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566
vrijwilligers

71
projecten

42
sociaal,

bv wandelen,  
verwenactiviteit, 

sporten, etc

29
praktisch,

klussen,  
tunieren, 

schoonmaken, 
opruimen, etc

9,9% school

26,8% overig

21,1% bedrijf

35,2% kerk

2,8% 
vriendenmedeburgers 

werden een  
stukje geholpen

68
mensen werden 

hiermee blij  
gemaakt

415

Niet meer weg te denken uit de 
Ridderkerkse samenleving 

Al 5 vijf jaar lang organiseren we ontmoetingen 
waar burgers uit verschillende leefwerelden 
elkaar raken. Er zijn groepen collega’s op pad 
gegaan om kwetsbare gezinnen te helpen en 
jongeren hebben eenzame ouderen een leuke 
tijd bezorgd. We zijn verder het bedrijfsleven 
in gegaan door ondernemers elkaar te laten 
uitdagen om een project te doen en het werk 

van Present te steunen. Zo hebben we in 2019 
de beweging van in actie komen en met elkaar 
iets doen voor een ander verder in gang gezet. 
Het team van vrijwillige groepenbegeleiders is 
uitgebreid, zodat we verder kunnen groeien in 
de organisatie en de projecten op professionele 
wijze kunnen blijven organiseren. Er blijven 
zich nieuwe groepen vrijwilligers verbinden 
aan Present. Elke keer weer is het mooi en 
waardevol om de vrijwilliger een succesvolle 
ervaring mee te geven!

Present Ridderkerk in cijfers

• Betekenisvol
• Gelijkwaardige ontmoeting
• Stap in elkaars leefwereld

1684
uren

2,8% overheid

1,4% familie

http://www.presentridderkerk.nl


VRIJWILLIGERS

Een groep zet zich eenmalig in op een 
moment dat hen schikt. Zij bepalen ook op 
welke manier zij aan de slag willen.
Present matcht dit op professionele wijze in 
samenwerking met hulpverleners. Als groep 
stel je zo de ander centraal die je normaal 
niet zou ontmoeten en leer je ook elkaar als 
groep op een andere manier kennen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

PRESENT SLAAT EEN BRUG TUSSEN DE VOLGENDE GROEPEN:

“MOOI OM TE MOGEN 
KOKEN VOOR EENZAME 

OUDEREN, JE KUNT ECHT 
IETS DOEN MIDDEN IN 

DE WIJK!

ONTVANGER(S)

Voor de ontvangers kan praktische inzet 
van de groep een steun in de rug zijn en 
een boost in het hulpverleningstraject. 
Sociale activiteiten geven kleur aan 
het dagelijks bestaan van bijvoorbeeld 
bewoners van een instelling. In beide 
gevallen speelt de wederzijdse 
ontmoeting een belangrijke rol!

“FIJN DAT IK EEN BEROEP 
KON DOEN OP PRESENT 

WANT DIT GEZIN 
VERDIEND ECHT EVEN 

EEN STEUNTJE IN DE RUG”

“HEERLIJK OM 
ZOMAAR VERWEND

 TE WORDEN MET EEN 
BEAUTYBEHANDELING”

Zorgprofessionals signaleren dat iemand 
gebaat is bij hulp. Zij kunnen een hulpvraag 
voor hun cliënt aanmelden als deze geen 
eigen netwerk heeft, financiële middelen 
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 het vrijwilligerswerk 
en het werk van Present. O.a. in het kader van burgerschapsvorming. 
Leerlingen en docenten van het Farelcollege hebben hard gewerkt 
tijdens de Goedzakactie van Albert Heijn. Speelgoed werd ingezameld 
en uitgedeeld, zodat elk kind in de decembermaand een kadootje kreeg. 
Leerlingen van het Maximacollege bakten tijdens het jaarlijkse sport 
en spelevent een heerlijke stapel pannenkoeken voor de vrijwilligers, 
statushouders en bewoners van het AZC.

  SCHOLEN   

Bedrijven die in hun ondernemerschap vorm willen geven aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen kunnen via Present op eenvoudige manier 
deelnemen. In 2019 zijn we gestart met de challenge bal die van ondernemer 
naar ondernemer rolt. Delta Makelaars gaf de aftrap en inmiddels is de bal al bij 
diverse ondernemers naar binnen gerold: Schinkelshoek Communicatie, 
De Koning Repro, Den Otter alles voor Kantoor, Romaro, MSR verhuur, Sierat en 
Fidor. Deze en meer ondernemers laten zien dat ze lokaal betrokken zijn en hun 
werknemers de mogelijkheid geven om een vrijwilligerservaring op te doen. 
Daarnaast steunen diverse ondernemers het werk van Present ook met een 
financiële bijdrage.

  BEDRIJVEN  

De groepen uit kerken die zich inzetten blijft stabiel en de hoeveelheid 
kerken die zich in Ridderkerk via Present inzetten is aan het groeien. 
Van jong tot oud wordt er meegedaan. Dit jaar hebben we een tijdcollecte 
in de Kern en Elimkerk gehouden en hebben veel leden iets mogen 
betekenen voor hun medemens. Ook kinderen uit kerken zetten zich in en 
sparen voor budget om kinderkamers op te knappen voor kinderen die in 
armoede opgroeien.

  KERKEN  

De herkomst van groepen is ontzettend divers. Wat ook de verscheidenheid van 
groepen in de samenleving goed weergeeft. Vriendengroepen, gezinnen, een 
orkest, politieke fracties zijn voorbeelden van groepen die op allerlei manieren 
‘present’ zijn geweest voor de ander. Erg leuk ook hoe iedere groep vanuit zijn 
eigenheid aangaf op welke manier zij iets wilden betekenen voor de ander. 
En voor ons de uitdaging om er een mooie match van te maken. In de zomer 
werden er door groepen en gezinnen mooie pakketten samengesteld voor 
gezinnen die niet op vakantie konden in de zomervakantie. Er hebben een 
aantal MEET&EATS plaatsgevonden. Een prachtige manier om asielzoekers er 
even uit te laten zijn en verrijkend voor iedereen. Ook de groep van inmiddels 
25 flexers die zich vaker inzetten via Present mag genoemd worden. Wanneer er 
kleinere klussen of ad-hoc hulpvragen zijn kan Present een beroep op hen doen.

  DIVERSE GROEPEN EN FLEXERS  
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Een prachtige groep mensen die zich ook in 2019 weer 
aan ons heeft verbonden als ambassadeur. Deze mensen 
draagt 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 2019. Voor een 
overzicht van ons verkort financieel jaarverslag verwijzen we u naar www.presentridderkerk.nl. 
Deze is vanaf eind april 2020 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
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