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26
sociale 

projecten:
spelletjes spelen, 

maaltijdactie, 
kerstpresentjes

87
praktische 
projecten:

klussen,  
tuinieren, 
opruimen

Wat een fantastische inzet 
van vrijwilligers in 2021

Present Ridderkerk in cijfers

We hebben, dankzij onze vrijwilligers, meer projecten 

kunnen doen dan ooit. En dat in een bijzonder jaar. 

Juist in deze tijd stonden onze vrijwilligers klaar voor 

een ander in nood. Er zijn vele meters laminaat gelegd, 

muren gesaust en behangen, geschoffeld tot blaren 

aan toe en gezellige dingen gedaan met mensen 

die vanwege eenzaamheid wat gezelligheid konden 

gebruiken!

We kunnen terugkijken op geslaagde projecten waarbij 

bewoners van Ridderkerk weer een stukje verder zijn 

geholpen.

Zoals de opgeknapte tuinen met Sociaal Tuinieren. 

Opgefriste huizen tijdens NL Doet en een gezonde 

maaltijd bij de maaltijdactie. We hadden een gezellige 

zomerpicknick en net voor de kerst deelden vrijwilligers 

maar liefst 67 kerstPRESENTjes uit aan bewoners 

die het afgelopen jaar met een klus geholpen zijn. 

Allemaal activiteiten met een waardevolle ontmoeting 

en waarin we gezamenlijk onze handen in één slaan 

tegen armoede en eenzaamheid. We zijn dankbaar 

dat zoveel mensen en bedrijven ons, ondanks de 

beperkende maatregelen, wisten te vinden in het 

afgelopen jaar. Daardoor kijken we met vertrouwen 

vooruit naar het jaar dat voor ons ligt! 
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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, bijvoorbeeld iets 

wat iedereen in de groep leuk vindt om te 

doen of waar ieders talent ligt. 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 zo snel zou ontmoeten. Je leert elkaar 

als groep op een andere manier kennen en 

kan in een korte tijd veel verschil maken.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

PRESENT SLAAT EEN BRUG 
TUSSEN DE VOLGENDE GROEPEN:

“Ik had niet gedacht dat ik 

het zo leuk zou vinden! Ik 

geef een beetje van mijn tijd 

en handigheid en krijg er 

zoveel voor terug. Wat een 

gezellige dag.”

ONTVANGER(S)
Voor de ontvanger kan de inzet van de groep 

vrijwilligers een steuntje in de rug zijn en 

het doorbreken van een sociaal isolement. 

Gezien worden door de ander en tijd voor 

een praatje. Een groep vrijwilligers kan in 

een korte tijd veel werk verzetten en een 

groot verschil maken voor de ontvanger. 

Tijdens de activiteit ontstaat er een 

waardevolle ontmoeting tussen vrijwilligers 

en ontvanger die van blijvende betekenis is.

“Door de aanwezigheid 

van de kinderen, hebben de 

bewoners echt even afleiding 

gehad. Al is het maar voor 

even, deze mensen hebben 

dat zo nodig. Dank jullie wel!”

“Ik kan jullie niet 

genoeg bedanken voor wat 

jullie hebben gedaan. Vorig 

jaar in februari had ik niets, nu 

is mijn huis netjes en kan ik aan 

de slag in mijn tuin. Dat was 

mij alleen nooit gelukt. Ik wil 

helpen om iets terug te 

kunnen doen.” 

Zorgprofessionals of welzijnswerkers 

signaleren dat iemand gebaat is bij hulp 

door vrijwilligers. Zij kunnen een hulpvraag 

voor hun cliënt aanmelden als deze geen 

eigen netwerk heeft, financiële middelen 

ontbreken en/of gezondheidsproblemen 

heeft. In samenwerking met maatschappelijke 

organisaties kunnen praktische en sociale 

projecten – waar anders weinig tijd voor 

is – georganiseerd worden. 



WIE ZIJN ONZE VRIJWILLIGERS?

Het afgelopen jaar hebben we samengewerkt met het Farelcollege en 

het Máximacollege. De leerlingen van het Farelcollege hebben heerlijke 

hapjes gemaakt en (dwars door de hevige regenval) bezorgd bij de 

bewoners tijdens het Sociaal Tuinieren in Bolnes. Leerlingen van het 

Máximacollege hebben twee keer een gezonde lunch verzorgd voor 

vrijwilligers voorafgaand aan hun tuinproject. De vrijwilligers hebben 

heerlijk gegeten en waren gecharmeerd van de inzet van de leerlingen!

  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. In 

2021 hebben de volgende bedrijven zich ingezet: Bakkerij Voordijk, Albert Heijn 

Dillenburgplein, Blauw, Martinu, Magna Cura Automatisering, Delta Makelaars, 

De Huisdokter, Van der Bijl Administratiekantoor, Akomar, Facilicom, Hofstede de 

Paradijshoeve, Schinkelshoek Communicatie, Munter Tuinprojecten, Aardoom 

Hoveniers en Kok Hoveniers. Bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet!

  BEDRIJVEN  

Er zijn veel Ridderkerkse kerken betrokken bij Present. Van jong tot 

oud wordt er meegedaan. De Maranathakerk heeft een gemeentedag 

georganiseerd via Present. De gemeenteleden hebben spelletjes gespeeld, 

gewandeld, pannenkoeken gebakken en geklust. De Levensbron heeft 

zich ook met een groep vrijwilligers ingezet, waarbij een bewoner in 

Ridderkerk weer een aangekleed thuis heeft gekregen. De Ichthuskerk 

heeft deelgenomen aan het sociaal tuinieren in hun wijk.

  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 juist ook in de Corona 

tijd veel klussen en ad-hoc hulpvragen opgepakt. Niet voor niets waren zij 

genomineerd voor de Vrijwilligers groepsprijs.

  DIVERSE GROEPEN EN FLEXERS  



PRESENT RIDDERKERK

JOJANNE VAN DUINEN (06 13 02 30 94)

ESTHER VAN IERSEL  (06 13 33 89 50) 

   

INFO@PRESENTRIDDERKERK.NL

WWW.PRESENTRIDDERKERK.NL

Onze ambassadeurs zijn: Alfred van den Bosch, Peter van Zomeren, 

Martijn Eeuwijk, Jos de Vos, Anny Attema, Heleen van den Berg, 

Harriëtte Mesland.  

De ambassadeurs dragen 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. We zijn blij dat deze 

mensen verbonden zijn met Present!

AMBASSADEURS

Dankzij diverse donaties uit subsidies, fondsen, de club van Present, kerkelijke bijdragen, 

particuliere en zakelijke giften en de prachtige kerstballenactie werden we gesteund 

in 2021. Voor een overzicht van ons verkort financieel jaarverslag verwijzen we u naar 

www.presentridderkerk.nl. Deze is vanaf eind april 2022 te downloaden.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

IMPACT VAN EEN PROJECT

• Geeft licht waar het al maandenlang donker is

• Eenmalige inzet van blijvende waarde

• Samen in korte tijd veel werk verzetten

• Zinvolle tijdsbesteding

• Gelijkwaardige ontmoeting

• Stap in elkaars leefwereld


