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Dit verslag bevat algemene informatie over de activiteiten van de afgelopen periode. 

 

INLEIDING 

 

Stichting Asian Care is een zelfstandig opererende stichting binnen Stichting OostEuropa Zending/Christian 

Care East West (OEZ/CEEW) en werkt als onafhankelijk rechtspersoon nauw samen met OEZ/CCEW. Dit 

activiteitenverslag hoort bij de financiële verslaglegging op deze website. 

 

De bestuurders van de stichting zijn inmiddels heel wat jaren betrokken geweest of nog steeds betrokken bij 

diverse projecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Azië. 

 

Waren we eerst actief in China, Indonesië, Egypte, Pakistan en Vietnam, zijn we sinds enkele jaren alleen nog 

actief in Pakistan. Begonnen we in 2001 met 16 leerlingen, ondersteunen we nu 450 leerlingen op verschillende 

basisscholen in enkele christelijke wijken van een grote stad. 

 

In Pakistan geldt een evangelisatieverbod en behoren christenen, net als enkele moslim- en 

hindoegroeperingen, tot een minderheid, die steeds vaker te maken krijgt met de zogeheten blasfemiewet of de 

wet op godslastering in dit land, waarbij ze de kans lopen ervan beschuldigd te worden Mohammed of de Koran 

beledigd te hebben, en onschuldig in de gevangenis terecht te komen. Het meest bekende voorbeeld hiervan is 

Asia Bibi, een vrouw die al sinds 2009 in de gevangenis zit.  

Christenen hebben te maken met discriminatie of agressieve behandeling of vervolging, vooral uit de hoek van 

islam, hindoeïsme en boeddhisme. Nog erger is de vervolging van bekeerlingen van islamitische of 

hindoeïstische komaf. Sommige religies verbieden eenzijdig het proselitisme of het winnen van zieltjes. Je mag 

als christen wel hindoe of moslim worden, maar omgekeerd mag dat niet en moet je dat vaak met de dood 

bekopen. Na de geboorte van een kind wordt de religie zowel bij de burgerlijke stand als in het paspoort vermeld 

en daarna is de religie niet te wijzigen zonder dat dit voor de persoon in kwestie vervelende of ernstige 

consequenties heeft. 

 

De hoofdactiviteiten van de stichting laten zich als volgt omschrijven. 

 

Allereerst het geven van financiële en praktische ondersteuning aan vijf scholen in een christelijke wijk van een 

grote stad in een Aziatisch land, waardoor 450 kinderen en 30 meisjes en vrouwen gratis christelijk onderwijs 

ontvangen. 

 

Stichting Asian Care ondersteunt en bemoedigt met haar activiteiten christenen in Pakistan, die het niet 

gemakkelijk hebben op financieel gebied en onderwijs, door middel van het geven van gratis christelijk onderwijs 

aan kinderen in de leeftijd van 3-9 jaar -en vaak zelfs ouder- en aan meisjes en vrouwen. Christelijk onderwijs 

ontvangt geen subsidie van de Pakistaanse overheid.  

Dit onderwijs bestaat uit: 

 basisonderwijs voor kinderen van ouders die geen geld hebben om het schoolgeld, uniformen en 

schooltassen te betalen 

 lees- en schrijfonderwijs in het Urdu aan meisjes en vrouwen die heel weinig tot nog helemaal niet kunnen 

lezen en schrijven.  

De vrouwen beginnen met het lezen van dunne en eenvoudige boekjes in het Urdu. Dit is de enige taal die 

ze zullen gaan leren lezen, omdat ze op dit ogenblik nog niet in hun eigen taal kunnen lezen. De meeste 

vrouwen zijn namelijk analfabeet. Door het geven van leesonderwijs en onderwijs, zullen de vrouwen en 

meisjes onafhankelijker worden en hun kinderen of broertjes en zusjes kunnen helpen, en zal hun zelfbeeld 

en hun zelfvertrouwen groeien. Sommige vrouwen kunnen al een heel klein beetje lezen. 

