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‘Korte acties, direct resultaat; 
dat spreekt aan’

Wethouder Hans van Daalen kent Stich-

ting Present niet alleen van de bestuurlijke 

overleggen. Hij knapte zelf ooit met een 

groep vrijwilligers de tuin van iemand 

op die dat zelf niet meer kon. 

“We hebben de schutting geverfd, planten eruit ge-

trokken die hun beste tijd gehad hadden; het geeft 

voldoening om zoiets met een team te doen. Je zet 

echt iets neer in een dag en je helpt daar mensen die 

het nodig hebben enorm mee”, vertelt Van Daalen. 

Handen uit de mouwen
In het Barneveldse gemeentehuis heeft de wethou-

der zorg & welzijn in zijn portefeuille en dan kom je 

automatisch ook in contact met Stichting Present. 

''Een mooi initiatief. Het sluit aan bij hoe een deel 

van onze samenleving tegenwoordig vrijwilligers-

werk wil doen. Met korte acties die direct resultaat 

opleveren. Niet jezelf ergens lang aan verbinden, wél 

een keer op zaterdag de handen uit de mouwen ste-

ken om een ander te helpen.”

De werkwijze en het gedachtegoed van Stichting 

Present past bovendien goed bij de visie van de 

gemeente Barneveld. Die visie wordt samengevat 

onder het motto ‘Zelf, samen, gemeente’. “Vroeger 

kenden we een verzorgingsstaat en regelde de over-

heid van alles voor je. Dat past steeds minder bij hoe 

mensen tegenwoordig in het leven staan: we willen 

zelf keuzes maken, de regie en verantwoordelijkheid 

voor ons leven houden en minder bemoeienis van 

bovenaf. Dat gaat vaak en bij veel mensen goed, 

maar als het even niet lukt is het belangrijk dat je 

terug kunt vallen op mensen in je omgeving en uit-

eindelijk ook op het vangnet van de gemeente.”

Zetje in de rug
Met dat sociale netwerk in Barneveld is het over het 

algemeen goed gesteld volgens Van Daalen. Maar 

er blijven altijd mensen die geen contacten hebben 

en tussen wal en schip dreigen te vallen. “Als ge-

meente proberen we mensen dan in eerste instan-

tie te helpen om zo’n netwerk op te bouwen. Ook 

de hulp van Stichting Present is voor deze mensen 

heel waardevol. Het geeft net even dat zetje in de 

rug dat ze nodig hebben. Als gemeente waarderen 

we de inzet van Stichting Present dan ook enorm 

en maken we waar we kunnen reclame. Als ik bij 

bedrijven kom en we praten over maatschappelijke 

betrokkenheid, vertel ik regelmatig hoe inspirerend 

het is om met je medewerkers een deel van je tijd als 

vrijwilliger in te zetten.”

De wethouder zorg & welzijn hoopt dat Stichting 

Present in de komende jaren volop nieuwe vrijwilli-

gers kan verwelkomen en mooie projecten kan rea-

liseren. Heeft hij nog een advies? “Als je groeit, is de 

verleiding groot om allerlei nieuwe deelmarkten aan 

te boren. De kunst is om te blijven focussen. Stich-

ting Present is écht goed in praktische, projectmati-

ge hulp. Blijf dat vooral doen.”

Een woord vooraf

Hans van Daalen
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Mary Kuijpers
Coördinator bij Stichting Present

Beste lezer,
Voor u ligt de eerste Present Paper. In 

dit magazine leest u wie we zijn, wat 

we doen, hoe we dat doen en wie ons 

daarbij helpen. En natuurlijk hoe u ons 

kunt helpen. Want we zijn nog lang 

niet klaar met het helpen van anderen.

Stichting Present bestaat ondertussen al-

weer vijf jaar. Met meer dan 130 projecten 

hebben we al veel mensen een nieuwe start 

kunnen geven. Er zijn mensen die het zelf 

niet redden om het huishouden te runnen 

of een tuin te onderhouden. Ook in de Bar-

neveldse samenleving. Stichting Present 

slaat een brug tussen hen en de mensen die 

een steentje bij willen dragen. Veel mensen 

vinden het lastig om hulp te vragen. Ze zijn 

daarom ook ontzettend blij met de inzet van 

de vrijwilligers. Wat het werk voor de vrijwil-

ligers heel dankbaar en waardevol maakt. 

Namens Stichting Present bedanken we al 

onze vrijwilligers en partners. Ook in 2017 

kunnen we uw hulp goed gebruiken. We 

willen mensen inspireren. Bouwen aan de 

bekendheid van Stichting Present. Present 

Paper is een mooie eerste stap. 

Namens Stichting Present wens ik u veel 

lees- en kijkplezier.

Met vriendelijke groet

 

Bert van Veldhuizen
Voorzitter Stichting Present Barneveld

‘Deze 
projecten zijn 
onbetaalbaar’

“Een paar uur van je tijd maakt een groot 

verschil in het leven van anderen.” Aan 

het woord is Mary Kuijpers van Stichting 

Present Barneveld. Samen met collega 

Jan Aalbers en de inzet van vele vrijwilli-

gers heeft zij het afgelopen jaar meer dan 

vijftig projecten voltooid in Barneveld.

Het enthousiasme spat ervan af bij Mary Kuij-

pers. Ze vertelt honderduit over de vele pro-

jecten die ze recent heeft gecoördineerd. 

