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Samenwerking met wijkteams komt op gang
Het is eind 2014 als we onze eerste nieuwsbrief
uitbrengen. We melden vol trots dat we het jaar goed
hebben benut en veel contacten hebben gelegd met
diverse hulpverlenende instanties in Arnhem.
Instanties die kennis hebben van de sociale kaart van
Arnhem en weten dat en hoe ze ons kunnen
inschakelen voor hand- en spandiensten. We sluiten
het jaar positief gestemd af en maken plannen hoe we
in 2015 op deze contacten kunnen voortborduren.
Kunnen we onze activiteiten verder uitbreiden? In
2015 60 projecten doen in plaats van de 30 in 2014?
Het is 1 maart 2015, de transitie naar wijkgericht
werken is twee maanden officieel. En het is vrijwel stil
op de lijn. Wat is er gebeurd? Waar zijn onze
contacten gebleven? Of zijn er geen hulpvragen meer?
Integendeel. Wat blijkt? Onze contactpersonen zijn
verspreid geraakt over de acht nieuw gevormde
wijkteams. En wat we niet hadden voorzien, maar wat
wel heel logisch is: de wijkteams hebben tijd nodig om
zichzelf te organiseren en hun (nieuwe) werkgebied te
leren kennen. De pet staat even niet naar ‘klussen’.

We houden onze groepen dus maar even ‘in the
pocket’ en coördinator Michel gaat na twee maanden
opnieuw de boer op, dit keer bij de wijkteams. En dan
begint het weer te lopen.
In deze nieuwsbrief leest u over meerdere projecten
die ondanks deze langzame start toch in de eerste
helft van 2015 zijn gerealiseerd. Uit de voorbeelden
blijkt maar weer dat er héél veel mogelijk is als we
elkaar letterlijk en figuurlijk vinden in onze missie om
iets te betekenen voor Arnhemmers die wel een
handje hulp kunnen gebruiken!

Enkele gerealiseerde projecten in 2015

28 maart - Spoedverhuizing

7 februari - Spelletjesmiddag in AZC Vredenburg

Het is maart 2015. Er komt een spoedklus binnen via
wijkteam noordwest. Voor een alleenstaande vrouw
met een zoontje met een verstandelijke en lichamelijke
beperking ligt een ander huis binnen bereik. En dat is
geen luxe maar bittere noodzaak. Het punt is dat de
vrouw slechts een paar dagen heeft om te verhuizen,
maar nauwelijks een netwerk heeft om haar te helpen
bij deze immense klus. Present trommelt vrijwilligers
op, de vrouw zorgt zelf via via voor een bestelbus en
de coach van het wijkteam is als begeleiding op de
dag zelf aanwezig. Drie dagen voor de deadline is de
vrouw ‘over’. Het huis is dan nog niet af, maar daar
schuiven de vrijwilligers van MVT weer soepl aan. Zij
hangen onder andere lampen op, monteren de kasten
en helpen mee om van dit nieuwe huis een thuis te
maken voor dit gezin.

Reactie van vrijwilligster Jasmijn: “we hebben
kettinkjes gemaakt, nageltjes gelakt, met jong én oud
gesjoeld en muziek gemaakt, gepuzzeld, gekleurd,
gekleid, gevoetbald en cakejes versierd. En
Ondertussen verhalen aangehoord uit het dagelijks
leven van een vluchteling. Indrukwekkend!”
Reactie van het AZC: “het was even improviseren. Het
plan was dat de activiteiten alleen voor de kinderen
zouden zijn, maar later sloten ook de volwassenen
aan! Dat bleek achteraf heel goed!”
21 Maart - Catering bij Dutch Street Cup in Arnhem

Reactie van vrijwilliger Job: “mooi project om aan
mee te werken en goed om de deelnemers van het
toernooi (dak- en thuislozen, red.) te zien genieten van
zo'n activiteit!”

