
 

 

Stichting Present Walcheren bestaat 10 jaar! 
 

In 2011 begon Stichting Present Walcheren heel bescheiden met 2 projecten. Nu, tien jaar later, zijn dat 

meer dan 100 per jaar. Dat kunnen we natuurlijk niet doen zonder al die prachtige vrijwilligers die ons 

door de jaren heen geholpen hebben om ons doel te verwezenlijken. Mensen steken samen de handen 

uit de mouwen voor anderen die even een steuntje in de rug nodig hebben. In de afgelopen 10 jaar 

hebben we gemerkt dat de maatschappelijke organisaties ons steeds beter weten te vinden. Omdat zij 

steeds vaker een beroep op Stichting Present doen hebben we onszelf dus nog niet overbodig gemaakt. 

Reden voor een feestje?  

Tsja, dat is een beetje een dubbel gevoel natuurlijk. Aan de ene kant jammer dat er nog zoveel mensen 

hulp nodig hebben. Maar aan de andere kant fantastisch dat er nog steeds vrijwilligers zijn die hun 

schouders eronder zetten en kerken die collectes houden of ons op ander manieren steunen. Dus 

uiteindelijk toch een ‘Ja’: we willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. We nodigen u uit 

voor een informeel samenzijn waarbij we heel graag uit alle kerken op Walcheren 1 of 2 mensen zouden 

zien. Een ieder die ervaring heeft met,  of belangstelling voor het werk van Stichting Present is welkom!  

Zaterdag 16 oktober, 16.00-17.30 

Wandelkerk, Onder Den Toren 1, Middelburg  

U komt toch ook? We willen graag weten op hoeveel mensen we ongeveer moeten rekenen.  

Graag het aantal personen, hun namen en de naam van het kerkgenootschap doorgeven  

voor 10 oktober. Stuur een mailtje of appje naar Irma: irma.waleson@presentwalcheren.nl /06-

30212360. We verheugen ons er op om u te zien. 

 

Bestuur, coördinator en administratie Present Walcheren, 

Jan Versteeg, Adrie Franke, Clement Remijnse, Gideon v.d. Brink, Irma Waleson,  

Klaas Bos en Ina Bosscha. 

 

Meer info over Present: https://stichtingpresent.nl/walcheren/ of like ons op Facebook. 
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