“R.vandebeek Schilders heeft bijvoorbeeld 

twee hele dagen belangeloos een huis ge-

schilderd voor een alleenstaande vrouw met 

twee kleine kindertjes. Het moest allemaal 

"Eigenlijk is het niet te doen in die 
paar uur, maar gelukkig hebben we een 
aantal groepsbegeleiders 
die fantastisch onder-
steunend werk doen."
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vliegensvlug gebeuren, maar het schildersbedrijf 

heeft de manuren én materiaalkosten gesponsord. 

Dat zijn fantastische projecten en ik kan zo nog een 

aantal bedrijven en verenigingen opnoemen die dit 

jaar onmisbaar zijn geweest.”

In 2017 is het vijf jaar geleden dat Mary Kuijpers en 

Jan Aalbers Stichting Present Barneveld oprichtten. 

Sindsdien doen de twee, die ook al eerder als colle-

ga’s samenwerkten, er alles aan om Barneveld een 

stukje mooier te maken. “Ik was altijd al actief met 

vrijwilligerswerk”, vertelt Mary. “Dat heb ik van huis 

uit meegekregen. Koken, naaien of behangen voor 

anderen was vanzelfsprekend. Als iemand hulp no-

dig heeft, dan help je. Maar het was niet structureel 

en bovendien had ik een drukke baan. Tot ik door de 

diagnose kanker ruim een jaar uit de running was. 

Door die ervaring ben ik anders naar werk gaan kij-

ken. Ik wilde nog meer doen voor een ander, bete-

kenisvol werk doen. En vervolgens kwam Present op 

mijn pad.” 

Monsterklus
Er bleek lokaal genoeg draagvlak onder maatschap-

pelijke organisaties en de gemeente, dus zetten 

Mary en Jan Present Barneveld op. Inmiddels wer-

ken Jan en Mary beiden een dag in de week voor 

de stichting. Een dag die ze propvol plannen, omdat 

het organiseren van ruim vijftig projecten op jaar-

basis een ware monsterklus is. “Vraag en aanbod bij 

elkaar brengen, het project coördineren, interne en 

externe communicatie, de evaluatie en natuurlijk 

de zakelijke kant waaronder de administratie en het 

zoeken van sponsors. Er komt behoorlijk wat bij kij-

ken. Eigenlijk is het niet te doen in die paar uur, maar 

gelukkig hebben we een aantal groepsbegeleiders 

en een vrijwilliger op de administratie die fantastisch 

ondersteunend werk doen.”

Afgebakende klussen
In de afgelopen vijf jaar heeft Present Barneveld be-

wezen dat er behoefte is aan een dergelijk initiatief. 

“Het grote succes van Present is dat we aanbodge-

richt werken. We zijn een vrijwilligersmakelaar. Een 

groep mensen geeft bij ons aan een bepaald dag-

deel vrijwilligerswerk te willen doen en daar zoeken 

we een hulpvraag bij. Dat werkt. Bovendien is het al-

tijd een afgebakende klus, die binnen het tijdsbestek 

afgerond kan worden. Dat geeft een positief gevoel. 

Er is altijd iemand van Present bij de projecten aan-

wezig en zodra een project is afgerond plaats ik zo 

snel mogelijk een verslagje op de site en onze social 

media. Een stukje waardering voor het harde werk.”

Barneveld Helpt
Het hoogtepunt in de afgelopen jaren? “Dat is ab-

soluut de Grote Barneveld Helpt Dag geweest”, blikt 

Mary terug. “Toen heeft een groot aantal lokale on-

dernemers bij tien huishoudens in de gemeente de 

tuin opgeknapt, een woonkamer opgeknapt en an-

dere noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. We 

hebben daar zo ontzettend veel werk kunnen doen in 

één dag. Klussen die te groot zijn voor één groep, zo-

als het plaatsen van scheidingswanden compleet met 

kozijnen, deuren en elektra. Bovendien wordt het een 

jaarlijks terugkerend evenement. Het is fantastisch 

dat we de afgelopen vijf jaar Present op de kaart heb-

ben weten te zetten en dat we zoveel hulp hebben 

gekregen. Als je de ruim vijftig projecten afgelopen 

jaar omrekent naar manuren… dat is onbetaalbaar. 

De inzet van alle partijen, bedrijven en vrijwilligers, is 

enorm geweest. Vele handen maken licht werk. Daar 

blijven we ons ook de komende jaren voor inzetten.”

Foto's ‘’De Grote Barneveld Helpt Dag was het ab-

solute hoogtepunt van de afgelopen jaren.’’
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'Een lik verf en kop 
koffie maken al een 
wereld van verschil'
Inmiddels is het alweer twee jaar geleden 

dat Bart Schenk zijn eerste project voor 

Stichting Present begeleidde. Nu bundelt 

hij nog regelmatig met veel plezier de 

krachten van vrijwilligers. ''Het blijft ge-

weldig om te zien hoeveel je kunt beteke-

nen in zo weinig tijd. Dat is elke keer weer 

indrukwekkend.''

Als begeleider heeft Bart de afgelopen ja-

ren met eigen ogen gezien welke impact 

vrijwilligerswerk heeft. ''Mensen denken bij 

zaken als armoede al snel aan het buiten-

land, maar ook in Barneveld is dit aan de 

orde. Achter de voordeur schuilt een hoop 

verborgen verdriet. Van armoede tot een 

sociaal isolement. Het kan letterlijk jouw 

buurman zijn die wel een beetje hulp kan 

gebruiken'', aldus Schenk.

Van politici tot sporters, vrijwilligers uit alle 

lagen van de samenleving bundelen hun 

krachten. ''Samen kom je er altijd uit. Ieder-

een kent wel iemand met een aanhanger 

of kettingzaag. Het is mooi om te zien hoe 

mensen met een klein netwerk worden ge-

holpen door het netwerk van de groep 

die komt helpen. De impact is 

vaak groter dan de vrijwil-

ligers verwachten. Een 

lik verf en kop koffie 

maken al een wereld 

van verschil. Na elke 

klus trek ik trots de 

voordeur achter 

mij dicht.''