Coach Jolanda van Galen: “ik werk nu ruim een
jaar als coach in een wijkteam. Ik was ook al
betrokken bij de Proeftuin, de pilot om het
functioneren in wijkteams uit te proberen. We
werken met 10 jeugdcoaches en 12 volwassen
coaches in noordwest Arnhem, een behoorlijk
uitgestrekt gebied met uiteenlopende vragen. De
situatie met deze inwoonster heeft ook mij heel
veel voldoening gegeven. We hadden grote zorgen
of het wel zou lukken. Zo niet, dan had ze met haar
zoontje op straat gestaan. Dat Present bijsprong
was echt een uitkomst! Ik vond de samenwerking
heel fijn. De voorbereiding was duidelijk en de
sfeer op de dag zelf was goed. Iedereen deed
enthousiast mee en ging respectvol en leuk om
met de inwoonster en haar zoontje. Je kon merken
dat ze het haar echt gunden om in dit ‘bofhuis’
zoals we het noemden, te komen. Ook heel leuk
dat er een paar kinderen bij waren om te helpen. Zij
hebben zich prima ingezet en leuk gespeeld met
het zoontje. Het was kortom een mooie ervaring. Ik
klop zeker nog eens bij Present aan!”

April - ROC aan de slag in tuin en bij het Hospice

2 mei - Team Kruiskerk-Koepelkerk ruimt tuin op
Casper, Elias, Marlies, Eduard en zoon des huizes
Richard werkten zich deze dag in het zweet om de
voor- en achtertuin van de heer en mevrouw Graaf
weer toegankelijk te maken. Bij het verwijderen van
braam, klimop en heel veel onkruid kwam een pad en
zelfs een vijver tevoorschijn! Reactie van de heer en
mevrouw Graaf: “de tuin is goed aangepakt, het
resultaat is boven verwachting!”

Liesbeth van den Bosch, docente omgangskunde
ROC Rijn IJssel: “Onze studenten gingen aan de slag
in een tuin van een vrouw die dat zelf niet meer kan en
in de tuin van Hospice Rozenheuvel. Dit deden ze in
het kader van een goede doelen actie, oftewel: iets
goeds doen voor een ander zonder daar direct een
beloning voor te ontvangen. Dit hebben ze nodig voor
hun onderdeel leren en burgerschap. Ze vonden het
positief dat ze zo concreet iets konden betekenen. De
bewoonster had ook fijn voor koffie en thee gezorgd en
voor een versnapering.”

Op zaterdag 21 maart jl. kwam Mantelzorg Vrijwillige
Thuiszorg Arnhem (MVT) in het kader van de
landelijke actie NL Doet op de Geitenkamp in actie
met 18 vrijwilligers en vier mannen van 2Switch. 20
tuinen werden opgeknapt van mensen die daar zelf
niet (meer) toe in staat zijn. Present leverde voor dit
team circa 10 vrijwilligers van de Baptistengemeente
Arnhem-Centrum.
In datzelfde weekend gaf Present ook in de Arnhemse
Kruiskerk en Koepelkerk het startschot voor niet twee,
maar wel zes actiedagen in de maand mei en juni met
de originele naam: “Kruiskerk & Koepelkerk Doen...”
Geïnteresseerde vrijwilligers konden zich o.a. via een
tijdcollecte aanmelden voor een sociale klus, een
tuinklus of een huisklus op één van de zes genoemde
data. Daarna was coördinator Michel Petri aan zet om
voor de 80(!) aanmelders bijpassende klussen te
organiseren. Dat deed hij met succes. O.a. dankzij de
hernieuwde contacten met de wijkteams gingen
vrijwilligers op uiteenlopende adressen aan de slag om
praktische hulp en persoonlijke aandacht te bieden:

2 mei - team Kruiskerk-Koepelkerk knapt zolder op
Zorgverleenster Loes: “ik geef dit team van Present
een dikke 10! Het is heerlijk om te merken dat mensen
nog graag anderen willen helpen. De vrijwilligers
waren ontzettend vriendelijk, één had zelfs appeltaart
voor iedereen meegebracht! Het team heeft ook echt
hard gewerkt om van een donkergroene bergzolder
een mooie, frisse witte kamer te maken. Die is
bestemd voor een tiener die weer bij zijn (lichamelijk
beperkte) vader komt wonen. Die was heel blij dat hij
op deze manier geholpen werd. Zonder deze hulp was
het nooit gelukt!”

