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Over Present Eindhoven  
 
Present zet groepen vrijwilligers in die kwetsbare burgers met gebrek aan budget, sociaal 
netwerk en gezondheid helpen met het (achterstallig) onderhoud van huis en tuin. Het gaat 
vaak om mensen die de regie over hun leven zijn kwijtgeraakt en die begeleid worden door 
een hulpverlener. Denk aan mensen met ernstige psychische problemen, (ex-)verslaafden of 
dak- en/of thuislozen die een huis aangeboden krijgen. Ook helpen we mensen met een 
beperking of ouderen die tegenwoordig langer thuis blijven wonen en geen budget en netwerk 
hebben waar ze voor het onderhoud van huis of tuin een beroep op kunnen doen. De hulp die 
Present biedt is incidenteel en is bedoeld als steuntje in de rug. Bij de voorbereiding en 
uitvoering besteden we veel aandacht aan het betrekken van de mensen die we helpen en 
hun eventuele netwerk.  
Naast de praktische hulp die vrijwilligers bieden slaan we ook bruggen tussen vrijwilligers die 
een sociale activiteit willen organiseren of ondersteunen t.b.v. mensen die van zorg afhankelijk 
zijn en de instellingen waar deze mensen wonen. 
 
Zet je tijd, kennis en ervaring in bij Present 
 
Om kwetsbare medeburgers te kunnen helpen, zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die hun 
handen uit de mouwen willen steken en vrijwilligers die ons willen ondersteunen met hun 
kennis en ervaring. Dat kan op verschillende manieren:  

 Steek een dag of dagdeel de handen uit de mouwen met een groepje mensen (bijv. je 
bijbelkring, vrienden of collega’s) en geef je op voor een praktisch of sociaal project; 

 Schrijf je in als individuele vrijwilliger, zodat we je af en toe kunnen vragen om samen 
met anderen een praktische klus uit te voeren;  

 Zet je kennis en ervaring in binnen de organisatie door met ons mee te denken over 
bijv. contacten met bedrijven, donateurwerving of marketing en communicatie. Ook het 
bestuur van Present Eindhoven is nog op zoek naar versterking.   

 
Steun Present met een gift  
 
Het werk van Present Eindhoven wordt gewaardeerd door de gemeente en de 
woningcorporaties waarmee we samenwerken, en we ontvangen daarom structureel 
financiële ondersteuning van deze partijen. Echter, om het voortbestaan van Present 
Eindhoven in de toekomst te garanderen en om nog meer mensen te kunnen helpen is het 
belangrijk om het financiële draagvlak te verbreden en te verstevigen. Present is nu kwetsbaar 
omdat we vooral afhankelijk zijn van enkele subsidies en grote donaties. Door meer 
particuliere donateurs te werven verbreden we het draagvlak en verminderen we de 
kwetsbaarheid. Misschien draagt u Present een warm hart toe en wilt u ons werk ondersteunen 
door het toezeggen van een financiële bijdrage.  
 
Melden dat u mee wilt doen kan ook via www.stichtingpresent.nl/eindhoven.  
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