‘Eén dag iets voor 
een ander doen 
maakt hét verschil’
''Al is het maar voor één dag in het jaar, 

je krijgt er veel meer voor terug dan je 

denkt.’''Dirk Klein is veiligheidscoördina-

tor bij gemeente Barneveld en knapt jaar-

lijks tuinen op met wijkplatform Barneveld 

Centrum.

Dirk organiseerde met Stichting Present een 

praktijkdag voor de Micha cursus van zijn 

kerk. De cursus stond in het teken van het 

helpen van elkaar. Tijdens de praktijkdag 

hielpen ze onder andere mensen met een 

hersenaandoening met de boodschappen. 

''Onder het barbecueën keken we met el-

kaar terug op de praktijkdag. Iedereen vond 

het heel waardevol om iets voor een ander 

te doen.''

''Tegenwoordig plan ik ieder jaar samen met 

Stichting Present en wijkplatform Barneveld 

Centrum een dag in. Met een man of acht 

knappen we dan een tuin op. En daarna is 

het tijd voor onze traditie: de barbecue.'' De 

mensen die hulp nodig hebben zijn erg blij 

met een opgeknapte tuin en dat geeft vol-

gens Dirk een extra goed gevoel. ''Ik hoop 

dat wij als wijkplatform ook anderen kunnen 

inspireren om zich in te zetten voor Stichting 

Present. Stel dat we met z’n allen één dag in 

het jaar iets voor een ander zouden doen. 

Dan ziet de wereld er toch heel anders uit.''

Bart Schenk
Begeleider Stichting Present

Dirk Klein
Veiligheidscoördinator 

Gemeente Barneveld en 

wijkplatform Barneveld Centrum
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SDVB'ers houden van 
meters maken

Bardiensten draaien, schoonmaakwerk of 

trainingen geven; wie lid is van een sport-

vereniging weet dat vrijwilligerswerk van 

groot belang is voor het voortbestaan van 

de club. Voetbalvereniging SDVB gaat ver-

der: maandelijks verzorgen zij belangeloos 

een project voor Stichting Present.

Van alle leden ouder dan 19 jaar verwacht SDBV dat 

zij een paar keer per jaar de mouwen opstropen. Op 

de website van de voetbalvereniging is een lange 

takenlijst te vinden waaruit gekozen kan worden. 

‘Oud papier/Stichting Present’ is één van de enkele 

taken die vanwege grote animo niet meer gekozen 

kan worden. Een groot succes beaamt Frank van der 

Lubbe, die de groep vanuit SDVB coördineert. 

Spannend
“Voorheen was het ophalen van oud papier een flin-

ke klus”, vertelt hij. “Sinds de gemeente containers 

heeft ingevoerd, hoeft nog maar één persoon mee 

te rijden. Omdat ik privé een tuinproject had gedaan 

voor Present, wat me goed bevallen was, stelde ik 

voor om ons als groep voor hen in te zetten. Aan 

het begin was het wel spannend hoe men het zou 

ervaren, maar iedereen vond het hartstikke leuk. Het 

tweede jaar schreef de hele groep zich weer in op 

deze taak.”

Frank van der Lubbe
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Tuinklussen
Inmiddels voert SDVB, met uitzondering van de zo-

mervakantie, iedere maand een project uit. Frank: 

“Meestal zijn dat tuinklussen, waarbij we een verwil-

derde tuin leeghalen of onkruid wieden en snoeien. 

Maar het komt ook voor dat we schilderen of een 

woning opruimen die gedurende de jaren helemaal 

vol is komen te staan. Het gaat dan altijd om een 

ochtend, wat goed te doen is en ook praktisch. Want 

‘s middags moeten de meesten weer een wedstrijd 

spelen.”

Dankbaar werk
Niet dat de mannen daar veel rekening mee hou-

den, want er wordt werkelijk keihard gewerkt. “De 

groep houdt van meters maken”, lacht Frank. “We 

zien graag resultaat. Het is fysiek werk en voor de 

meesten ook totaal iets anders dan ze in hun da-

gelijks leven doen. Dat maakt het ook leuk. Voor-

af staat een tuin nog vol struiken en onkruid en 

als we weggaan is de boel zichtbaar opgeknapt. 

Het is natuurlijk ook dankbaar werk. Het gaat om 

mensen die zelf lichamelijk of psychisch niet in 

staat zijn om zo’n klus uit te voeren. Dat je ze op 

deze manier een handje kunt helpen, letterlijk,  

geeft een goed gevoel.”

Zo lang SDVB genoeg vrijwilligers heeft om de ta-

ken binnen de eigen vereniging uit te voeren, zal 

de voetbalvereniging zich voor Stichting Pre-

sent blijven inzetten. “Op deze manier kunnen we 

als club iets voor de samenleving doen, wat een 

mooi visitekaartje is. En je ziet wat het de men-

sen doet als je ze een paar uurtjes komt helpen.  

Kleine moeite voor ons, maar een groot plezier voor 

hen.”

Frank van der Lubbe is coördinator vanuit SDVB. 

SDVB aan 't woord

"Het is fysiek werk en voor de meesten ook 
totaal iets anders dan ze in hun dagelijks leven 
doen. Dat maakt het ook leuk."
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''De kracht van Stichting Present is dat zij ook onder-

nemers helpen om hier handen en voeten aan te ge-

ven'', vertelt Bert Hiemstra, eigenaar van mediabureau 

Hiemstra Publiciteit. ''Als je in alle hectiek van het on-

dernemersschap een dag kunt reserveren om jouw ta-

lent voor een ander in te zetten, is dat heel waardevol.'' 

