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We eldwijde Co onac isis –

SAMEN HELPEN WE MENSEN
Een voedselpakket in
India bevat:
•

12,5 kilo rijst

•

2,5 kilo dal
(peulvruchten)

•

3 liter olie

•

2 stukken zeep

•

2 kilo suiker

•

5 kilo aardappelen

•

1,25 kilo wortels

•

1,25 kilo uien

voedselpakketten in India

De Coronapandemie beïnvloedt overal
ter wereld het leven van mensen. Om
nieuwe hoop en praktische hulp te
bieden aan degenen die in het bijzonder
door COVID-19 worden getroffen, werkt
Hand of Hope samen met partnerorganisaties over de hele wereld.
We coöpereren onder andere met 30
organisaties en kerken in bijna 20 landen
om voedsel te verstrekken aan kinderen
die door de sluitingen geen schoolmaaltijd meer krijgen, aan ouderen die aan
huis gebonden zijn, aan gezinnen die het
moeilijk hebben, aan hulpverleners en
medisch personeel dat aan de frontlinie
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MILJOEN

PATIËNTEN
BEHANDELD
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werkt. We werken ook samen met
partners voor de productie en distributie
van mondkapjes en om maaltijden en
hulppakketten te doneren aan ouderen
in verpleeghuizen. We werken aan de
praktische behoeften van de mensen die
de meeste zorg nodig hebben en willen
zo het licht van het Evangelie tijdens
deze crisis laten schijnen.

zoeken naar antwoorden en bemoediging. Samen kunnen we er voor hen zijn
en Gods liefde aan hen doorgeven. Uw
donatie maakt dit mogelijk.

In deze tijden hebben we elkaar meer
dan ooit nodig! En God gebruikt u om
nieuwe hoop te geven en de nood te verlichten. Veel mensen hebben te maken
met angst en onzekerheid, vragen zich
af wat de toekomst in petto heeft en

Elk jaar bereiken we honderdduizenden
mensen met gratis medische zorg via
onze medische missies en ziekenhuizen
in El Salvador, Israël, India, Cambodja,
Kosovo en Afrika. Dankzij uw steun
zijn er inmiddels 2,4 miljoen patiënten
behandeld die zich anders geen
medische zorg konden veroorloven.

Tijdens de
COVID-19pandemie
brengt uw
partnerschap
wereldwijd
hoop en hulp
aan mensen
in nood.