Na een jaar onderwijs kunnen ze beginnen met het lezen van het Nieuwe Testament in hun eigen taal, Urdu,  
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waardoor hun woordenschat zal toenemen. De vrouwen beginnen met lezen. Na zes maanden zullen ze 

enkele korte en algemene zinnetjes in hun eigen taal, Urdu, kunnen schrijven. Na twee jaar 

onderwijs kunnen de vrouwen 'goed' Urdu lezen. 

De uitspraak dat de vrouwen ‘de Bijbel’ kunnen lezen, moet gezien worden als een overdrachtelijke 

uitspraak. Wij zijn een christelijke organisatie die het lezen van de Bijbel wil stimuleren. Het spreekt voor zich 

dat deze vrouwen ook andere lectuur en met name recepten voor medicijnen, voorschriften, instructies en 

bijvoorbeeld brieven van overheid en documenten met juridische inhoud kunnen lezen, en hiertoe worden ze 

ook tijdens het onderwijsproces gestimuleerd. 

 naailessen aan meisjes en vrouwen, waardoor ze in het dagelijks levensonderhoud van hun gezinnen 

kunnen voorzien door het aan elkaar naaien van de diverse delen van een kledingstuk. Het zelfbeeld en 

zelfvertrouwen van de meisjes en vrouwen neemt toe en verhoogt hun deelname aan de maatschappij. 

 

Daarnaast geeft de stichting ook morele en praktische ondersteuning aan vluchtelingen uit Azië en het Midden-

Oosten, door hen op te vangen en/of een werkervaringsplek te bieden in de winkel of te helpen bij het laden en 

lossen van vrachtwagens met spullen voor Oost-Europa. Met de komst van vluchtelingen is de bijzondere 

situatie ontstaan dat ons zendingsveld altijd onder ons is, zonder dat wij er speciaal heen hoeven te reizen. 

 

Gedurende de laatste vijf jaar was Asian Care betrokken bij het voorzien van documentatie over 

christenvervolging in Azië om daarmee verblijfsrecht te bepleiten van enkele vluchtelingen. 

 

Als derde omvangrijke activiteit geldt de informatieverstrekking en promotie. Eind 2012 werd er voor het laatst 

een papieren nieuwsbrief uitgebracht en werd er hoofdzakelijk per e-mail nog informatie rondgestuurd aan 

begunstigers of belangstellenden. Dat bespaart veel kosten en kan vaker gedaan worden. Omdat het aantal 

kinderen en volwassenen dat de scholen bezoekt groeit, maar het aantal donateurs achterblijft, sturen we met 

ingang van 2016 twee- of driemaal per jaar weer een papieren nieuwsbrief. In 2012 zijn er nog reisteams naar 

Pakistan gegaan, maar als groep val je op en is de veiligheid van de bezoekers, maar ook die van de lokale 

mensen in het geding. Het is wel de bedoeling dit jaar of volgend jaar een bezoek aan de scholen te brengen om 

zo direct te kunnen zien en proeven van hoe het met de kinderen en leraressen gaat en dit met donateurs en 

belangstellenden te delen. 

 

Als vierde activiteit noemen we de inzet van en evangelisatie door een broeder uit Pakistan in Oost-Europa, met 

name in Hongarije. Deze broeder is de oprichter van de scholen in Pakistan. Hij is ook afhankelijk van giften van 

derden. 

 

Een opsomming van actuele activiteiten: 

 Informeren via de website en nieuwsbrieven over de situatie van de gevangen christin Asia Bibi in 

Pakistan. 

 Onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties met een soortgelijke 

doelstelling. 

 Bijhouden van een eigen website voor de stichting om aan de ANBI-eisen te voldoen, maar ook om het 

werk van de stichting te promoten, donateurs en andere belangstellenden te informeren over de scholen 

en mensen te bewegen de scholen te ondersteunen of aan het werk deel te nemen. 