Een leuk voorbeeld daarvan is de Grote Barneveld Helpt 

Dag. ,,Ik geloof dat dat iets heel groots kan worden in 

Barneveld. Stel je voor dat niet twintig, maar tweehon-

derd ondernemers één dag in het jaar een dag apart 

zouden zetten om de handen uit de mouwen te steken 

voor mensen die minder bedeeld zijn...''

Vanuit zijn mediabureau steekt Hiemstra ook de nodige 

uren in werk voor Present. ''Ik vind het leuk, maar vooral 

heel belangrijk. Ook in ons dorpse Barneveld zijn er zo-

veel mensen die tussen wal en schip vallen. Wij zien het 

daarom als onze taak om die mensen een steuntje in 

de rug te geven. Tijd of geld weggeven kost misschien 

wat... maar als je naar het resultaat kijkt levert het vooral 

ook veel op.''

Ondernemers zijn het hele jaar door druk 

met hun eigen omzet en resultaten. Daar-

om is het des te leuker om een aantal uren 

in dat jaar even helemaal alleen voor een 

ánder bezig te zijn.

'Een ander helpen, 
levert vooral veel op'

Hiemstra Publiciteit

Als het aan directeur Jos Dibbet ligt, kan de vol-

gende samenwerking met Stichting Present niet 

vroeg genoeg beginnen. Samen met zijn bouw-

bedrijf Dibbet en Jodi zette hij zich in voor de 

Grote Barneveld Helpt Dag. ''Ik heb nog nooit 

samengewerkt met een stichting die zo goed re-

kening houdt met de vrijwilligers.''

 

Stichting Present zet volgens Jos niet alleen alle 

prioriteiten op een rij, daarnaast wordt er ook na-

gedacht over wat er extra gedaan kan worden voor 

de gezinnen die hulp no-

dig hebben. Dibbet en Jodi 

sprong bij met de organisa-

tie van de Grote Barneveld 

Helpt Dag. Ook regelde het 

allround bouwbedrijf mate-

riaal, elektriciëns en schil-

ders.  Jos vertelt: ''Een gezin 

had wel zes eettafels in de 

woonkamer staan. De mensen wisten niet waar 

ze moesten beginnen. Uiteindelijk hebben we drie 

aanhangwagens naar de stort gebracht. Ze waren 

ons erg dankbaar voor het opgeruimde huis.''

Het doel van Dibbet en Jodi is om volgend jaar 

met minstens vijftien projecten aan de slag te gaan 

voor de Grote Barneveld Helpt Dag. Om dit te 

kunnen bereiken, wil Jos graag zo vroeg mogelijk 

beginnen met vergaderen en het regelen van ex-

tra sponsors. ''Aan een ander denken is een kleine 

moeite, maar je maakt diegene er erg blij mee.''

‘Stichting Present 
heeft alles van A tot Z 
uitstekend geregeld!’

Bouwbedrijf Dibbet en Jodi



Leenard Fieret en Rico Sohilait maakten met hun 

bedrijf Motion Supply de aftermovie van de Gro-

te Barneveld Helpt Dag 2016. Om een blijvende 

indruk achter te laten. ''We willen laten zien hoe-

veel de vrijwilligers op één dag voor elkaar krij-

gen.''

 

''Je ziet op zo’n dag dat de mensen echt ont-

roerd raken door het werk van de vrijwilli-

gers'',  blikt Rico terug. Hij vond het erg inspi-

rerend om te filmen tijdens de Barneveld Helpt 

Dag. ''Volgend jaar wil ik niet alleen de after-

movie maken. Maar ook helpen met klussen.'' 

Leenard waardeert het dat Stichting Present on-

dernemers de kans biedt om een steentje bij 

te dragen. ''Stichting Present werkt met helde-

re sponsorpakketten en laat zien wat ze met het 

sponsorgeld doen.'' Maar nog belangrijker vindt hij 

het resultaat. ''Je ziet wat de vrijwilligers allemaal 

doen voor de gezinnen die hulp nodig hebben. Dat 

maakt Stichting Present voor ons betrouwbaar.’ 

De komende maanden willen Leenard en Rico 

nog meer laten zien van Stichting Present. Met als 

doel: een sneeuwbaleffect veroorzaken in Barne-

veld.''‘We hopen dat we samen met de rest van 

Barneveld wat meer voor een ander kunnen doen.’

‘We willen laten zien 
hoe leuk en hoe  
dankbaar het werk is’

Motion Supply

''Voorzitter Bert van Veldhuizen bena-

derde ons een half jaar geleden. Door 

zijn enthousiasme twijfelden we geen 

moment,'' vertelt Rick. Sindsdien ver-

telt het Barneveldse contentmarketing-

bureau sterke verhalen op een goede 

manier voor Stichting Present. ''We zijn 

dagelijks druk om doelgroepen met el-

kaar te verbinden. Tof dat we onze kwa-

liteiten kunnen inzetten om Stichting 

Present onder de Barneveldse aandacht 

te brengen.''

Door middel van artikelen, blogs en 

social media krijgt Stichting Present 

steeds meer naamsbekendheid. ''Tij-

dens het interviewen voor Present Pa-

per kwamen we een hoop bekenden 

tegen. Er zijn al veel Barnevelders die 

zich inzetten voor Stichting Present. 

Maar dat moeten er natuurlijk nog veel 

meer worden!''

