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Exodus 31:18 “En Hij gaf aan Mozes, toen Hij geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, 

de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger Gods.” 

Mei 2015 

Lieve vrienden, 

Ik ben heel dankbaar dat jullie de Mission Primary Schools in 

Pakistan zijn blijven steunen. De scholen startten in 2001 met 

slechts 16 leerlingen. Nu zijn er 346 leerlingen, die anders geen 

onderwijs zouden hebben gehad. 

Volgens mij opent onderwijs de deur naar de toekomst. Je zou 

het kunnen vergelijken met blinden die het zicht is teruggegeven. 

Het belangrijkste van dit onderwijs is, dat de leerlingen ook de 

Almachtige God leren kennen. 

Toen ik in 2001 met deze visie begon, had ik er geen enkel idee 

van hoe groot de impact zou zijn op de levens van deze jongens 

en meisjes. Hun hele toekomst werd opnieuw geschreven. Waar 

eerst geen hoop was, kregen ze weer hoop. Nu zie ik dat oud-

studenten goede banen hebben gekregen. Sommigen werken nu in de medische wereld, anderen 

in het onderwijs en weer anderen in verschillende beroepen. Het belangrijkste is dat zij wandelen 

met de Here Jezus.  

Wij vragen u weer om uw hulp om de visie waarmee we gestart zijn door te kunnen laten gaan. We 

zijn dringend op zoek naar sponsors zodat onze huidige leerlingen op 6 april aanstaande weer 

kunnen beginnen met de lessen. Op de volgende bladzijden leest u wat er nodig is.  

Ik heb dringend € 2.194,69 nodig voor boeken en schoolmaterialen. Zonder deze spullen, is 

het onmogelijk de scholen weer te openen. Onderwijs, boeken en schoolmaterialen zijn gratis, 

waardoor de armste kinderen onderwijs kunnen krijgen. Wij hebben uw steun nodig om de lessen 

door te laten gaan. Extra bijdragen gebruiken we voor medicijnen en eten voor de kinderen. Denkt 

u alstublieft erover na hoe u kunt helpen om zo een levensveranderend verschil te kunnen maken 

voor een kind en de hele gemeenschap. Bid alstublieft. Geef alstublieft. 

Bedankt voor uw gebeden, giften en uw 

betrokkenheid. 

Gods zegen, hoogachtend,  

Asian Care (Pastor Elisha Samuel) 

 

Voor € 7,50 per maand 
sponsort u al een kind! 
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     Matthias van der Weide               Jaco van der Sterre                Eveline van der Roest 

     voorzitter EEO Int.       bestuur Asian Care NL               promotie Europa 

            Asian Care Board NL                    EEO Int. Management            Mission Schools ESM 

 

NB: ESM is de afkorting van Elisha Samuel Ministries. Elisha Samuel is een zelfstandige Pakistaanse 

zendeling/evangelist die samenwerkt met Stichting Asian Care. De bediening van Elisha duiden wij als Elisha Samuel 

Ministries en daaronder valt het Mission School Project. Elisha Samuel wordt gesteund door de besturen van EEOUK en 

Asian Care. Asian Care is als lid van Eastern European Outreach International, met het hoofdkantoor in Krimpen aan de 

Lek in Nederland, verbonden met EEO UK.  

 

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

JA! Ik sponsor een kind!  

 
DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING - U kunt binnen 8 weken een afgeschreven bedrag weer terug laten boeken. 

 

O Ja, ik sponsor een schoolkind in Pakistan voor € 7,50 per maand. Ik machtig stichting Asian Care dit bedrag tot 

    wederopzegging maandelijks van mijn rekening af te schrijven. 

O Ik doe een eenmalige gift van € ……………..,….._en machtig tot incassering. 

 

Vul hieronder uw IBAN en adresgegevens in.  

 

NL 

 

Naam   :         Handtekening: 

Straat   :  

Postcode  :  

Plaats   :  

Kenmerk (adresnr.) :         Datum: 

E-mail   : ______________________________________ 

 

Stuur / scan / mail uw machtiging naar: 

OEZ/Asian Care 
Antwoordnummer 270 
2920 VC  Krimpen aan de IJssel 
 
Incassant ID:   NL54ZZZ411354050000 
IBAN Incassant: NL24INGB0003196417 
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DRINGEND benodigde lees- en werkboeken voor 346 leerlingen 

 

KLAS LEERLINGEN Prijs per stuk Totaalbedrag 

1. peuterspeelzaal/crèche 35 € 5,00 €     175,00 

2. kleuterschool 115 € 4,91 €     564,65 

3. huiswerkbegeleiding 82 € 2,92 €     239,44 

4. eerste klas 54 € 3,00 €     162,00 

5. tweede klas 42 € 3,50 €     147,00 

6. derde klas 5 € 3,50 €       17,50 

7. vierde klas 6 € 4,00 €       24,00 

8. vijfde klas 7 € 5,50 €       38,50 

TOTAAL 346  €  1.368,09 

 
DRINGEND benodigde materialen – deel 2 
 

1. Lees- en werkboeken voor 346 leerlingen €  1.368,09 

2. Schrijfmaterialen (346 leerlingen x € 1,10) €     380,60 

3. Schrijf- en rekenpapier en fotokopieën 

voor vier examens per jaar (een examen 

kost € 0,25) 

€     346,00 

4. Bijbels, Bijbelverhaalboeken, liedboeken €     100,00 

TOTAALBEDRAG € 2.194,69 

 

€ 6,34 is het bedrag per boek per kind: 

(€ 2.194,69 : 346 leerlingen = € 6,34) 
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EXTRA BENODIGDHEDEN 

 

1. Matjes om op de vloer te zitten 
(€ 10 x 15 matjes) 

€     150,00 

2. Schoolborden (€ 30 x 10 schoolborden) €     300,00 

3. 10 stoelen and 10 tafels (€ 5 x 10 stoelen / 
€ 5 x 10 tafels) 

€     100,00 

4. Rugzakjes voor armste leerlingen 
(€ 2 x 100 rugzakjes) 

€     200,00 

TOTAAL €     750,00 

 

Veiligheidseisen: De volgende spullen zijn 
verplicht. SCHOLEN WORDEN GESLOTEN 
ALS ZE NIET HIERAAN VOLDOEN. 

 

1. Uniform en stok €       35,00 

2. (Body)scanner €       50,00 

3. Videocamera €     150,00 

4. Geweer €     350,00 

TOTAAL €     585,00 

 

Uniformen: 

Uniformen voor armste leerlingen  
(€ 6 x 30 leerlingen) 

€     180,00 

Sokken en schoenen (€ 3 x 30 leerlingen) €       90,00 

TOTAAL €     270,00 

 

Totaal van alle benodigdheden: 

Lees-, werkboeken en schrijfmaterialen € 2.194,69 

Extra schoolmaterialen €    750,00 

Veiligheidseisen €    585,00 

Uniformen €    270,00 

TOTAAL € 3.799,69 
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