waardevolle ontmoetingen!

Present Ridderkerk in cijfers
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VRIJWILLIGERS

Een groep zet zich eenmalig in op een 

moment dat hen schikt. Zij maken een 

keuze welk project zij willen doen. Present 

matcht dit op professionele wijze in 

samenwerking met hulpverleners. Als 

groep stel je zo de ander centraal die je in 

het dagelijks leven niet zou ontmoeten. 

Ook leer je elkaar als groep op een andere 

manier kennen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

PRESENT SLAAT EEN BRUG TUSSEN DE VOLGENDE GROEPEN:

“VOOR ELK KIND EEN 

LEUKE SINT! SINDS IK ZELF 

KINDEREN HEB WEET IK HOE 

BELANGRIJK DIT IS.”

ONTVANGER(S)

Voor de ontvangers kan de inzet van de 

groep vrijwilligers een steuntje in de rug 

zijn en het doorbreken van het sociaal 

isolement. Gezien worden door de 

ander en misschien zelfs een persoonlijk 

gesprek. De ontmoeting tussen 

vrijwilligers en ontvanger is hierin het 

meest van belang.

“DEZE HULP KWAM OP 

HET JUIST MOMENT EN 

GEEFT EEN DUWTJE IN DE 

GOEDE RICHTING VAN HET 

HULPVERLENINGSTRAJECT”

“IK HEB ZO GENOTEN, 

WANNEER KOMEN 

JULLIE WEER?”

Zorgprofessionals signaleren dat iemand 

gebaat is bij hulp. Zij kunnen een hulpvraag 

voor hun cliënt aanmelden als deze geen 

eigen netwerk heeft, financiële middelen 

ontbreken en/of gezondheidsproblemen 

ervaart. In samenwerking met 

zorginstellingen kunnen praktische en sociale 

projecten – waar anders weinig tijd voor is – 

georganiseerd worden. 



WIE ZIJN ONZE VRIJWILLIGERS?

Steeds vaker weten middelbare scholieren Present te vinden om hun 

maatschappelijk stage in te vullen. Even proeven van vrijwilligerswerk 

en het werk van Present. Zoals de leerlingen van de GSR. Zij hebben een 

leerzame en leuke ervaring opgedaan bij Salem en de Voedselbank.

In het kader van burgerschapsvorming zetten leerlingen en docenten van 

het Farelcollege zich in via Present. Bijvoorbeeld de leerlingen van het 

VMBO hebben mantelzorgers verrast met een leuk pakketje. Een mooie 

samenwerking met Facet - Karaat Mantelzorg. Ook hebben leerlingen van 

het Farelcollege geholpen bij het Sport & Spel Event met de Oud-Hollandse 

spelletjes en het bakken van heerlijke pannenkoeken.

  SCHOLEN   

Bedrijven kunnen via Present maatschappelijk betrokken ondernemen. Met 

een donatie, inzet van expertise of het doen van een project. Zo kunnen zij hun 

werknemers de mogelijkheid geven om een vrijwilligerservaring op te doen. 

Delta Makelaars, Hofstede de Paradijshoeve, Schinkelshoek Communicatie en 

Aardoom Hoveniers hebben daarvoor een certificaat van Present ontvangen. 

Bijvoorbeeld Delta Makelaars heeft in december cadeautjes ingezameld en 

uitgedeeld bij gezinnen aan huis, het AZC, het Leger des Heils, het wijkteam 

en overige maatschappelijke organisaties. Ook Rabobank heeft cadeautjes 

uitgedeeld bij gezinnen met een krap budget. Kinderen mochten zelfs 

videobellen met Sinterklaas.

  BEDRIJVEN  

Veel vrijwilligers die zich inzetten komen uit een kerk. Van jong tot oud 

wordt er meegedaan. Ten tijde van de lockdown hebben we samengewerkt 

met Ridderkerk Helpt en vrijwilligers ingezet bij hulpvragen. Ridderkerk 

Helpt is een initiatief van de gezamenlijke Ridderkerkse kerken en het 

Interkerkelijk Diaconaal Beraad.

  KERKEN  

De herkomst van groepen is ontzettend divers. Wat ook de verscheidenheid 

van groepen in de samenleving goed weergeeft. Vriendengroepen, gezinnen, 

politieke fracties zijn voorbeelden van groepen die op allerlei manieren ‘present’ 

zijn geweest voor de ander. Onze flexvrijwilligers hebben kleinere klussen en 

ad-hoc hulpvragen opgepakt. Ook in coronatijd. Wat zijn wij blij met hun inzet!

  DIVERSE GROEPEN EN FLEXERS  
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Een prachtige groep mensen die zich ook in 2020 weer 

aan ons heeft verbonden als ambassadeur. Deze mensen 

draagt Present Ridderkerk een warm hart toe en zijn elk op 

hun eigen manier betrokken bij Present. Ze zetten concreet 

hun kennis en netwerk in om de stichting te ondersteunen 

en naamsbekendheid te vergroten. Wij zijn blij dat deze 

mensen verbonden zijn met Present.

AMBASSADEURS

Dankzij diverse donaties uit fondsen, de Club van 100, particuliere en zakelijke giften, 

subsidies, kerkelijke bijdragen of collecten en andere bijdragen werden we gesteund 

in 2020. Voor een overzicht van ons verkort financieel jaarverslag verwijzen we u naar 

www.presentridderkerk.nl. Deze is vanaf eind april 2021 te downloaden.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

IMPACT VAN EEN PROJECT

• Geeft licht waar het al maandenlang donker is

• Eenmalige inzet van blijvende waarde

• In korte tijd veel werk verzetten

• Betekenisvol

• Gelijkwaardige ontmoeting

• Stap in elkaars leefwereld


