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Korte formulering Beleidsplan 

Als voormalige afdeling van Stg OostEuropa Zending, is Stichting Asian Care gericht op het uitvoeren van de typische 

OEZ taken in Azië zowel als het Midden Oosten. De OEZ taken waren en zijn: Evangelieverkondiging door uitzending 

en stationering van werkers in doelgebieden, uitzending van short term reisteams en/of ondersteuning inheemse 

predikers en kerken, scholen en armenhulp in de vorm van o.a. voedsel en andere levensbehoeften. 

 

Visie en Missie 

Stichting Asian Care is in de eerste plaats een zendingsorganisatie en secundair een fonds wervend hulpverlener 

voor de medemens in nood. De nadruk ligt op de Helper, volgens de zendingsopdracht uit Mattheus 28 vers 16 – 20, 

en pas daarna op de Hulp, volgens de zendingsopdracht uit Mattheus 25 vers 34 – 41. Deze Hulp zou niet doelmatig 

zijn, als ze losgekoppeld zou worden van de Maker en Redder van de mensheid, Jezus Christus. De hulpverlenings-

activiteiten zijn een directe en praktische toepassing van het Evangelie, namelijk de verzorgende liefde van God voor 

de mens. Door de geestelijke dimensie van dit werk is men sterk gericht op het Leiderschap van Jezus Christus als 

Hoofd der Kerk en Heer van de Zending. Het zendingswerk wordt gezien als onderdeel van het wereldwijde Lichaam 

van Christus, dat niet bestaat uit gebouwen van steen maar uit Levende Stenen, d.w.z. mensen die Christus 

toebehoren. 

Waardering van VN Inspecteur: Bestuurder Jaco van der Sterre zat samen met een Inspectrice van de VN in het 

vliegtuig naar huis en zij roemde de effectiviteit van het christelijk onderwijs. In tegenstelling tot het overig 

onderwijs stelde zij is het christelijk onderwijs bezig de leerlingen te leren kritisch na te denken, onderzoek te doen 

en vragen te stellen, zonder maar alles klakkeloos aan te nemen. 

Stichting Asian Care opereert interkerkelijk. Daaronder wordt verstaan dat er wordt gewerkt met, door en voor 

christenen van welke kerkelijke achtergrond ook. Concreet betekent dit, dat er met christenen van verschillende 

kerkvormen in het Midden-Oosten wordt samengewerkt. De stichting voelt zich nauw verwant met de evangelische 

beweging die zich in de Lausanne verklaring heeft geïdentificeerd en haar Bijbelvisie is het kortst en duidelijkst 

verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis, die door de grootse christelijke kerken wereldwijd als basisdocument 

wordt erkend.  

Werkwijze 

1. Asian Care (AC) oriënteert zich ter plekke en zoekt contactpersonen met dezelfde visie; 

2. AC gaat in op hulpverzoeken en dringt hulp niet ongevraagd op; 

3. AC wendt zich met de verkregen informatie tot het publiek in wat men welvaartsstaten noemt; 

4. AC appelleert aan het mededogen van mensen en instellingen om in de vanuit de noodgebieden gevraagde 

hulp te voorzien door o.a. 

a. Handtekeningacties indien mensenrechten geschonden worden 

b. Sponsoring te vragen voor de  lange termijn  of eenmalige/reguliere giften te werven  

c. Prediking van het evangelie d.m.v. speeches en sketches en audiomateriaal 

d. Goederen en voedsel in te zamelen/c.q. aan te kopen ter verdeling onder behoeftigen 
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Hier volgt nog een letterlijke opsomming van artikel 2 van de statuten: 

De statutaire doelstelling van de stichting is als volgt verwoord: De stichting heeft ten doel het verbreiden van het 

evangelie van Jezus Christus in deze wereld, met nadruk op Azië en de vluchtelingengebieden en wel door:  

a. het drukken en verspreiden van bijbels;  

b. het drukken en verspreiden van geestelijk opbouwende literatuur;  

c. het gebruik maken van andere communicatiemiddelen die de stichting eventueel ter beschikking staan, waaronder 

het verlenen van materiële hulp aan noodlijdenden;  

d. het voorlichten en informeren van christenen door middel van een informatieblad, audiovisuele middelen en 

spreekbeurten omtrent de situatie waarin christenen in voornoemde zendingsgebieden leven, ten einde mede-

werkers te verkrijgen tot verwezenlijking van het voorgaande en het aanboren van financiële bronnen.  

 

Besluitvorming 

De statuten geven precies de besluitvormingsregels aan maar kort geformuleerd is het belangrijk te weten dat  

1. Het bestuur bestaat uit minstens drie personen waarvan er ten minste  twee samen naar buiten toe 

handelingsbevoegd zijn.  

2. Voor elke actie of besluit geldt dat die goed wordt doorgesproken met betrokkenen, gewogen en beoordeeld 

door de bestuurders die elk inspreken en meespreken. 

 

Financiële bronnen 

Volgens artikel 3 van de Asian Care statuten gaat het om 

- subsidies en andere bijdragen; 
- schenkingen, erfstellingen en legaten; 
- alle andere verkrijgingen en baten. 
 
Deze middelen worden verkregen door potentiële donateurs aan te spreken, of door mensen die over de 

activiteiten anderszins te horen krijgen, alsook door verwerving van subsidies door externe fondsen. Deze laatsten 

vallen onder de noemer ‘andere verkrijgingen en baten’.  
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Vermogen beheren en besteden 

In het algemeen is het niet de bedoeling enig vermogen op te bouwen en is het niet gemakkelijk de ‘eindjes aan 

elkaar te knopen’, maar als er onverhoopt sprake zou zijn van substantiële vermogensvorming moet die wel zoveel 

mogelijk ten goede komen aan mensen die in armoede of andere repressie leven. 

De stichting Asian Care maakt gebruik van vrijwillige inzet en van faciliteiten op verschillende locaties en van 

administratieve software die inzichtelijk maakt: Ontvangsten en Uitgaven, met de gegevens van daarbij behorende 

personen en rechtspersonen, alsook het oormerken, d.w.z. een nummer code aanbrengen die de 

bedoeling/besteding van het geld registreert. Op grond daarvan worden de geldstromen op zo goed mogelijke wijze 

beheerd en uitgegeven, door speciaal daartoe door het bestuur aangewezen en gevolmachtigde personen.  

De financiële jaarrapporten worden altijd opgemaakt/samengesteld door professionele administratiekantoren of 

accountantskantoren.  
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