


Missie en visie 

Een brug slaan tussen mensen die eenmalig hun 

tijd willen geven en mensen die daarmee geholpen 

kunnen worden. 

Een beweging op gang brengen in de samenleving 

waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend 

vinden om naar elkaar om te zien. 



Onderscheidende kenmerken 

1. Aanbod van burgers is het vertrekpunt. 

 

2. Inzet via vraag maatschappelijke organisaties. 

 

3. Structureel opgezet met professionele kaders. 

  

4. Plaatselijk draagvlak, lokaal gedreven. 

 



Projecten 

•  

 

 

  

• In woon- en leefsituaties  

  Criteria voor de hulpontvanger: 

    - hulpverlener   

    - onvoldoende netwerk 

    - onvoldoende geld 

    - onvoldoende gezondheid 

    - levert bijdrage 

    - tekent overeenkomst 

 

• Sociale activiteiten 

   Met specifieke doelgroepen 

 



Maatschappelijke organisaties  

  



Een groep van 11 mensen helpt een moeder om haar  

woning op te ruimen en schoon te maken. De vrouw 

was door  persoonlijke problemen niet aan opruimen 

toe gekomen en wist nu niet waar ze moest beginnen.  

Het is een flinke woning dus veel te doen. Moeder helpt 

zelf ook mee en aan het eind van de dag is iedereen 

doodmoe , maar zeer tevreden met het resultaat! 



Een gezellige avond voor de 

bewoners, die begeleid 

wonen. 

 

Leden vanuit een kerkelijke 

gemeente hebben samen met 

de bewoners spelletjes 

gedaan, er is voorgelezen, 

gewandeld en er zijn cup 

cakes gebakken en natuurlijk 

ook opgegeten.   

 

De bewoners hebben genoten 

van de extra aandacht die ze 

kregen. Het personeel heeft 

daar helaas geen tijd voor. 



Gescheiden jonge vrouw met zoontje krijgt huis 

toegewezen met alleen maar blauwe muren. 

Ze heeft geen sociaal netwerk en wil graag de 

muren wit hebben.  

 

Een groep collega’s helpt haar van de blauwe 

muren af en legt ook nog even vinyl in het hok. 

Zo kan zij een nieuwe start maken. 



Man in schuldsanering leeft met twee honden. 

Vloerbedekking is niet schoon te houden/krijgen.  

Dit levert gevaar voor de gezondheid. 

Via een fonds is er vinyl aangeschaft. 

 

Groep is blij deze man te kunnen helpen door 

oude vloerbedekking te verwijderen en nieuw vinyl 

te leggen. 



Een groep van 5 jonge mannen  helpt 

een tienermoeder om het verzamelde 

afval uit de tuin af te voeren. De mannen 

weten van aanpakken en brengen karren 

vol overtollige huisraad naar de stort.  

Er worden ook nog wat  tegels gelegd en 

dan is het voor de kinderen weer veilig 

om in de tuin te spelen. 



Rol van Present rondom een project 

  

Vooraf: 

Begeleiden en instrueren van de groep 

Organiseren projectbezoek en -formulier 

 

Tijdens project: 

Starten en afronden van het project 

Verbinding tussen MO en groep 

Verantwoordelijk voor groep tijdens project 

Stand-by tijdens project 

 

Achteraf: 

Evaluatie 

  



Projectbezoek 

• Voorafgaand aan het project locatiebezoek 

 

• Wederzijdse kennismaking 

 

• Duidelijke afspraken maken over: 

 

 Begin en eindtijd 

 Aantal personen 

 Activiteit 

 Materialen en gereedschappen 

 Financiën 

 Eten en drinken 



 

Samen staan we sterker! 

Wilt u ons helpen om….. 

 
bij signalering hulpvraag, cliënt te wijzen op 

mogelijkheid om vrijwilligers Present DFM in te zetten? 

bekendheid te geven aan Present binnen uw eigen 

werkomgeving en privénetwerk? 

u eenmalig in te zetten voor project (praktisch of 

sociaal) met uw eigen team, familie, gezin, sportclub, 

koor, vereniging, vriendengroep enz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bedankt voor uw aandacht! 
   

 
Elvera Jansen 

06- 36356619 

elvera.is.present@outlook.com 


