De Katapult
School om studenten te trainen om te gaan werken met kinderen en tieners in nood, zowel in het
binnenland als buitenland.
De Kanjerclub
Wekelijkse kinderclub in de wijk ‘de Schooten’. Het doel van deze kinderclub is om kinderen te
ontmoeten, hen een gezellig middag te bezorgen en het leren van levenslessen. De Kanjerclub is
geheel gratis.
De Kanjerweek
Een week lang kinderprogramma’s in Zeewolde, met hetzelfde doel als de Kanjerclub.
De Kanjerweek is gratis te bezoeken met elke dag een gratis maaltijd voor alle kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Tijdens deze week zijn er ook nog 2 avonden voor ouders en kinderwerkers georganiseerd. Dit is door
studenten en medewerkers van de Katapult georganiseerd.
Oud studenten
Er is regelmatig contact met oud studenten in zowel binnen- als buitenland. We houden contact met
hen om hen te helpen waar nodig en hen te bemoedigen. Juist tijdens lockdowns was daar voor
sommige behoefte aan. Ook zijn er oud studenten financieel ondersteund die werken met kinderen
en tieners in nood in het binnen- en buitenland.
De Wake up gebedsschool
Van september tot en met december heeft de Wake up gebedsschool gedraaid. Het doel van deze
cursus is gebed voor Nederland.
Gebedsdagen
De eerste zaterdag van de maand is er een gebedsdag toegankelijk voor iedereen uit heel Nederland.
Deze dag is gratis te bezoeken, inclusief lunch. Het doel van deze dagen is gebed voor Nederland.
Dikke vriendenshow
In het voorjaar van 2020 is Herman Boon, samen met zijn team, de dikke vriendenshow gestart op
Youtube. Dit is een serie met korte en grappige lessen. Daarbij verschenen er wekelijks
gezinsmomentkaarten die ouders gratis konden downloaden om de filmpjes thuis vorm te kunnen
geven.
Schrijfwerk:
-

Lesprogramma Reset geschreven. Basisstappen voor mensen die willen groeien.
Programma’s en gezinsmomentkaarten ‘Dikke vriendenshow’

Media
-

In het christelijke magazine Charisma verschijnen twee maandelijks artikelen over
kinderwerk. Dit wordt kosteloos gedaan.

Contacten met partners / bevriende organisaties
Als stichting hebben we regelmatig contact met andere organisaties. Deze zijn:
-

Ligthouse, Rilland
Stay and pray, Tietjerk
Baptistenkerk het Lichtbaken, den Helder
Kingdom life college, Rotterdam
E.G.Z, Zeewolde

Verbouwing
In 2020 is het aangekochte gebouw aan de Pastoor Koopmanweg 23 verbouwd. Gedeeltelijk is dit
gebeurd met vrijwilligers. Het gebouw geeft de verschillende onderdelen van de stichting meer
ruimte. Zie voor meer informatie qua financiën het financiële verslag.
Wake up kampen
In augustus werd er een kinder- en tienerkamp georganiseerd, beide van een week lang. Dit met als
doel kinderen en tieners te bekrachtigen in wie ze zijn; door middel van onderwijs, activiteiten,
spellen en persoonlijke begeleiding door vrijwilligers.