''Het is mooi dat we op onze eigen manier kunnen laten zien 

hoe waardevol het werk van Stichting Present is,'' zeggen 

Sander van den Brink, Rick Uyterwaal en Sjoerd Jansen. Zij 

zetten zich met Code Blauw in om de bekendheid van Stich-

ting Present te vergroten. ''Wij ontstijgen ook graag de grijze 

massa.’  

‘Door Berts enthousiasme 
twijfelden we geen moment’ 

Code Blauw
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Stichting Present brengt groepen die zich incidenteel 

willen inzetten in contact met mensen die hulp nodig 

hebben (altijd in overleg met maatschappelijke organi-

saties). Het gaat Present niet (alleen) om de geboden 

hulp, maar juist ook om de ontmoeting tussen leefwe-

relden en de ervaring die de groepen opdoen.

De werkwijze van Present wordt in de volgende zes 

stappen beschreven.

1. Presentatie
Een geïnteresseerde groep (potentiële) vrijwilligers krijgt 

een presentatie over de werkwijze van Present.

2. Aanmelding
De groep meldt zich formeel aan, er wordt geïnventa-

riseerd wat precies de wensen en mogelijkheden zijn. 

3. Present zoekt een project
Geschikte projecten worden aan de groep voorgesteld. 

4. Projectbezoek
Present bezoekt de hulpontvanger(s) op de project-

locatie met de contactpersoon van de groep, de be-

trokken hulpverlener en soms een expert. Er worden 

afspraken gemaakt. 

5. Uitvoering project

6. Terugkoppeling/evaluatie

Hoe werkt Present eigenlijk?
'Tijdens een projectbezoek ervaar je soms de 
schaamte van de hulpontvanger. Ze zijn niet 
trots op de omstandigheid waarin ze verkeren. 
Juist dan is het belangrijk om diegene te kun-
nen zeggen dat deze groep het juist fijn vindt 
om iemand te helpen. Je merkt  dat het open-
doen van een deur waarachter zich een volge-
stapelde ruimte bevindt al een enorme moeite 
kost voor die persoon. Maar als het vertrouwen 
er is en het is uiteindelijk opgeruimd en schoon, 
dan zie je iets wat je niet kunt omschrijven. Er 
is een dankbaarheid die soms niet in woorden 
wordt uitgedrukt maar waarbij je merkt dat 
dit een nieuwe start is voor diegene! En die 
omslag daar doe je het voor.'

Present Paper is een uitgave van Stichting Pre-

sent Barneveld, gerealiseerd dankzij de mede-

werking van diverse mediapartners die het werk 

van Present een warm hart toedragen.

Hiemstra Publiciteit

Productie/redactie, interviews, 

drukbegeleiding

Wilhelm Marketing

Ontwerp en opmaak

Laanstra Fotografie

Fotografie

Code Blauw

Interviews

Algemene coördinatie 

Bert van Veldhuizen

Stichting Present Barneveld

06 - 22 588 202

Colofon
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‘Soms zie ik een unieke 
band ontstaan tussen 
cliënten en vrijwilligers’ 

Als zorgboer en maatschappelijk werker 

kan Wim Broekhuizen de hulp van vrijwil-

ligers goed gebruiken. Niet alleen bij Elan 

Barneveld, maar ook bij zijn zorgboerderij 

Klein Essen. ''Stichting Present is voor mij 

dé schakel tussen hulpverleners en vrijwil-

ligers.''

''Bijzondere mensen worden niet altijd ge-

accepteerd in onze samenleving. Denk 

aan mensen met een beperking, mensen 

met een verslaving of dakloze mensen.'' 

Bij zorgboerderij Klein Essen geeft Wim 

deze mensen de kans om te werken aan 

hun toekomst. Vrijwilligers van Stichting 

Present helpen hem op de zorgboerde-

rij met onderhoud, schilderen en klussen 

in de tuin. Zo combineerde een schilders-

bedrijf een bedrijfsuitje met vrijwilligers-

werk bij Klein Essen. ''Ik vind het heel mooi 

om te zien dat de vrijwilligers er zelf ook 

veel plezier in hebben. Na het schilde-

ren hebben ze gezellig samen gegeten.'' 

 

Soms ontstaat er een unieke band. ''Sommi-

ge vrijwilligers vragen me hoe het gaat met 

een cliënt of sturen zelfs een kaartje. Dat 

vind ik echt bijzonder.'' Wim’s toekomst-

plannen met Stichting Present? ''Niet alleen 

een wijk in het geheel opknappen, maar ook 

samen met vrijwilligers de sfeer in de buurt 

verbeteren. Dat lijkt me echt fantastisch.''

Wim Broekhuizen
Zorgboer bij Klein Essen en 

maatschappelijk werker bij Elan Barneveld
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‘Mijn cliënten vinden 
het lastig om hulp te 
vragen’

Marlien van de Bunt zorgt samen met de 

vrijwilligers van Stichting Present voor een 

opgeruimd en schoon huis. Ze werkt als 

wooncoach bij Elan Barneveld, de praktijk 

voor welzijn, maatschappelijke dienstver-

lening en therapie. ‘Ik ben ontzettend blij 

met de hulp van de vrijwilligers.’

Als wooncoach leert Marlien haar cliënten 

om op een andere manier naar een situatie te 

kijken. ''Het laatste zetje is het opknappen van 

hun huis of tuin. Veel gezinnen hebben hier 

geen geld of gereedschap voor.  Ze vinden 

het soms best lastig om hulp te vragen. Daar-

om zijn ze extra dankbaar wanneer ze zien 

wat de vrijwilligers allemaal voor hen doen.''

