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DE CORONACRISIS: HARTELIJK DANK!

vrijwilligers uur

& MET FINANCIËLE STEUN VAN

40 taal-, fiets-, 
huiswerk, 

sport- & lock-
downmaatjes 

483
Projecten

40 Flexers 
deden 
95 Projecten

386 KEER EEN 

GEZELLIGE 

ONTMOETING 

VOOR MEER 

DAN 1.700 

ZWOLLENAREN

 Present Zwolle in 2021

SAMEN 

626
groepen

MEER DAN 250
HUISHOUDENS 

KREGEN EEN 

FIJNER THUIS 

ÉN EEN MOOIE 

ONTMOETING

143
Trajecten

162 vrijwilligers 
deden 53 Buurten 
met Boodschappen

1.225  20.000

WIE DEDEN ER MEE?
50 P-teamers 
deden
126 Projecten

45 vrijwilligers 
deden 42 Buurten 

met Feestjes

 de Gemeente Zwolle, particulieren,
bedrijven, kerken en fondsen  

20 vrijwilligers 
deden 5 Buurten

bij een Zorginstelling

9 vrijwilligers
deden 6 Buurten

bij Ouderen

6040

opnieuw een jaar anders dan andere jaren door de coronacrisis *)

*) Door de coronacrisis ging helaas opnieuw veel niet door. We hebben opnieuw gekeken hoe het wél en coronaproof kon, juist voor de kwetsbare mensen die niet op een andere manier hulp kregen en voor alle
vrijwilligers die graag wilden helpen. Normaal bemiddelen we veel groepen van 6-8 personen (of meer) die in huishoudens / instellingen aan de slag gaan. Dat kon in 2021 helaas opnieuw niet en zij meldden zich dus
ook veel minder aan. Onze Flex- & P-teamgroepen (opgesplitst in kleine groepjes van 2-3 personen) deden heel veel extra Projecten. Ook onze Trajecten als Buurten met Boodschappen of alles rondom Klets&Koek
voor statushouders, konden met aanpassingen doorgaan. Voor de veiligheid maakten de vrijwilligers wel minder uren in totaal dan in 2020 en wat niet live kon, ging digitaal. In 2020 hadden we nog 165 eenmalige
coronaprojecten waar in 2021 geen aanbod voor kwam/vraag naar was. In 2019 bemiddelden we 456 Projecten en Trajecten, dus 2021 laat nog steeds een aanzienlijke groei zien ten opzichte van de 'normale' jaren.

- de meeste aantallen in deze infographic zijn afgerond, exacte cijfers volgen in ons jaarverslag, te vinden op www.presentzwolle.nl -

25 wegwijsmaatjes
hielpen 34 status-

houders inburgeren  

42 status-
houders waren
zelf vrijwilliger

bij Present!

38 vrijwilligers 
bij Klets&Koek 

& de zwemlessen  + 9 van hen op weg naar werk


