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‘Met jullie samenwerken is altijd een feestje. Jullie zijn van 
die heerlijke aanpakkers!’ (hulpverlener)  
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Voorwoord 
 

Het jaar 2021 is alweer voorbij. En het is voorbij gevlogen! Een jaar met zoveel 
veranderingen, opnieuw lockdowns, beperkingen, ziekte en onzekerheid. 
Terugkijkend op het jaar hebben we opnieuw een enorm enerverende tijd gehad. 
Niet alleen wij, maar heel Nederland, heel de wereld. Wat hoopten we allemaal dat de 
pandemie onder controle kwam, maar helaas was dat te vroeg gejuicht. We mochten 
wel even proeven van wat vrijheid, maar na de zomer gingen we weer terug naar een 
beperkte lockdown.  
 
Dit alles heeft het werk van Present beïnvloed. Wij blijven werken met groepen 
vrijwilligers, en juist groepen zijn in tijden van een ernstig besmettelijke ziekte niet 
verstandig. Toch zijn we doorgegaan met ons werk en zijn we blijven zoeken naar 
manieren om de hand te reiken aan Rotterdammers in een kwetsbare positie. Want 
juist die Rotterdammers hebben ook in deze tijden onze hulp nodig. Hun leven stond 
al op z’n kop, en nu alleen nog maar meer.  
 
Daarom zijn we doorgegaan, en dat is gelukt! We hebben gewerkt met kleinere 
groepen vrijwilligers, een periode zelfs met tweetallen. En ja, dan kun je niet een hele 
woonkamer in één keer doen, maar we konden wel zorgen voor die ander. En het 
mooie is dat mensen juist ook nu, in deze periode van pandemie, heel graag iets 
betekenen voor een ander. Dat aanbod hebben we zo goed mogelijk gekoppeld aan 
de vragen vanuit de stad.  
 
Samen met onze partners en collega’s zijn we dankbaar voor het afgelopen jaar. We 
zijn blij dat we een nieuw normaal hebben gevonden en dat we in 2022 hopelijk nog 
wat meer vrijheid mogen gaan proeven. We zien uit naar ‘normale projecten’. Hoe het 
werk er ook uit komt te zien: wij blijven omzien naar elkaar!  
 
Hartelijke groet, 
 

 

Maaike van der Vlies – directeur 
 
Dirk Koppenol – bestuursvoorzitter 
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Wat doet Present? 
Stichting Present Rotterdam organiseert zinvolle vrijwilligers-
projecten voor groepen. Dit kunnen praktische projecten zijn, 
zoals het opknappen van een huis of een tuin, maar ook sociale 
activiteiten zoals koken bij de daklozenopvang of een dagje weg 
met ouderen of mensen met een handicap. 
Present maakt zo de verbinding tussen mensen die elkaar 
gewoonlijk niet zo snel zouden ontmoeten. We zorgen voor een 
ontmoeting tussen weerbare en kwetsbare inwoners. De 
vrijwilligers komen via Present “achter de voordeur” en ervaren 
hoe het is om iets te kunnen betekenen voor een ander. 
Iedereen kan “present zijn” met zijn groep collega’s, studenten, 
een kerk of gezin. Door het matchen van groepen aan een 
passende hulpvraag wil Present bijdragen aan een beweging in 
de stad waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden 
om elkaar te helpen en ondersteunen. 
En dat werkt. Met een presentproject komt er in één dag iets van 
de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde waar 
zowel vrijwilligers als hulpontvangers blij van worden. 
Maatschappelijke organisaties zijn hierin belangrijke partners. Zij 
geven aan wie er hulp nodig heeft omdat iemand weinig geld, een 
klein netwerk of een slechte gezondheid heeft. Zo komt de hulp 
terecht bij wie het nodig heeft. 
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Present zijn we samen 
…met maatschappelijke partners  
Een belangrijk element van de projecten die Present organiseert, is dat  
er professionele maatschappelijke partners betrokken zijn. Hiermee is Present een 
verlengstuk van de hulp die het maatschappelijk middenveld biedt in de 
samenleving. Elk jaar wordt er samengewerkt met ruim 60 verschillende 
organisaties. Hulpverleners kunnen een hulpvraag indienen bij de stichting voor 
hun cliënt. Bij een praktische vraag om hulp is een hulpverlener betrokken die weet 
wat de situatie van de hulpontvanger is. Deze hulpverlener biedt de nodige 
begeleiding aan de hulpontvanger. Present kan ingezet worden als interventieteam 
om een korte tijd ondersteuning te bieden met praktische klussen. Door de ruimte 
die dit letterlijk en figuurlijk schept, kunnen hulpontvanger en hulpverlener samen 
zich weer focussen op het hulpverleningsproces. Bij het organiseren van sociale 
activiteiten zijn ook zorg- en welzijnsorganisaties betrokken.  
Daarnaast zijn er ook andere partners uit het welzijns- en vrijwilligerswerk waarmee 
nauwe samenwerking is zoals: HipHelpt Rotterdam, Stichting ANDERS Rotterdam en 
Nederland Cares.  
Partners die in 2021 een hulpvraag hebben ingediend bij Present Rotterdam en waar 
vrijwilligers hebben kunnen ondersteunen, zijn bijvoorbeeld: Legers des Heils, ASVZ, 
Antes, Maaszicht, Thuis op West, Stichting Ontmoeting, House of Hope, Van Kansrijk 
naar Kansarm, Goud van Noord etc. 
De samenwerking met maatschappelijke 
partners is van grote toegevoegde waarde 
voor het werk van Present. Hulpverleners 
staan zelf vaak voor grote uitdagingen en 
moeten met een beperkt aantal uren 
begeleiding bieden. Hulpverleners zijn altijd 
blij met de inzet van de vrijwilligers van 
Present en raken hierdoor zelf ook 
gemotiveerd.  
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…met vrijwilligers  