 

Stichting Present helpt Marlien bij klussen 

als schoonmaken, opruimen, verhuizen en 

tuinieren. Op dit moment is ze druk met het 

voorbereiden van een grote opdracht voor 

Elan Barneveld. In twee dagen tijd moet het 

hele huis opgeruimd zijn, zodat er geschil-

derd kan worden.

 

Wat Stichting Present volgens Marlien bijzon-

der maakt? De soepele samenwerking. Ook 

is ze erg blij met de hulp van voetbalclub SDV 

Barneveld. ‘De jongens komen iedere maand 

voor hun voetbalwedstrijd een paar uurtjes 

helpen. Ze doen echt iets voor de maatschap-

pij. Daar kunnen anderen nog wat van leren!’

Marlien van de Bunt
Wooncoach bij Elan Barneveld

'Ik ben ontzettend 
blij met hulp van de 

vrijwilligers'

'Sommige vrijwilligers 
vragen me hoe het 
gaat met een cliënt 
of sturen zelfs 
een kaartje'
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Kunnen we u op rekenen?

Present paper  December 2016

Zie Stichting Present Barneveld als een 

‘makelaar’ in vrijwilligerswerk. Wij bie-

den vrijwilligers de mogelijkheid om zich 

in hun eigen gemeente in te zetten voor 

mensen die hulp nodig hebben. Doordat 

ze bijvoorbeeld te maken krijgen met ar-

moede, kampen met een slechte gezond-

heid of in een sociaal isolement verkeren. 

Onze vrijwilligers pakken verwilderde tuinen aan, 

ruimen op in sterk vervuilde woningen en gaan met 

mensen op stap. Door uw steun kunnen we de loka-

le samenleving blijven steunen. 

Financiële doelstellingen
Om mensen te helpen en om de organisatie draai-

ende te houden, hebben we elk jaar 50.000 euro 

nodig. Daarom hebben we een aantal sponsorpak-

ketten samengesteld. Met uw steun gaan we ons 

doel halen!

Met uw hulp...
Met uw hulp organiseren we de jaarlijkse Grote Bar-

neveld Helpt Dag, kunnen we veel materialen en 

producten sponsoren, kunnen we nog veel meer 

vrijwilligers bereiken en helpen we (last but not least)  

de medemens.

Voordelen voor bedrijven
• Publiciteit en naamsbekendheid

• Maatschappelijk verantwoord

• Kosten aftrekbaar van de winst

• U steunt een fantastische stichting

'Vind je het leuk om mee 
te doen als groep of als  
individu? Meld je dan snel 
aan'
Bert van Veldhuizen  Voorzitter

Steunt u Present?

Bel: 06 - 22 588 202 | 06 - 53 278 096
Mail: info@presentbarneveld.nl
Facebook.com/stichtingpresent.barneveld

www.presentbarneveld.nl



Brons
€ 250 p/j

Zilver
€ 750 p/j

Goud
€ 1.500 p/j

Platina
> € 2.500 p/j

• Vermelding op website van Stichting Present

• Vermelding in de Barneveld Present nieuwsbrief

• Bericht op Facebook dat organisatie Present steunt

• Vermelding via Twitter dat organisatie Present steunt

• Gratis deelname aan de jaarlijkse Grote Barneveld Helpt dag

• Voor nieuwe klanten: een actietarief bij Staerk Accountants

De inhoud van Pakket Brons, met extra...

• Gratis organiseren van een project voor het bedrijf t.w.v. € 500,-

• Deelname aan de jaarlijkse Grote Barneveld Helpt Dag

• MVO-pakket voor op de website

• Een passend stuk in het volgende Present Magazine dat in Barneveld huis -aan-

huis wordt verspreid (20.000 oplage)

De inhoud van Pakket Zilver, met extra...

• Gratis organiseren van een project t.w.v. € 500,- met (foto)verslag op Facebook 

• Korting op organisatie bij meerdere projecten € 250,- i.p.v. € 500,-

• SEO scan van Code Blauw ter waarde van € 250,-

• Bedrijfslogo animatie voor Facebook

De inhoud van Pakket Goud, met extra...

• Gratis organiseren van twee projecten t.w.v. € 1000,- met verslag op Facebook 

en nieuwsbrief 

• SEO scan van de website van 7 uur door Code Blauw t.w.v. € 500,-

• 25% korting op bedrijfsfilm of 40% korting op 360º video

• Advertentiepakket voor Business in Barneveld t.w.v. € 500 door Hiemstra Publiciteit

Sponsorpakketten

3

U helpt ons, dus wij helpen u ook graag. Wij 

hebben een aantal sponsorpakketten voor u 

samengesteld. Zet uw bedrijf in de spotlights!

Word Present Friend voor € 25,- per jaar!
Wilt u onze stichting op een andere manier ondersteunen? Dat kan! Als vriend van Stichting Present kunt 

u een vrijwillige bijdrage doneren. Het lidmaatschap is vrijwillig en geldig voor één jaar. Onder de ‘Present 

Friends’ verloten we elke maand een leuke prijs via Facebook, mogelijk gemaakt door lokale ondernemers.



PSD Opleidingen Training en Support tekent voor sponsorschap Present

‘Er is zoveel onzichtbare 
problematiek’

De vele projecten van Stichting Present 

Barneveld zouden niet mogelijk zijn zon-

der de financiële steun van sponsors. On-

langs besloot PSD Opleidingen Stichting 

Present te ondersteunen. “Vanuit onze 

zorgachtergrond weten we hoe belangrijk 

het werk van Present is.”

“Als ambulancechauffeur kom ik veel bij mensen 

thuis”, vertelt Niels Scheffers, van PSD Opleidingen. 

