En liten tillbaka blick på 2021:
- Vi köpte ”Hjalmar”, vår fina skåpbil, vilket gav
oss större möjligheter att hämta och lämna mat och
kläder. Nya mat-avtal och leverantörer.
- Vi öppnade upp ”Matkassen” där vi förser 100
matkassar i veckan till behövande.
- Vi startade DreamCenter Community, ett boende
för volontärer o studenter i Åkered.

- Vi har haft ett närvarande fält ute på olika
platser för att möta människor och berätta om DC.
- Vi har öppnat upp LP-kontakten varje tisdag
med frukost till behövande.
- Vår fritidsgård har varit öppen hela året för
ungdomar, där de hänger, spelar, skapar musik i
studion, bakar, lagar och äter mat tillsammans.
- Våra fotbolls-ungdomar har startat ett Korp-lag
och vunnit flera matcher.
- Vi genomförde ”Varva för DC” trots regn.
- Vi har haft Loppis och Events på DreamStore.
- Vi var på Bäckebol Köpcenter och samlade in
massor av leksaker till behövande barn inför julen.
- Vi kunde bjuda på God Julmat i dagarna tre
under Julhelgen.
-Vi har dubblat volontär-antalet och ökat
engagemanget.
-Vi har lyckats hålla alla verksamheter igång
trots pandemin.

Men framförallt har vi mött många
underbara människor som kommit till DC.
där vi förmedlat Guds kärlek och omsorg på
olika sätt.

”Se, det jag förkunnade förut har kommit. Nu
förkunnar jag nya ting, jag låter er höra om
dem innan de visar sig.” Jes.42:9
Låt oss tillsammans gå in i 2022 med ett öppet
hjärta, låt oss TRO på ett förändrat Göteborg med
människor som blir berörda av Guds kärlek.

Vårt uppdrag är att skapa ett fortsatt
förtroende till varje enskild besökare, en
utmaning under en tid av expansion.
Vi behöver fler trogna volontärer med gåvor
inom olika områden, bl.a behovet av
samtalsstöd. Vi vill starta en kontaktmannapool, där vi kopplar ungdomar med
stabila vuxna, som kan vara en förebild.
Vi planerar att utvidga vår arbetsträning, med
att hjälpa både ungdomar och vuxna till olika
arbeten.
Trygghet, struktur och omsorg är viktigt för oss, för
att klara av en tid av stor tillväxt.
Vi står inför ekonomiska prövningar när vi utvidgar
vår verksamhet och ber för en fortsatt ekonomisk
tillväxt, med fler gåvogivare och sponsorer.

Tillsammans vill vi sprida tro, hopp och kärlek,
glädje och värme på varje gata och till
varenda människa som vi möter!

Hoppas att du fortsatt vill vara med och göra det
möjligt! Använd det bifogade inbetalningskortet eller
Swisha din gåva till 900 37 99. Genom vår hemsida
kan du bli månadsgivare, www.dreamcenter.se
Gott Nytt År från Teamet på
Föreståndare

PG 90 03 79 - 9