Er is een grote groep vrijwilligers die zich graag wil inzetten, maar zich niet 
structureel wil of kan verbinden aan een organisatie. Present werkt samen met 
honderden, vaak jonge vrijwilligers, die via Present toch hun kwaliteiten en tijd 
kunnen inzetten.  
Via de unieke door Movisie erkende Presentmethode begeleidt Present al deze 
groepen van aanmelding tot project tot eventuele her-inzet. Hun talenten, 
mogelijkheden en tijd zijn het vertrekpunt van de projecten. Na aanmelding gaat 
Present samen met de groep op zoek naar een hulpvraag die bij hen past. Samen met 
deze vrijwilligers wil Present een beweging op gang brengen in de samenleving. De 
vrijwilligers zijn vaak gezinnen, studenten, leden van een kerk of sportvereniging of 
bedrijven.  
Ook hebben we in 2021 gebouwd aan een vaste kern van vrijwilligers. Het is fijn 
om een groep vrijwilligers te hebben die zich vaker in wil zetten. Zij kunnen 
bijvoorbeeld groepen begeleiden of zich inzetten als flexvrijwilliger. Dit zijn 
vrijwilligers die vaker in een gecombineerde groep aan de slag gaan. Op dit moment 
zijn er 10 flexvrijwilligers en 5 groepenbegeleiders actief.  
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Present in 2021 
Soms zichtbaar, maar meestal onzichtbaar werd er in 2021 door veel groepen hard 
gewerkt om Rotterdam leefbaar te maken. De inzet van alle vrijwilligers is zeer 
waardevol en onmisbaar voor het werk van Present. Veel ontmoetingen die tot stand 
werden gebracht, waren er zonder tussenkomst van Present niet geweest. In dit 
hoofdstuk zijn de resultaten in cijfers en impact in verhalen te lezen en blikken we 
terug op een tijd van coronamaatregelen.  
 

Projecten in cijfers  
 

In 2021 was het aanbod van vrijwilligers weer groter dan de jaren  
ervoor. De bereidheid om anderen te helpen bleef ook ondanks de verschillende 
maatregelen en lockdown in november. Het team heeft hard gewerkt om al deze 
vrijwilligers te koppelen aan Rotterdammers in nood en met succes! Er zijn 2005 
vrijwilligers actief geweest in 289 projecten. Deze vrijwilligers hebben samen 4880 
uur gewerkt ten bate van 4197 Rotterdammers die hulp konden gebruiken.  
 