“Er is zoveel onzichtbare maatschappelijke proble-

matiek achter de voordeur, terwijl we dat doorgaans 

niet van elkaar weten. Ik merk in mijn eigen omge-

ving ook dat mensen het idee hebben dat het hier 

in Barneveld niet zo erg kan zijn. Terwijl we toch 

niet voor niets een voedselbank hebben. Er rust nog 

steeds een taboe op het vertellen dat je in de pro-

blemen zit. En het lijkt wel alsof de schaamte steeds 

groter wordt.”

Maatschappelijke insteek
Toen Present hem benaderde hoefde Scheffers dan 

ook niet lang na te denken. “Het is fantastisch dat 

mensen die het lastig hebben worden geholpen. 

Juist op kleine schaal, in de eigen omgeving, heeft 

dat een grote impact. De maatschappelijke insteek 

van Present past dan ook goed bij ons.”

Niels Scheffers is ambulancechauffeur binnen Vei-

ligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, 

locatie Barneveld. Daarnaast is hij werkzaam bij 

de regionale brandweer en is hij onder meer ver-

antwoordelijk geweest voor het opzetten van het 

AED-netwerk in de gemeente Barneveld. 

“Vanuit die achtergrond is PSD Opleidingen eind 

jaren negentig ontstaan. PSD Opleidingen verzorgt 

onder andere opleidingen Bedrijfshulpverlening, 

(Kinder) EHBO, (Kinder) Reanimatie, VCA en Acuut 

Telefonisch Handelen voor huisarts en assistent. De 

Beroepschauffeur kan bij ons terecht voor Code 95 

scholing. Wij verzorgen scholing vanuit een praktij-

kachtergrond; concreet, praktisch en interactief met 

de cursist. Vanaf januari 2017 gaat Marieke Beitler 

het onderdeel Support verder uitbreiden. We gaan 

ons ook richten op sollicitatie ondersteuning waarbij 

we werkzoekenden, zowel online als offline, weg-

wijs maken in het sollicitatietraject. Daarnaast gaan 

we ondernemers supporten bij het beheren van de 

website.”

Sponsor aan 't woord

Niels en Marieke

info@psdopleidingen.com
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Present ondersteuntKerstdessert
Kerst is al hectisch genoeg. Daarom bedachten Rick 

en Sander van de mannenblog Dudes & Dont’s een 

snel, maar erg lekker kerstdessert. Zelfs de grootste 

keukenkluns heeft deze Oreo taart binnen binnen 15 

minuten klaar. Beloofd!

Voor de bodem:
• 300 gram Oreo (2 rollen)

• 100 gram roomboter

Voor de topping:
•  Rood fruit

Leg vier Oreo’s apart (ter decoratie) en gebruik een 

keukenmachine om de rest fijn te hakken. Smelt de 

roomboter en meng met de gemalen koekjes. Bebo-

ter een rechthoekige bakvorm van zo’n 10x 30 cm (een 

klein, rond bakblik kan ook) en druk het mengsel aan 

tot een stevige bodem. Zet in de koelkast terwijl je aan 

de slag gaat met de vulling van de Oreo taart.

Maak de keukenmachine schoon, maal de chocolade 

fijn en leg deze vervolgens apart in een grote kom. Snijd 

de roomboter in kleine blokjes en leg bij de chocolade. 

Verwarm in een pannetje de slagroom en mascarpone 

tegen het kookpunt aan. Als het te warm wordt om je 

vinger er een paar seconden in te houden, dan is het 

klaar. Roer met een pollepel door, zodat de grootste 

klonten eruit zijn. Giet vervolgens over de kom met 

chocolade en laat 5 minuten met rust.

Roer alles nu goed door tot een glad mengsel en giet 

over de bodem van de taart. Decoreer de bovenkant 

met de 4 Oreo’s en rood fruit. Bijvoorbeeld frambozen 

of aardbeien. Laat de Oreo taart minimaal een uur in de 

koelkast staan voordat je deze aansnijdt. Serveren met 

een bolletje ijs en je snelle kerstdessert is klaar.

Snelle Oreo taart met rood fruit

Voor de bodem:
• 200 gram pure 

 chocolade

• 120 milliliter slagroom

• 70 gram mascarpone

• 50 gram roomboter

‘Zo is het ons gelukt om 
geld in te zamelen voor 
een aangepaste fiets’

''Het fijne aan Stichting Present is dat ze écht 

mensen helpen.'' Marc Bossenbroek zette sa-

men met zijn wielervereniging en Stichting 

Present een crowdfundingsactie op voor een 

aangepaste fiets. 

Stichting Present hielp de wielrenners van PaxX 

Global Cycling met het inzamelen van geld voor 

een aangepaste fiets met elektrische ondersteu-

ning. ''We hebben de actie in eerste instantie 

opgezet voor Truus Janssen uit Barneveld. We-

gens lichamelijke problemen lukt het haar niet 

om op een gewone fiets haar doel te bereiken. 

In 2017 beklimt zij de Mont Ventoux om geld in 

te zamelen voor de kankerbestrijding. Dit heeft 

zij beloofd aan haar overleden zus. We willen 

haar op deze manier steunen.'' Naast het inza-

melen van geld hebben de vrijwilligers ook haar 

tuin opnieuw betegeld. ''Truus kan de fiets stal-

len in haar nieuwe tuinhuis.'' Wel blijft de aange-

paste fiets eigendom van PaxX Global Cycling. 

‘We willen anderen ook de kans geven om er via 

Stichting Present gebruik van te maken.''

