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1. Ieder mens is
alles waard

3. Goed doen
goed doen

2. Dichtbij
verbinden
We nemen lokaal onze
verantwoordelijkheid. We bouwen aan
netwerken met maatschappelijke partners
en verbinden mensen in hun eigen
omgeving aan elkaar. Zo vinden inwoners
van Súdwest-Fryslân het steeds gewoner
elkaar te helpen met een klus, een praatje
of een ander contact.

Vrijwilligers en
hulpontvangers zijn
gelijkwaardig en
verdienen aandacht
en respect.

We doen goed en doen
dit op een
professionele manier.
We werken creatief,
innovatief, flexibel en
dynamisch.

Aantal maatschappelijke organisaties waar we mee samenwerkten:

26

Samenwerkingspartners
COA AZC Sneek De Schuilplaats Fact+ Gebiedsteam Súdwest-Fryslân GGZ Limor Elkien
JP van den Bent stichting Kledingbank Leger des Heils 10 voor toekomst Libel thuisbegeleiding
Patyna Philadelphia Revalidatie Friesland Stichting Leergeld Solidair Friesland Noorderbrug
Thuiszorg ZuidwestFriesland Welkom bij Wil Zienn Sociaal pension Accolade WoonFriesland
Solidair Friesland Van Hien Zorg
Financiële bijdragen
Present is volledig afhankelijk van bijdragen van anderen. Dankzij de bijdragen van fondsen, bedrijven,
(vaste) donateurs, Gemeente Súdwest-Fryslân en kerken hebben wij dit werk voor de kwetsbaren in
de samenleving kunnen doen.

Wie deden er mee?

families

flex-poule

kerken

22

25

21

projecten

projecten

projecten

vriendengroepen

bedrijven

9

5

1

projecten

projecten

project

jongeren / scholen

Kerstengelen

Praktische projecten

In de Adventsperiode zijn
vrijwilligers een Kerstengel voor
iemand die daarvoor is
aangemeld. Een paar keer
aandacht geven met een kleine
attentie, bezoekje, post of …
vaak ervaren als grote
bemoedigingen.

‘Achter de voordeur’ aan de slag
bij mensen zonder sociaal
netwerk en financiële middelen.
Helpen met de tuin, schilderen,
behangen, schoonmaken of
klussen.
Zo wordt een huis weer een
thuis.

Sociale projecten

Kerstpakketten

Samen wandelen,
pannenkoeken bakken,
spelletjes spelen of gewoon
aandacht geven aan de
ander. Deze projecten vinden
plaats bij (zorg)instellingen.
Kleine moeite, groot plezier.

Een kerstpakket samenstellen voor
een gezin wat het financieel krap
heeft. Een mooie manier om te
laten merken dat er nog mensen
aan hen denken.
Wordt als een grote verrassing en
bemoediging ervaren.

Ondersteunen van dit werk kan door je in te zetten als vrijwilliger en/of door het geven
van een eenmalige of structurele gift. NL64 RABO 0150 2602 45 ten name van
Stichting Present Súdwest-Fryslân. Stichting Present heeft een ANBI status.
e-mail: info@presentsudwestfryslan.nl website: www.presentsudwestfryslan.nl