In totaal zijn er zelfs 341 projecten voorbereid, maar vanwege 
gezondheid, maatregelen of andere redenen zijn er 52 
voorbereidde projecten afgezegd. Dit aantal 
is hoger dan in een ‘normaal jaar’ en heeft 
veel energie gekost. Er is wel veel tijd 
gestoken in de voorbereiding. Dit relatief 
hoge aantal annuleringen is het zichtbare 
resultaat van dat wij doorgegaan zijn met 
ons werk in de coronatijd. 80% van de 
annuleringen is daarnaar terug te voeren. 
Een vrijwilliger die verkouden werd op de 
dag van het project, een bewoner die 
toch moest wachten op een testuitslag of 
een groep studenten die te maken 
hadden met diverse besmettingen in het 
huishouden. Hierover zijn wij altijd open 
en transparant geweest; iedereen wist 
dat dit kon gebeuren en gelukkig 
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hebben we dit altijd in goed overleg kunnen oplossen. Wel heeft ons dit veel uren 
gekost, en daarom nemen wij deze mee in onze resultaten.   
Wat ook opvalt is dat de groepen groter werden. We zagen aan het begin van de 
coronacrisis dat mensen veelal alleen of met zijn tweeën aan de slag gingen. Gelukkig 
kwam er in de loop van 2021 weer ruimte voor grotere groepen. Hierdoor konden de 
vrijwilligers ook weer echt de interventie plegen waar Present bekend om staat: in 
één dag een verschil maken.  
Ook in 2021 waren er weer veel jonge en werkende mensen actief. We zijn blij dat 
er weer een aantal bedrijven aan de slag konden gaan. In 2021 zijn er weer een aantal 
acties georganiseerd waar er tassen werden uitgedeeld. Dit zijn projecten waarin 
relatief weinig tijd een grote impact gemaakt kan worden. Deze projecten zorgden 
voor een toename in de aanmelding van gezinnen. Zelfs de kleinste kinderen konden 
meehelpen bij bijvoorbeeld het samenstellen van een zomerpakket. Gezinnen maar 
ook studenten uit één huishouden waren voor Present makkelijker in te zetten 
vanwege de maatregelen.  
 
In 2021 deden er nog meer 
studenten mee dan het jaar ervoor. 
Het is mooi de betrokkenheid van 
deze groep en hart voor 
medemensen te zien. We zagen wel 
flink minder inzet van de kerken. 
Vanwege de crisis waren ook in de 
kerken minder ontmoetingen en 
bleef de inzet van deze groepen 
achter. We verwachten dat dit 
volgend jaar weer aan zal trekken. 
Een mooie ontwikkeling is dat we 
weer bedrijven mochten verwelkomen. Zij gingen langzaamaan weer op zoek naar 
manieren om toch maatschappelijk betrokken te zijn. Er deden ook statushouders, 
scholieren en andere jongerengroepen mee. Dit laat weer goed zien dat iedereen 
Present kan zijn voor een ander. 

  

Herkomst vrijwilligers

Studenten

Anders

Kerken

Jeugd

Onderwijs

Bedrijven
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Van huis naar thuis  
Met steun van verschillende partners hebben bijna 60 huishoudens weer een thuis 
gekregen. In deze praktische projecten worden huizen opgeknapt zodat mensen weer 
een fijne leefomgeving krijgen. De beginsituatie van de gezinnen is meestal 
schrijnend: betonnen vloeren, vervuilde kamers, afgescheurd behang en beddengoed 
met gaten. Diverse groepen hebben de kamers opgeknapt en nieuwe meubels in 
elkaar gezet. Dit deden ze niet alleen, hulpontvangers en hulpverleners hielpen mee 
waar mogelijk. Vaak zorgden de hulpverleners samen met de hulpontvangers ook 
voor meubels en spullen bovenop de materialen die via Present werden geregeld. 
Hulpontvangers hielpen mee en leerden hoe je nu eigenlijk moet behangen en 
verven. Veel kinderen hebben een fijne plek voor zichzelf gekregen waar ze zich 
terug kunnen trekken, huiswerk kunnen maken en even de problemen kunnen 
vergeten die spelen in het gezin. Ook durven zij hun vrienden weer thuis uit te 
nodigen zonder schaamte voor  
 
hun leefomgeving. De projecten hebben niet 
alleen impact op  
 
de mensen die geholpen worden, 
maar ook op de  
vrijwilligers die ondersteunen. 
Armoede komt zo heel dichtbij 
en het is fijn om een bijdrage 
te kunnen leveren aan het 
welzijn van een ander. 

