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Onderwerp: Help Present Helpen 

 

 

Geachte Diaconie PKN Goutum, ., 

 

Begin dit jaar hebben wij u een brief gestuurd met uitleg over de stichting Present en de 
begroting met dekking. Present is de unieke vrijwilligersorganisatie, die mensen die 
willen helpen verbindt met mensen die deze hulp nodig hebben. Zie eventueel onze 
website www.presentleeuwarden.nl  

 

De begroting is nog niet gedekt, waardoor wij u verzoeken om een bijdrage en dat zou 

ook kunnen in de vorm van een collecte voor Present in uw gemeente. Wij zijn graag 
bereid om voor de collecte in een “5 min. verhaal” over Present te vertellen. 

Een structurele ondersteuning – zoals een aantal kerken doen- is zeer welkom en geeft 
meer rust in onze begroting.  

http://www.presentleeuwarden.nl/


 

Een andere vorm van collecte is een “collecte in tijd”. Hierbij kunnen gemeenteleden 
opgeven waar zij goed in zijn en een dag of meer beschikbaar willen stellen om een 
project van Present (mee) uit te willen voeren. Wij koppelen hen dan aan een project dat 
past bij hun ambitie. 

 

Wij hebben recent als bestuur van Present zelf een project uitgevoerd, zijnde het 

opknappen van een tuin. Je komt dan ook in contact met het leven van de hulpvrager en 
dat werkt verhelderend en verbindend. Na afloop een blije hulpvrager en een voldaan 
bestuur. 

Een aanrader voor een kerkenraad, diaconie, commissie of (groep) gemeenteleden. 

 

In 2018 zijn 250 projecten uitgevoerd, waarbij 800 vrijwilligers bij waren betrokken. 
Resultaat: ongeveer 500 blije hulpvragers. En idem vrijwilligers dat zij iets voor een 
ander konden doen.  

 

Present kan niet zonder de steun van de Kerken!! 

 

Mocht u nog vragen hebben dan zullen wij deze graag beantwoorden. Ook kunnen wij 

informatie over Present geven door een “10 minuten” verhaal of een P.P. Presentatie op 
uw en/of bijv. de gemeentevergadering. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens het bestuur van de stichting Present Leeuwarden, 

 

 

Pieter Kooistra voorzitter tel. 0582880038 e-mail p.kooistra31@upcmail.nl 

 

 

Beste mensen, 
  



De stichting Present is een unieke vrijwilligersorganisatie, die mensen die willen helpen 
verbindt met mensen die hulp nodig hebben. Een voorwaarde is dat zij geen geld hebben om 
de hulp zelf te betalen of een netwerk hebben, die de hulp ook kan geven. Present is een 
helper voor mensen die geen helper hebben. Voor meer informatie: zie website 
www.stichtingpresent.nl/leeuwarden 
  
Wij zijn op zoek naar (groepen) mensen die willen helpen - tijdsbeslag een halve tot een hele 
dag- en doen dit o.a. met het verzoek aan u om bijgevoegd artikel te willen plaatsen in uw 
kerkblad, zondagsbrief e.d.. 
Ook is financiële steun zeer gewenst.  Dit kan door een jaarlijkse gift of een collecte; een 
toelichting voor een collecte is beschikbaar. Onze begroting wordt gedekt door bijdragen van 
kerken, fondsen, particulieren en de gemeente Leeuwarden. Een aantal kerken geven een 
vaste jaarlijkse bijdrage; dit geeft rust in de begroting. Het aantal hulpaanvragen neemt toe , 
waardoor wij meer mensen en ook geld nodig hebben om de aanvragen te honoreren. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
  
Met een vriendelijke groet, 
  
Pieter Kooistra voorzitter van het bestuur van Present Leeuwarden. tel 0582880038 
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Hebben Kerst en Present wat met elkaar te maken. Op het eerste gezicht niet, maar toch 

wel. 

Kerst is als een feest van Licht goed bij ons bekend. Licht door de komst van Jezus, een teken van 

hoop. We vieren dat met licht van kaarsen en kerstboom, thuis en in de kerk.  

Present is minder bekend. Dit is een vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor mensen die aandacht 

of hulp nodig hebben. Dat doen wij niet met woorden, maar met daden. 

Wij verbinden mensen, die iets willen geven in tijd en vaardigheden met mensen die daarmee 

geholpen kunnen worden. Denk aan klussen, helpen bij verhuizing/ huis inrichten, huis/ tuin opruimen 

e.d. . Aanbod en vraag wordt op een zorgvuldige manier aan elkaar gekoppeld. 

Het is een mooie en dankbare manier om mensen te helpen, die geen helper hebben. Een vorm van 

“Kerk te zijn op maandag”.  

Licht in het leven van mensen die hulp nodig hebben! 

 

U kunt ons helpen door: 

 een gift of fannoot worden; zie de website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden 

 u aan te melden als persoon of groep voor uitvoering van een hulpaanvraag; benodigde tijd 
een halve tot een hele dag. Dit kan via onze website. 

 Als vrijwilliger op kantoor of hulpaanvraaginventariseerder/ begeleider. 

 

Voor verder informatie kunt u op de website kijken of contact opnemen met Pieter Kooistra tel. 

0582880038 of e-mail p.kooistra31@upcmail.nl 

 

 

 

http://www.stichtingpresent.nl/leeuwarden
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Vrijwilligers/sters gezocht. 

Help Present helpen! 

 

Present is een unieke organisatie, die mensen die willen helpen in contact brengt 
met mensen, die deze hulp hard nodig hebben. Het gaat om praktische klussen, 
zoals het huis/tuin opruimen/ schoonmaken, verhuizingen, klusjes aan een 

woning, diverse sociale activiteiten enz..  

 

Om hulpaanvragen te kunnen uitvoeren hebben wij mensen nodig die: 

 

 Het kantoor aan de Hooidollen 404 te Leeuwarden willen versterken door 
de project administratie en de website bij te houden. 

 De hulpaanvragen voor bijv. verhuizing, klussen, huis/tuin opruimen, 

sociale activiteiten enz. te beoordelen en in kaart brengen en de 

begeleiding van de uitvoering.  
 Zelf of in een groepje de klussen willen uitvoeren. 

 



Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die met respect voor de hulpvrager uitvoering 
willen geven aan de missie van Present.  

Gevraagde tijd een paar uur tot …..uur per week; het uitvoeren van een klus 
duurt meestal een dag of dagdeel. 

Beloning: dankbare hulpvragers en blije vrijwilligers, dat zij dit hebben kunnen 
doen. En..... een prettige werksfeer met een coördinator als vraagbaak en begeleider. 

 

Geen tijd? Wordt dan donateur van Present; zie op de website onder 
Steun ons. 

Meer info: kijk op de website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden of bel met 
Ruud Leegstra tel. 0582134110 c.q. Pieter Kooistra tel. 0582880038, waar u zich 
ook kunt opgeven. De opgave kan via info@presentleeuwarden.nl Hierna volgt 

een gesprek waarna over en weer wordt besloten wel of niet met elkaar in zee te 

gaan.  

 

 
 

http://www.stichtingpresent.nl/leeuwarden
mailto:info@presentleeuwarden.nl