 Starten met een eigen Facebookpagina voor de scholen, waarbij het voorzichtig omgaan met het noemen 

van namen en plaatsen heel belangrijk is. 

 Onderhouden van het contact met betrekking tot de scholen en het evangelisatiewerk van de oprichter 

van de scholen en Mission Churches in Pakistan, Nederland en Hongarije, door evangelist en pastor 

Elisha Samuel. 

 Onderhouden van het contact met veldwerker(s), vrijwilliger(s) Eveline -waarvan Eveline van der Roest als 

vaste promotievrijwilliger voor de Mission Schools actief is-  en begunstigers.  
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 Organiseren van samenspraakmomenten. 

 Uitzending met Ingrid Struijk die zich met haar pony Jelle inzet voor de Mission Schools Pakistan van 

Geloof en een Hoop Liefde in Heerenveen d.d. 20 februari 2017 

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/382089/Geloof_En_Een_Hoop_Liefde.html 

Introductie Ingrid: minuut 00:34-00:48 - Stukje met Ingrid: minuut 21:59-31:47. 

 Regelen van veldbezoeken. 

 Organiseren en houden van presentaties met audio en video in drie kerken (Weesp, Roosendaal en 

Nigtevecht (kinderen van de Spoorzoekers en in kerk). 

 Versturen van tweemaandelijkse nieuwsbrieven aan belangstellenden per e-mail en twee- tot driemaal per 

jaar op papier met de gewone post. 

 Overmaken van gelden naar het veld. 

 Maken en plaatsen van (gratis) advertenties voor acties ten behoeve van een bijdrage van Wilde Ganzen 

in regionale bladen. 

 Organiseren van acties voor een vermeerderingsbijdrage van Wilde 

Ganzen voor schoolboeken, schoolmaterialen, tweedehands 

naaimachines, naaigarnituur, stoffen, waterkoelers, etc. 

Acties voor de Mission Schools als 

kerststukjes maken, ritjes met een 

ponywagen door Oranjewoud, twee benefietdiners – met op 29 januari tv-

opnamen voor het EO-programma Geloof en een Hoop Liefde in 

Heerenveen tijdens de Pakistaanse Maaltijd voor de Mission Schools – 

sponsorfietstochten, tweedaagse sponsorwandeltocht, alternatieve 

Elfstedentocht (deelname ging wegens enkelbreuk niet door), 

lammetjesdagen, collectes Gemeente Groei Groep in Heerenveen, kerk in 

Nigtevecht en Roosendaal. Door deze gezamenlijke actie met Wilde 

Ganzen werd het door Stichting Asian Care sponsors bijeengebrachte 

bedrag vermeerderd tot € 6593,45. 

                                         

 Deelnemen aan en staan met een stand op Opwekking tijdens Pinksteren op 

4 juni, EO-Jongerendag op 10 juni en fancy fairs om het werk van de 

stichting te promoten. 

 Bijhouden van databases en boekhouding door administratieve vrijwilligers 

en het samenstellen van de jaarrekening door een professionele 

administrateur. 

 Elisha Samuel, initiatiefnemer van de Mission Schools Pakistan, kwam 

speciaal vanuit Hongarije naar Krimpen aan de Lek om 20 mei deel te 

nemen aan de viering van het 50-jarig jubileum van Stichting OostEuropa 

Zending/Christian Care East West. In de goed gevulde Ontmoetingskerk 

mocht hij kort het Woord voeren. (Foto: Elisha naast Elisabeth van het KSP.)  

 

NB Asian Care is partner met Elisha Samuel Ministries, een onafhankelijk zendingswerk van de 

evangelist met die naam. En daarnaast ook van OostEuropa Zending/Christian Care East West, Children’s 

Relief, Kinder Sponsor Plan en African Care. Elisha Samuel is ook medeoprichter van de Mission Church 

in Krimpen aan de Lek..   

Postadres Stichting Asian Care:  

 Postbus 2001, 2930 AA Krimpen aan de Lek 

 www.asiancare.nl; info@asiancare.nl 
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