  

‘Wij hebben een bureau geregeld voor het meisje en moeder zelf een bed. De kamer is 
nu bijna klaar. Mevrouw is erg gelukkig en een groot deel van de stress is hierdoor 
weggenomen. Haar huis voelt nu veel meer als een huis, mede dankzij de hulp van de 
jongens via stichting present. We zijn erg tevreden over de samenwerking met jullie en 
dat we zo een hoop gezinnen in Rotterdam een stap verder kunnen helpen.’ 
(hulpverlener) 
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Present zijn met jongeren 
 
In de cijfers is goed terug te zien dat Present veel met jongeren werkt. Denk aan de 
vele studenten die zich in hebben gezet, maar ook scholen, jonge statushouders en 
jongerengroepen van kerken. Het mooie van al het vrijwilligerswerk is dat het niet 
alleen iets doet met de hulpontvanger. Iedereen die zich inzet kan ook zelf een 
ervaring opdoen en hiermee zijn leven verrijken. In 2021 waren er ook projecten 
specifiek gericht op jongeren. Dit zijn bijvoorbeeld de projecten vanuit de 
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en het project Futureproof. 
 
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 
MDT is een landelijke regeling bedoeld voor jongeren. Het doel is om 
maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren. Binnen deze regeling heeft Present 
onder het Jong Present traineeship ontwikkeld. Dit is een kort traineeship voor 
jongeren tussen de 15 en 28 jaar. Ze krijgen in een paar maanden de kans om hun 
horizon te verbreden en hun CV aan te vullen. Bij Present Rotterdam zijn in 2021 3 
trainees aan de slag gegaan. Daarnaast hebben meer scholieren vanuit MDT bij 
Present vrijwilligerswerk gedaan. In totaal zijn er 33 projecten georganiseerd. 
Jongeren gingen samen met jonge statushouders bij bedrijven op bezoek om zo 
samen kennis te maken met het Rotterdamse bedrijfsleven. In het project ‘Giving 
back’ gingen de jongeren achter de voordeuren aan de slag en kwamen in contact 
met kwetsbare Rotterdammers. Bij veel projecten rijst de vraag: ‘Wie helpt nu wie?’ 
Jongeren doen iets voor een ander, maar ontvangen meteen zelf ervaringen en 
kennis die waardevol zijn voor hun verdere leven. 
 
Future proof 
Bedrijven hebben veel te bieden aan jongeren. Niet alleen voor jongeren die alles 
voor elkaar lijken te hebben, maar ook juist voor de uitvallers. Er zijn 9 projecten 
georganiseerd binnen het project ‘Future proof’. In dit project openen bedrijven hun 
deuren voor jongeren met een rugzak. Bij het ene bedrijf werden jongeren toegerust 
en begeleid bij hun persoonlijke ontwikkeling. Denk hierbij aan het maken van een 
C.V. of een gesprek over de toekomst. Bij andere bedrijven konden de jongeren 
vooral meekijken hoe een ICT-bedrijf er bijvoorbeeld uit ziet en welke 
werkzaamheden er plaats vinden.  
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Presentjes uitdelen en 
ontmoeten 
 

Ook dit jaar organiseerden we acties 
waarbij de vrijwilligers anderen 
ontmoetten met behulp van een presentje. 
Gelukkig konden er dit jaar meestal wel 
ontmoetingen plaats vinden tussen de 
gevers en ontvangers! In de zomer ging 
dit met name om het uitdelen van tassen 
aan kwetsbare gezinnen in armoede. Zij 
konden met de inhoud de zomer vakantie 
doorkomen. Hulpverleners konden deze 
gezinnen bij Present aanmelden. Er gingen 
732 vrijwilligers aan de slag vanuit 
verschillende hoeken! Bedrijven sponsorden spullen of vulden met hun team tassen 
voor de gezinnen. Vervolgens werden de tassen langsgebracht en ontstonden er 
mooie ontmoetingen. De inhoud van de tassen verschilde enorm. Elk gezin kreeg een 
tas op maat. De vrijwilligers bepaalden grotendeels zelf wat ze er in stopten. Dit jaar 
was er dankzij stichting de Blije Gift in elke tas een kinderboek te vinden. Ook Hello 
Print droeg bij. In 2020 werden er 146 tassen langsgebracht, in 2021 zelfs 183 tassen. 
Er werd dit keer nog meer tijd besteed door de vrijwilligers om de juiste spullen uit te 