6 mei - Dagbesteding in De Wikke
Ilonka Leune, teamcoördinator:
“de cliënten vonden het erg leuk dat
de vrijwilligers van Present er
waren. De dames maakten leuk
contact met de cliënten en deden
leuk mee met de activiteiten.”

16 mei – team Kruiskerk-Koepelkerk ruimt op 2.0
Twee teams van drie vrijwilligers gingen deze dag in
Arnhem-Zuid aan de slag. Het éne team met het
leegruimen van een ernstig vervuild huis in Malburgen,
het andere team met groot onderhoud in een tuin in
Elderveld. Beide klussen waren nodig omdat de
bewoners hier zelf niet (meer) toe in staat zijn. Eén
van de twee bewoonsters voelde zich na het vertrek
van het team net de koningin!
De actie Kruiskerk&Koepelkerk Doen loopt nog tot
en met 13 juni. Het verslag over de projecten die
nog komen, leest u in de volgende nieuwsbrief.

Present bij debatavond CU Arnhem

Present matcht Helping Hands en Bio
Enkele weken geleden werd
Present Arnhem benaderd door
Helping Hands, een groep
jongeren van 14 tot 23 jaar, die
wat wil doen voor de medemens.
Of Present met hen mee kon denken over een project
van een week! Michel Petri bracht hen in contact met
stichting BIO, het vakantieoord in Arnhem waar ouders
met hun kinderen met een handicap heerlijk vakantie
kunnen vieren. Het bleek een goede match! De groep
van Helping Hands zal van 18-25 juli op het terrein van
BIO verblijven en dagelijks diverse activiteiten doen,
zowel klussen als activiteiten met en voor de kinderen.
Wordt vervolgd!

Wordt ook Fannoot!

Op donderdag 30 april jl. organiseerde de fractie van
ChristenUnie Arnhem op locatie ‘In De Weerd’ een
debat over: ‘vrijwilligers, overheid en kerken in de
Arnhemse samenleving.’ Debatleider Arrien Sietsma
daagde Henk Kok, wethouder van Gemeente Arnhem,
Joop Toeter van het Leger Des Heils, Anton Lourens
van Stichting Present, Cees van den Bos van
Vrijwillige Inzet Arnhem, Daniël Becker van CU
Arnhem en Jurgen Elfrink van SP Arnhem uit om met
pit te reageren op diverse stellingen. Bijvoorbeeld: “de
aanpak van eenzaamheid is veel meer een taak van
kerken dan van de overheid”. Een onderhoudende
avond waar duidelijk werd dat alle partijen het eens
zijn dat hulp en aandacht van vrijwilligers voor
Arnhemmers in nood onmisbaar is. Of dit nou als
‘noaber’ of vanuit andere, bijvoorbeeld religieuze
overwegingen gebeurt. Het debat ging ook over hoe dit
georganiseerd en gefinancierd kan worden.

Zoals u kunt lezen organiseren we een groeiend aantal
projecten per jaar. Daarnaast investeren we tijd in
voorlichting, samenwerking en goed overleg met de
lokale zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente,
politieke partijen, kerken en bedrijven. We doen dit
zoveel mogelijk met vrijwilligers, maar om de
continuïteit én de kwaliteit van het werk te garanderen
is een klein team van vaste krachten nodig. En dat
kost geld. Daarom hebben wij óók financiële steun
nodig. Een deel van wat er nodig is, krijgen we van
fondsen zoals het Oranjefonds, het VSBfonds, het
fonds Cor van der Craats en van verschillende kerken.
Wilt u als particulier of bedrijf Present ook steunen?
Dan kunt u Fannoot worden. Het woord Fannoot is een
knipoog naar een fan en een vennoot. Een fan heeft
enthousiasme en liefde voor zijn club, muziekband of
merk. Een vennoot is mede-eigenaar van een
organisatie en heeft hierin aandelen.

Bent u enthousiast over het werk van Present
en wilt u hierin een aandeel hebben en medeeigenaar zijn? Vindt u het belangrijk dat er in
samenleving
omgekeken
wordt
naar
kwetsbare
mensen?
Ga
dan
naar
www.presentarnhem.nl en meld u aan als
Fannoot. We zijn transparant over onze
financiën. Het eerste jaarverslag van Present
Arnhem is inmiddels gereed en vindt u ook op
onze website.

