Actueel Activiteiten Overzicht Stichting Asian Care 2015
Dit activiteitenverslag bevat algemene informatie van de gedane zaken over de afgelopen periode en zal op enkele
punten, zoals namen van personen of exacte locaties niet op detail ingaan. De reden hiervoor treft u hierna
toegelicht.
Inleiding: Asian Care is een bediening van Stichting OostEuropa Zending/Christian Care East West (OEZ-CEEW) en
werkt als onafhankelijk rechtspersoon nauw samen met OEZ/CCEW.. Alvorens een actueel activiteitenverslag te
geven die samenhangt met de financiële verslaglegging op de site, is het goed aan te geven hoe de bestuurders zich
verhouden tot het werkgebied. Waren oorspronkelijk landen met communistische regimes of guerrilla een
hoofddoel, zijn sinds de val van de muur in Oost-Europa meer en meer die landen een doel waar de jihad zich sterk
doet gelden. Matthias van der Weide bereist al sinds 1981 Azië en het Midden Oosten en daartoe rekent Asian Care
het gebied van Japan t/m Egypte en Siberië t/m Nieuw Guinea. Bestuurder Jaco van der Sterre heeft eveneens een
zeer ruime en ook recentere reiservaring in Azië en het Midden Oosten. Bestuurder Kees Slings was betrokken bij de
administratieve begeleiding van een sponsorproject in het Midden Oosten waarbij schoolgaande kinderen werden
ondersteund. Hij heeft ook een enorme reiservaring in Oost-Europa Voor zeer vele gebieden in Azië en het Midden
Oosten geldt een Evangelisatieverbod of is er sprake van Jihadistische of agressieve uitwassen tegen christenen.
Vooral uit de hoek van Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme is sprake van al dan niet intensieve christenvervolging.
Erger nog is de vervolging van bekeerlingen van islamitische of hindoeïstische origine. Sommige religies verbieden
proselitisme eenzijdig. Men mag als christen wel hindoe of moslim worden maar omgekeerd moet de persoon in
kwestie dat vaak met de dood bekopen. De religie bij geboorte van een mens wordt in de burgerlijke stand vermeld
en in het paspoort en is vervolgens niet wijzig baar zonder vervelende tot ernstige consequenties. Om al deze
redenen is besloten dat dit Activiteitenverslag zo weinig mogelijk aanduidingen zal geven over wie er wat en waar
doet.
De hoofdactiviteiten van de stichting laten zich als volgt omschrijven:
Allereerst het geven van financiële en praktische ondersteuning aan twee scholen in een christelijke wijk van een
grote stad in een Aziatisch land en een school in een kleinere plattelandsstad in het Midden Oosten. In het geheel
gaat het om ca 350 kinderen die regelmatig support ontvangen waardoor zij christelijk onderwijs kunnen volgen.
Daarnaast geeft de stichting ook morele en praktische ondersteuning aan vluchtelingen uit Azië en het Midden
Oosten. Zo is de bijzondere situatie ontstaan dat ons zendingsveld altijd onder ons is, zonder dat wij er speciaal heen
hoeven te reizen. Die reizen zijn niet zonder gevaar. Maar tegelijk moet daarbij gezegd worden dat het gevaar niet zo
alomtegenwoordig is dat het overal schade kan teweegbrengen. Echter komt het gevaar soms ook van binnenuit. Zo
is er onder christenen steeds de druk van afpersing of erger omdat de afpersers dreigen hen aan te geven onder
valse beschuldiging bij de niet christen-vriendelijke autoriteiten. Ontvoeringen zijn een veelgebruikt middel door
jihadistische of terroristische groeperingen, maar hebben onze relaties slechts in één geval getroffen. Over het
algemeen is het juridisch systeem zeer zwak tot misdadig. Bekentenissen worden afgedwongen door slaag of
martelingen ook al is men onschuldig en vaak is er willekeur bij het aanwijzen van een dief of ‘wetsovertreder’.
Gedurende de laatste vier jaar was Asian Care betrokken bij het voorzien van documentatie over christenvervolging
uit Azië om daarmee verblijfsrecht te bepleiten van enkele vluchtelingen uit een Aziatisch land.
Als derde omvangrijke activiteit geldt de informatieverstrekking en promotie. Eind 2012 is er voor het laatst een
papieren Nieuwsbrief verschenen en sindsdien wordt er hoofdzakelijk per email nog informatie rondgestuurd aan
begunstigers of belangstellenden. Dat bespaart veel kosten en kan zo vaak men wil gedaan worden zonder
beperking. Waren er in 2012 nog reisteams, zijn de gevaren in ons werkgebied zo groot geworden, gaat het
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sindsdien meer om snelle werkbezoeken van bij voorkeur mensen die niet opvallen doordat ze zelf uit het bezochte
land stammen. Daarnaast worden ook evangelisten en sprekers uit Azië en het Midden Oosten in Oost-Europa te
gidsen en ingezet.

Een opsomming van actuele activiteiten:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt actie gevoerd voor de vrijlating van de gevangen christin Asia Bibi (Pakistan).
Er worden banners en promotiefolders van de projecten zoals Mission Schools gemaakt.
Er wordt sinds medio 2013 een eigen website voor de stichting online bijgehouden mede met oog op de
nieuw toe te passen anbi eisen. Maar vooral voor de promotie van het werk en om mensen te bewegen to
ondersteuning of deelname aan het werk.
Het bestuur houdt naast één of twee vergaderingen per jaar regelmatig samenspraak en ook onderling
werkcontact met veldwerkers, vrijwilligers en begunstigers.
Er worden veldbezoeken georganiseerd of begeleid.
Eveline van de Roest is actief als vaste promotie vrijwilliger meest voor de Mission Schools
Er worden presentaties georganiseerd met audio en video
Er worden advertenties gemaakt en geplaatst
Er worden informatie bladen over het werk gemaakt.
Er worden maandelijks updates via Email verstuurd aan belangstellenden
Er wordt maandelijks heel wat geld naar het veld gemaakt
Er worden met goed resultaat een subsidieverstrekkende instellingen benaderd met als hoofddoel het
ondersteunen van zomerkampen voor de schoolkinderen.

Tenslotte last but not least
De databases en boekhouding zijn mede in handen van administratieve vrijwilligers en een professioneel
administrateur stelt de jaarrekeningen samen. Daaruit is een balansvergelijking 2011-2014 en baten en lasten
overzicht 2011 t/m 2014 ontnomen en voorzien van toelichtingen op de site van Asian Care weergeven.
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