zoeken en op bezoek te gaan. Samen 
deden ze in de zomerperiode rond dit 
project bijna 3000 uur 
vrijwilligerswerk. Dit is gemiddeld 4 
uur per persoon. Een bezoekje aan de 
deur of in de tuin werd enorm 
gewaardeerd. “Even een normaal 
praatje”, zei een van de moeders.  
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In de winter werden er weer presentjes uitgedeeld. In tegenstelling tot de zomeractie 
was dit een kleine attentie, want hierin wilden we juist de focus leggen op de 
ontmoeting. Een presentje is dan een mooie ijsbreker om een gesprek te starten. De 
lockdown kwam behoorlijk aan, dit zagen we ook in het animo onder de vrijwilligers 
om iemand te bezoeken. Toch zijn er 136 bezoekjes gebracht door 157 vrijwilligers. 
Het was mooi om te zien dat er verbinding ontstond tussen hele verschillende 
mensen. Studenten gingen op pad, maar ook moeders met kinderen, stellen etc. De 
bezoekjes vonden plaats in de donkere maand december. Er zijn zelfs mensen die op 
1e kerstdag op bezoek zijn gegaan, een dag die extra eenzaam kan zijn. 
Hartverwarmend!  
In beide projecten hebben we de vrijwilligers kunnen toerusten. In de zomer hebben 
we dit in een digitale ontmoeting gedaan. Vrijwilligers konden vragen kwijt over wat 
goede producten waren voor in de tassen en wilden graag leren hoe het is voor de 
gezinnen om te leven in armoede. Ongeveer 20 vrijwilligers hebben hieraan 
deelgenomen. 
In de winterperiode hebben we met behulp van stichting Luistergoud de vrijwilligers 
ook kunnen informeren en toerusten. De hulpverleners hebben we om meer 
informatie gevraagd over de mensen die ze hebben aangemeld. Bijvoorbeeld hobby´s 
en interesses. De vrijwilligers kregen tips mee hoe je nu een gesprek opent met een 
onbekende. Want het kan best spannend zijn voor beide partijen om zomaar een aan 
te bellen en het gesprek aan te gaan. 
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De maatschappelijke 
besparing 
Vanaf 2020 maken wij gebruik van Salesforce als systeem waarin we onze 
projectenadministratie bijhouden. Het administreren van onze projecten is hiermee 
op een hoger niveau gekomen. Samenwerken gaat gemakkelijker, de administratie 
nauwkeuriger en ons werk efficiënter. En niet te vergeten, het is een intuïtief systeem 
waardoor echt iedereen hiermee uit de voeten kan. Nieuwe krachten, vaste 
vrijwilligers en stagairs hebben het systeem snel onder de knie. Intussen ontwikkelen 
we samen met stichtingen uit drie andere grote steden Salesforce steeds een stukje 
verder door.  
De werkwijze van Present is al meerdere keren onderzocht en gewaardeerd als 
effectieve interventie. Wij willen graag inzichtelijk maken hóe effectief deze is en 
wat het waard is. De inhoudelijke kennis hebben we en samen met een aantal data-
analisten hebben we deze meting ontwikkeld. In 2021 zijn we gestart met de pilot 
Impactmeting. Hierin meten we in harde euro’s de waarde van ieder project. Dit is 
op basis van de maatschappelijke prijslijst, de urgentie van de hulpvraag en op basis 
van of er nog ander netwerk is wat de hulpvraag op kan pakken. Dat heeft 
geresulteerd in de pilot Impactmeting die we eind 2021 gedaan hebben.  
We meten onze impact op twee 
fronten: de maatschappelijke 
besparing en de vervangingswaarde. 
Het eerste is het bedrag wat we de 
maatschappij besparen door het 
uitvoeren van de projecten. Denk 
hierbij aan het voorkomen van een 
uithuisplaatsing, het verhelpen van 
woonoverlast of het bieden van een 
noodbehandeling bij de tandarts. Om 
dat laatste als voorbeeld te gebruiken: 
een gemiddelde noodbehandeling bij 
de tandarts kost € 550,-. Hiermee 
voorkomen we bezoeken aan de 
huisarts en ziekenhuis, wat de 
maatschappij dus geld bespaart. 
Daarnaast berekenen we ook de impact op het sociale deel; dat je beter voor de dag 
komt bij een sollicitatiegesprek, of dat je je buren weer durft te spreken nu je niet 
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meer zo’n enorme ontsteking in je mond hebt. Dit is informatie die we 1 op 1 
terugkrijgen van de hulpverlening en de cliënten zelf, en op basis daarvan berekenen 
we een impactbedrag. Omdat deze niet in de maatschappelijke prijslijst staat, 
berekenen we in samenspraak met de hulpverlening, cliënten en betrokken 
tandartsen een bedrag van € 2000,- per behandeling als maatschappelijke besparing. 
Het commentaar wat we hierop kregen was; je zet laag in. En dat doen we bewust; we 
pronken graag met cijfers waarvan we zeker weten dat we niet bluffen en zijn graag 
transparant over het rekenmodel daarachter.  
Daarnaast monitoren we de vervangingswaarde. Dit is de geldelijke waarde van de 
inzet van vrijwilligers. Het uurtarief van vrijwilligers hebben we op €26,- vastgesteld. 
Op basis hiervan kunnen we goed tonen hoeveel geld er geïnvesteerd wordt door 
vrijwilligers middels hun tijd, én dus ook wat er bespaard wordt!  
De eerste uitkomsten waren gigantisch, en daarom zijn we nog een keer door de 
meting heen gegaan. De kinderziektes hebben we eruit gehaald, we hebben 
geschaafd aan de vragen en de ijkpunten. Dit zorgt ervoor dat de cijfers realistischer 
zijn. En met gepaste trots presenteren wij hierbij onze impact in euro’s over het jaar 
2021:   
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Financieel 