De wielrenners van PaxX Global Cycling la-

ten met het logo van Stichting Present op hun 

sponsorkleding zien dat ze de vrijwilligers steu-

nen. Daarnaast bieden ze via Stichting Present 

MTB clinics aan om mensen te leren fietsen. ''Ik 

vind het geweldig dat we iemand op deze ma-

nier een leuke middag kunnen bezorgen.'' 

Marc Bossenbroek (oprichter PaxX Global  

Cycling Nederland) zette een crowdfundings- 

actie op voor een aangepaste fiets.
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Present Nederland:
eigentijds vrijwilligerswerk

Het duurt nog even voor de cijfers bekend 

zijn, maar ongetwijfeld is 2016 net zo’n suc-

cesvol jaar geweest als 2015. Toen staken 

ruim 36.000 vrijwilligers de handen uit de 

mouwen op maar liefst 66.600 projecten. 

“Fantastische cijfers”, aldus Tiemen Zelden-

rust, directeur van Present Nederland.

In heel Nederland zijn er 73 lokale Present-afdelin-

gen die ieder als zelfstandige stichting functioneren, 

maar ondersteuning krijgen van Present Nederland. 

Samen hebben de stichtingen als doel een brug te 

slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en 

mensen die daarmee geholpen kunnen worden. “Als 

makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijk-

heid voor vrijwilligers om zich in hun eigen woon-

plaats in te zetten voor mensen die te maken heb-

ben met armoede, een slechte gezondheid of een 

sociaal isolement”, vertelt Tiemen Zeldenrust. “We 

weten uit ruim tien jaar ervaring dat mensen zeker 

bereid zijn om iets voor een ander te doen. Wel wil-

len ze dat graag doen op een manier die past bij de 

behoeften.”

Groepsverband
Het eerste Present-initiatief, dat in 2003 in Zwolle 

werd opgestart, brak met de traditionele manier van 

vrijwilligerswerk doen. “Je doet vrijwilligerswerk in 

groepsverband. Vaak is dat een bestaande groep; 

vrienden, collega’s, een sportvereniging, gezin of 

bijbelstudiegroep. We gaan daarbij uit van het mo-

ment waarop de groep tijd heeft en zoeken daar 

een project bij. Aansluiten bij vrijwillige energie in 

plaats van vrijwilligers optrommelen bij hulpvragen. 

Hierdoor groeit bij veel mensen de bereidheid om 

vrijwilligerswerk te doen. Inmiddels zien we dat veel 

vrijwilligersorganisaties deze manier van werken 

overnemen.”

 

Voordelen
Present werkt altijd samen met professionele hulp-

verleners. Tiemen: “Het zijn sociale activiteiten en 

praktische klussen die gedaan worden voor iemand 

Directeur Present Nederland

Tiemen Zeldenrust



die al in een hulpverleningstraject zit. Het is dus 

niet zo dat die persoon aan zijn lot wordt overge-

laten zodra het project afgerond is. Het richten op 

groepen heeft ook grote voordelen. Door scholen, 

bedrijven, kerken en bijvoorbeeld studentenvereni-

gingen te benaderen, kun je in één klap veel meer 

mensen mobiliseren. Onderling vertellen mensen 

over hun ervaringen met Present, waardoor ze an-

deren enthousiast maken en door te rouleren is de 

belasting per persoon beperkt.”

Vanzelfsprekend
Het zit hem ook in de kleine dingen, vertelt Tiemen. 

“Zo hadden we onlangs een project waarbij een bij-

belkring een moeder met twee kleine kinderen hielp 

bij een verhuizing. Er bleek behoefte te zijn aan een 

kinderfietsje om mee naar school te gaan. Door een 

oproep vanaf de kansel was die zo geregeld. Onze 

doelstelling is een beweging op gang brengen dat 

mensen het vanzelfsprekend vinden om iets voor 

een ander te doen. Daar gaan we ons ook in 2017, 

landelijk en in Barneveld, voor inzetten.”
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'Als makelaar in  
vrijwilligerswerk bieden wij 
de mogelijkheid voor  
vrijwilligers om zich in hun 
eigen woonplaats in te 
zetten voor mensen die te 
maken hebben met  
armoede, een slechte  
gezondheid of een sociaal 
isolement.'

Onze School is Present
In het afgelopen jaar heeft Present 

Nederland op een aantal plekken in 

het land een pilot gedraaid met ‘Onze 

School is Present’. Via lesmateriaal 

van Present kunnen basisscholen aan 

de slag met burgerschapsvorming, 

vertelt directeur Tiemen Zeldenrust. 

“Vervolgens kunnen de kinderen in 

hun eigen wijk een project doen. Vaak 

in samenwerking met verzorgingshui-

zen of instellingen voor mensen met 

een verstandelijke beperking, waar de 

kinderen mee kunnen wandelen, lied-

jes zingen of spelletjes doen. Op deze 

manier krijgen ze al jong mee dat ze 

iets voor een ander kunnen doen. Half 

2017 zal de methodiek landelijk wor-

den uitgerold.”



Bekjik ons videoverhaal
www.wilhelmmarketing.nl

Als ondernemer wilt u vooruit – in welke

richting dan ook. Benut samen met 

Wilhelm de kansen van online en off-

line marketing. Waarom zou u een stap 

in de goede richting maken als het ook 

een sprong kan zijn?

Wilhelm ontwerpt en realiseert alle denkbare reclame-

en communicatiemiddelen. Maar niet zomaar. We 

houden van heldere doelen en doordachte plan-

nen. Eerst een stap terug, dan een sprong vooruit. 

Vergroot uw naamsbekendheid, versterk uw markt-

positie, introduceer nieuwe producten, haal nieuwe 

klanten binnen en versterk relaties. Waag samen 

met Wilhelm de sprong. Bel 0342 – 745 289.


