Jaarverslag Project Held 2020:
Aantal projecten: 21
Aantal landen: 9
Aantal gesponsorde kinderen Januari 2020: 553
Aantal gesponsorde kinderen December 2020: 556
Aantal nog niet gesponsorde kinderen December 2020: 122

2020, een jaar met ups en downs voor Project Held. In Maart 2020 kwam Covid-19 Nederland en
tegelijkertijd ook Afrika, Azië en Europa binnen. Dit met grote gevolgen.
Alles wat zo zeker en vanzelfsprekend leek, was dat ineens niet meer. Ook in Nederland werd er veel
onzeker. Voor veel mensen betekende dit onzekerheid over je baan en inkomen. Door de lockdown
waren de kinderen thuis en indien mogelijk ook de ouders zoveel mogelijk thuis aan het werk. Grote
veranderingen dus voor velen.
Ook voor Project Held had dit grote gevolgen. In plaats van samen op kantoor brainstormen,
overleggen en plannen maken gebeurde dit nu vanuit huis. In plaats van met een stand te staan
tijdens de zondagsdiensten en conferenties, waardoor we onze meeste sponsors hebben geworven,
was dat nu niet meer mogelijk en waren er alleen online diensten en geen conferenties meer
mogelijk.
Na van de eerste schrik bekomen te zijn merkten we dat het een nog grotere impact had bij onze
projecten! Eten werd bijvoorbeeld drie tot vier keer duurder. Nog meer mensen raakten hun banen
kwijt zodat onze projecten nog meer hulpvragen kregen om mensen in hun nabije omgeving te
helpen. Dit werd bemoeilijkt door de hoge kosten van het voedsel en maakte het bijna onmogelijk
om deze mensen te helpen, een pijnlijke situatie kun je wel zeggen.
Daarnaast was ook het reizen verboden, waardoor onze projecten bezoeken om ze een hart onder de
riem te steken, of met een team te komen om te helpen er ook niet in zat. Kortom een jaar met een
zwart randje.
Maar tijdens deze moeizame periode zagen we zo Gods hand in alles. We besloten te gaan kijken
naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. We zijn in september gestart met
Held@Home! Wat we tijdens onze reizen doen, mensen bemoedigen, helpen, laten zien dat ze
gezien worden en geliefd zijn, besloten we nu in ons eigen kikkerlandje te doen.
We hadden het voorrecht om verschillende keren bij een verzorgingstehuis te kunnen helpen. Deze
mensen moesten voor langere tijd op hun eigen kamer blijven omdat gezamenlijke activiteiten niet
meer toegestaan werden. Dit zorgde voor flink wat extra eenzaamheid. We hebben met een team
geholpen de kerstversiering op te hangen, we hebben oliebollen uitgedeeld aan de bewoners en
natuurlijk een praatje met ze gemaakt. Daarnaast zijn we langs geweest om tulpen uit te delen en
hebben ze mogen genieten van heerlijke oranjetompoezen.
Naast de hulp die we hebben kunnen bieden bij het verzorgingstehuis konden we met Held@Home
ons steentje bijdragen op een school voor anderstalige kinderen d.m.v. onderwijs assistentie. Op
deze school was er hoge nood, vanwege corona waren er veel collega’s ziek en kregen de kinderen
veelal thuis onderwijs. Deze kinderen hadden vaak geen laptop en liepen hierdoor grote
achterstanden op. Door de onderwijs assistentie hebben veel kinderen hun achterstand weer in
kunnen lopen. We zijn dankbaar dit te hebben kunnen doen voor deze kinderen.

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar aan onze website kunnen werken. Naast de informatie en
kind sponsoring die er te vinden is, is er ook een webshop bijgekomen! Hierdoor is het mogelijk om
de projecten naast kind sponsoring ook praktisch hulp te geven door het kopen van een geit, kippen,
naaimachine voor een weduwe of een driewieler voor gehandicapte etc.
Door de omstandigheden moesten sommige sponsors hun sponsorschap opzeggen met als gevolg
dat onze projecten nog minder eten konden kopen. Daarnaast is nieuwe sponsors werven lastig
want er werden geen diensten en conferenties gehouden. Toch zagen we in deze periode juist de
ongelofelijke trouw van onze sponsors en zijn we gezegend met een aantal mooie giften voor onze
projecten waardoor we honderden warme maaltijden hebben kunnen laten uitdelen en konden er
pakketten met desinfectie en bescherming uitgedeeld worden. Ondanks deze zware periode kon het
werk ruimschoots doorgaan en kon er voorzien worden in de extra nood die ontstond. God is trouw
en laat de wezen, weduwen, armen en verdrukten nooit los!
Project Held heeft ingeleverd op kantoorkosten, vervoerskosten en kosten voor opslag, dit komt
omdat we vanuit huis werken zolang dit nog kan en nodig zal zijn. Hiermee beperken we de kosten
en kunnen we onze projecten nog meer ondersteunen en bijstaan daar waar het echt nodig is!
Al met al weer een mooi en waardevol jaar waarin we meer dan 500 kinderen iedere dag hebben
kunnen ondersteunen middels de vier belangrijkste levensbehoeften, nl: eten, onderdak, onderwijs
en medicatie indien nodig. Uiteraard groeien de kinderen in onze projecten op met het evangelie en
helpen ze elkaar met school en anderen noden.
De trouw van de sponsors heeft ons meer dan bemoedigd en laat zien dat God trouw is.
•

De richting die we zijn ingestapt met Project Held gaat meer en meer vorm krijgen. Waarbij
Project Held in het begin echt bestond om zoveel mogelijk kinderen te sponsoren en hulp te
bieden zie je dat er een mooie toevoeging bij komt om ook de projecten en de omgeving
waar de projecten zich bevinden hulp te bieden. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld een
aantal van onze projecten financieel kunnen helpen met een landbouwproject om
zelfvoorzienend te worden, hebben we meerdere geiten, kippen, bijbels en brandhout
kunnen uitdelen aan onze projecten. Onze sponsors en achterban zijn zeer trouw om te
ondersteunen en daar zijn we heel dankbaar voor!

Via deze weg willen wij alle betrokkenen, sponsors, investeerders en bidders bedanken die dit
mogelijk hebben gemaakt voor onze broers en zussen over de hele wereld!
Together we make the difference!