 
We zijn enorm dankbaar voor hoe we het afgelopen jaar onze financiële balans 
hebben kunnen bewaren. Dit is wel heel spannend geweest. Opnieuw hadden we te 
maken met uitval van personeel in verband met zwangerschap en de vervanging 
daarvan. Gelukkig wordt dit opgevangen door een uitkering vanuit het UWV 
waardoor we de vervanging konden bekostigen. Daarnaast konden we nog niet al 
ons werk doen in verband met de maatregelen rondom de corona pandemie. Vooral 
de inzet van bedrijven en kerkelijke groepen is in 2021 klein gebleven. Opbrengst 
vanuit bedrijven is daardoor wat achtergebleven. Gelukkig hebben een aantal kerken 
ons financieel extra gesteund waardoor er niet een enorm gat is gevallen. Daarnaast 
hebben we boven verwachting particuliere giften mogen ontvangen.  
Ook in 2021 hadden we als doel om extra personele inzet te kunnen realiseren. Dit is 
helaas niet gelukt, mede door de pandemie en de beperkingen die daarmee kwamen. 
Ook het vervangen van zwangerschapsverlof is in die periode uitdagend geweest, 
waardoor we deze plannen van grote uitbreiding niet loslaten, maar verder vooruit 
schuiven richting 2022.  
We kijken terug op een veelbewogen jaar, ook op financieel vlak, en we zijn blij dat 
we het jaar netjes kunnen afronden. De verdere details vindt u in onze jaarrekening.   
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Vooruitblik 2022  
 
We zien uit naar een nieuw jaar. Uiteraard hopen we dit keer echt afscheid te nemen 
van corona en de bijkomende maatregelen. Er ligt veel potentieel aan 
vrijwilligersgroepen, maar uiteraard ook aan hulpvragen.  De crisis zal naar 
verwachting zijn sporen nalaten. Nu de meeste mensen weer in beslag genomen 
worden door de waan van de dag, zullen veel eenzame mensen waarschijnlijk nog 
verder in een isolement komen. We verwachten ook dat armoede zeker niet minder 
zal worden nu we horen over bijvoorbeeld torenhoge energieprijzen en 
boodschappen die al maar duurder worden 
 
Vanuit Present zien we er naar uit dat bedrijven weer meer willen en kunnen doen. 
Teamuitjes zijn uitgesteld naar betere tijden en wellicht ontstaan er in het nieuwe jaar 
kansen om elkaar weer te ontmoeten. Eerder hebben we al veel tijd geïnvesteerd in 
de relaties met bedrijven en dit werpt nog altijd zijn vruchten af. Veel bedrijven 
dragen Present een warm hart toe. 
 
Ook in 2021 groeide het aantal vrijwilligers. Dit is geweldig om te zien, maar aan de 
andere kant moeten we het organisatorisch ook aankunnen. Een aantal plannen qua 
uitbreiding van het team zijn niet doorgegaan vanwege gebrek aan financiering. We 
hopen hier in 2022 mee verder te kunnen zodat we het groeiende aantal projecten 
goed kunnen blijven organiseren en begeleiden en zo alle vrijwilligers te kunnen 
bedienen die graag iets voor een ander willen betekenen. 
 
Het belangrijkste is dat we als team ook in 2022 vast willen blijven houden aan onze 
doelstelling om Rotterdam weer een beetje mooier en socialer te maken. Samen 
willen we bijdragen aan een mooie stad waarin we teruggaan naar het ‘normaal’: 
omzien naar elkaar. 
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