
 

 

Mission Schools  

in Pakistan 
 

Sloppenwijken 
In Pakistan wonen heel veel mensen in grote armoede. Vooral christenen 

hebben weinig en leven op een klein oppervlak. De omstandigheden zijn 

bijzonder moeilijk. Ze leven in armoede. Hun kansen om een goede baan te 

krijgen zijn erg klein. Ook kinderen lijden hieronder.  

 

School 
Als kinderen naar school gaan, stijgen hun kansen op werk. Zij kunnen leren en 

een bestaan opbouwen. De 'Mission Schools' hebben goede leraressen. De 

Verenigde Naties vinden de Mission Schools goed, omdat de kinderen er 

zelfstandig leren denken. Voordat het lesprogramma begint, zingen de kinderen 

een lied: 'Dit is de dag die de Heer ons geeft' bijvoorbeeld of 'Mijn God is zo 

groot'. Daarna leren zij schrijven, rekenen en krijgen ze Engelse les. Zo gaat de 

wereld langzaam voor hen open. 

 

Hoop 
Het is een uitdaging om christelijk onderwijs in Pakistan te geven. Voor 

boeken, schoolmaterialen en uniformen zijn sponsors nodig. Op dit moment 

ontvangen 350 kinderen gratis onderwijs. Hoe meer mensen helpen, hoe meer 

zekerheid er is voor de kinderen. Om één kind een maand scholing te geven is € 

12,50 nodig. Hiervoor zoeken wij sponsors. Wordt u er één? 

WWW.ASIANCARE.NL 
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  Doorlopende SEPA-machtiging 

St. Asian Care | Postbus 2001 | 2930 AA | Krimpen aan de Lek | info@asiancare.nl | www.asiancare.nl 

IBAN: NL24 INGB 0003 1964 17, BIC: INGBNL2A, Incassant ID: NL54ZZZ411354050000 

Kenmerk machtiging (Projectnummer of Projectnaam): …………………………………………….…………………… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan Stichting Asian Care om met ingang van ..…… - ………… - ………… (Datum) 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om het volgende bedrag af te schrijven € …………………………………….  (Bedrag) 

Frequentie:  O éénmalig  O maandelijks O per kwartaal O per halfjaar O per jaar  

Wanneer ik het niet eens ben met deze afschrijving kan ik deze laten terugboeken. Ik neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met mijn bank.  

 

Ik geef zelf aan mijn bank een  overschrijvings-opdracht om per…………………….. (datum) een bedrag van € .……………………..  

over te maken, en wel  (omcirkel) O éénmalig   O maandelijks  O per  kwartaal O per halfjaar  O per  jaar  aan: 

 Stg Asian Care,  NL24 INGB 0003 1964 17     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam en voorletters:    …………………………………………………………....................................................... 

Adres:      …………………………………………………………………………............................... 

Postcode en woonplaats:    ……………………………………………........................................................................... 

E-mailadres (voor eventuele toezending nieuwsbrief) ……………………………………………........................................................................... 

(IBAN) rekeningnummer:    ………………………………………................................................................................... 

Kenmerk machtiging (bijv. Mission Schools Pakistan 68010): ……………….…………………………………………….................................................. 

Plaats en datum:     ...……………………………………………….……………………………………..……. 

Handtekening:     ……………...………………………………….……………………………………..……. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Een machtiging kunt u intrekken door een bericht te sturen naar info@asiancare.nl of te bellen naar 0180 521966 

Deze machtiging ingevuld in gesloten enveloppe sturen naar stg. Asian Care/OEZ, Antwoordnr. 5170, 3000 VB  Rotterdam (Postzegel is niet nodig!) 


