
 

Ben jij ook Present? 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

Je komt als geroepen! 

Je bent maatschappelijk betrokken en wilt je best eens inzetten voor de medemens  

in nood, maar wie is dat en wat zou je concreet kunnen doen?  

Hier wijst Stichting Present de weg; zij slaat een brug tussen groepen vrijwilligers en 

mensen met een hulpvraag – mensen die geen geld en sociale contacten hebben,  

en vaak ook gezondheidsproblemen.  

Samen met bijvoorbeeld je collega’s, familie, vrienden, klas- of teamgenoten doe je  

een klus waardoor iemand ineens uit de put wordt getrokken. Denk aan schoonmaken en 

opknappen van woningen en tuinen, reparatiewerkzaamheden, verhuizen, of soms  

het organiseren van activiteiten. Of nog iets anders, iets waar jij goed in bent… 

Jouw (eenmalige) inzet is van onschatbare waarde! En door samen zo bezig te zijn,  

leer je elkaar ook eens op een andere manier kennen. 

 

 
 

Veel gehoorde uitspraken van vrijwilligers voor Present: 

 “Wat is het eenvoudig om iets voor een ander te kunnen betekenen.” 

 “Dit zijn zaken die je op TV ziet, maar ze bestaan echt.”  

 “Een dagje opruimen maakt je hoofd lekker leeg.” 

 

“Gezellig met elkaar de handen uit  
de mouwen steken en meteen  

iemand uit de brand helpen.” 

“Wat een situatie, 

en zo dichtbij huis.” 



 
 

Postbus 31, 7770 AA Hardenberg 

tel. 0523 271666 

www.presenthardenberg.nl 

info@presenthardenberg.nl 

bank: NL03 RABO 0142149330 

 

Geïnteresseerd?  

Neem contact op: 

Erna Martens 

erna.martens@presenthardenberg.nl 

tel. 06 57 33 66 44  

Nienke Spit-Boezaart 

nienke.boezaart@presenthardenberg.nl 

tel. 06 57 32 65 68. 

 

Deze flyer is mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

 

    

  

Stichting Present hanteert de volgende werkwijze: 

Presentatie: Present verzorgt een presentatie in je groep. 

Aanmelding: Als groep bepaal je wat je zou willen doen en wanneer. 

Match: In samenwerking met plaatselijke maatschappelijke organisaties  

zoekt Present een geschikt project. 

Projectbezoek: Onder leiding van Present bereidt één van de vrijwilligers  

het project voor met de hulpontvanger en zijn/haar hulpverlener. 

Uitvoering: Onder leiding van Present wordt het project volgens planning uitgevoerd. 

Evaluatie: Na afloop vindt terugkoppeling plaats met alle betrokkenen. 

 

“Door de inzet van Present  
  heeft mijn cliënt weer een  
  sociaal netwerk opgebouwd.” 

 

“Door de inzet van Present heb ik 
  in één dag een situatie kunnen  
  creëren waar ik anders minimaal  
  zes weken voor nodig had.” 

 

 


