
Wat hebben we bereikt in 2021?  
 
Het jaar 2021 ligt inmiddels achter ons. Zoals iedereen weet liep dit door de beperkende 
coronaomstandigheden volledig anders dan verwacht. 
Aanvankelijk wilden we volop inzetten op de uitrol van ons Freedom Fighters programma 
binnen gemeenten. Het liep dus anders. 
Onze organisatie is inmiddels behoorlijk veranderd. Door allerlei omstandigheden hebben 
een aantal mensen uit bestuur en kernteam hun bijdrage en inzet beëindigd aan 
BUtogether. Gelukkig ging dit afscheid onder harmonieuze en begrijpelijke omstandigheden: 
als broeders en zusters. 
 
Toch hebben we een gezegend jaar achter de rug. We mochten met nieuwe mensen 
bouwen aan het fundament van een nieuw gepassioneerd bestuur, ambassadeurs- en 
communicatieteam. Via verdieping en geestelijke ontmoeting zijn we met elkaar een nieuwe 
expeditie gestart. Met een doel, maar met onbekende en onzekere omstandigheden hoe 
deze reis gaat verlopen. We mochten samen de woorden ontdekken uit Exodus 33: 15 “als 
Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken”.  
 
Het afgelopen jaar mochten we binnen een gemeente in het tweede halfjaar met een 
prachtige groep jongvolwassenen en mentoren het volledige programma van Freedom 
Fighters in samenwerking met voorganger en oudsten introduceren, begeleiden en 
afronden.  
Hieruit zijn wederom prachtige en dankbare reacties voortgekomen. Het mocht tot zegen en 
levensverandering zijn. Gods Geest was zichtbaar en voelbaar werkzaam door inzet van ons 
programma en betrokken, bewogen en biddende mensen.  
 
Financieel hebben we ondanks het feit dat alles stil lag geen negatieve gevolgen onderkend. 
We zijn in onze ogen nog steeds financieel gezond en worden door een trouwe groep 
donateurs en sponsoren in onze missie ondersteund. Hier zijn we uiteraard ontzettend 
dankbaar voor. 
 
We zijn dankbaar voor alles wat ons in elkaar is gegeven en zien met elkaar uit naar een het 
jaar 2022. We hopen binnen vele gemeenten voor leiding, jongvolwassenen en mentoren 
tot zegen te mogen zijn. Hier ligt immers onze visie, missie en passie.  
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