VIJFJARENPLAN 2017-2021 STICHTING CHILDREN ASKING
Organisatie
De stichting Children Asking zal zich meer en meer profileren als fondsenwervende partner van de Associação PEDE-Brasil en mogelijk andere nationale
uitvoerende partners van het Onderwijs en Evangelisatie programma PEDE.
Hierbij zal in eerste instantie gedacht worden aan andere Latijns Amerikaanse
landen en Portugees sprekende landen in Afrika.
Het lowbudget karakter en de status als vrijwilligersorganisatie dienen, als het
maar even mogelijk is, behouden te blijven. Dit met name met oog op het profiel
en de uitstraling van de organisatie. Wij roepen kerken in het Zuiden op om de
Bijbelse opdracht tot naastenliefde op te pakken. Hierbij past het niet
goedbetaalde jobs in de armenzorg te creëren. Natuurlijk dienen mensen die zich
professioneel inzetten daar voor betaald te worden. De Bijbel spreekt immers
over het feit dat een arbeider zijn loon waardig is. Dit dient echter in
overeenstemming te blijven met de aard en het karakter van het werk.
Topsalarissen zijn bij Children Asking, zo die al betaald zouden kunnen worden,
uit den boze.
Door het voeren van een adequaat boekhoudsysteem, betalingsprotocollen,
begrotingen, naleven van het fraudeprotocol streven we er naar de financiële
situatie van Children Asking gezond te houden en daar waar mogelijk te
verbeteren. Hierbij is ons streven één en ander volstrekt transparant te maken.
Fondswerving
Fondsenwerving in Nederland heeft tot doel het voortbestaan van de Ass. PEDEBrasil (en mogelijk andere partners) mogelijk te maken. Dit zal gedaan moeten
worden door: a) leerpleksponsoring, b) speciale acties met een specifiek doel, c)
gala-avonden t.b.v. algemene middelen, d) aanboren vermogensfondsen voor
speciale projecten.
Het streven is om op den duur de nationale partners financieel zelfstandig te
maken waardoor in Nederland geworven gelden geïnvesteerd kunnen worden in
de ontwikkeling van nieuwe zendingsgebieden.
De Associação PEDE-Brasil ontwikkelt hiertoe ondersteunende commerciële
activiteiten en eigen sponsoring via particulieren, bedrijven en overheden.
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Promotie

Bij de promotie dient het accent te worden gelegd op het succes van het PEDEprogramma. Hierbij dient het rapport van het ECSP een belangrijke plaats in te
nemen. Ook dient duidelijk het verschil tussen Children Asking en andere
organisatie te worden aangegeven. Wij helpen kinderen niet door hen in een
afhankelijke, neokoloniale situatie te plaatsen, maar door hun opvoeders (dat
zijn in de eerste plaats de ouders, de kerk en de maatschappij waarin ze leven)
op hun verantwoordelijkheid te wijzen en hen die taak niet uit handen te nemen,
maar hen te helpen die adequaat uitvoeren.
Verder zullen wij de komende tijd filmpjes moeten maken van de vele positieve
getuigenissen die wij regelmatig van de kinderen ontvangen. Deze filmpjes
dienen via onze website en andere media verspreid te worden. Hierbij is het
FaceBook bericht dat onder aan onze website staat een goed voorbeeld.

Presentaties

Presentatie bij kerken tijdens erediensten blijken bijzonder moeilijk realiseerbaar.
Daarentegen zijn er vele kindernevendiensten, clubs, zondagscholen enz. die
thema’s zoeken om de kinderen te stimuleren in een praktische beleving van hun
geloof. Hierbij aansluiten en deze kinderwerkers een compleet verzorgd
programma aanbieden, kan een middel zijn ons werk ook bij de ouders meer
bekendheid te geven.
Als gevolg van tijdgebrek hebben wij de afgelopen jaren niet aan manifestaties
als Opwekking e.d. deelgenomen. Ook het ontbreken van voldoende vrijwilligers
speelde hierbij een rol. Het zou wenselijk zijn onze naamsbekendheid ook via dit
kanaal te versterken.

Ontwikkeling PEDE

PEDE betekent de kerk haar plaats teruggeven in de maatschappij door ouders te
helpen hun kinderen binnen de Christelijke normen en waarden op te voeden en
hen te ontwikkelen tot goede burgers van de maatschappij waartoe zij behoren.
Deze ontwikkeling stimuleren helpt kerken het Evangelie van Jezus Christus
praktisch op te pakken, draagt bij in de geloofwaardigheid van hun boodschap en
helpt bovendien kinderen en hun familie de Bijbelse levenskeuzes te maken. Dit
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stimuleren en verder uitdragen zou een totale mentaliteitsverandering binnen het
denken in veel kerken beteken.

Financiën

De financiële positie van Children Asking zal versterkt worden door het aflossen
van de leningen die zijn aangegaan om o.a. de Sede Nordeste in eigendom te
verwerven.
Ook overige schulden zullen z.s.n. worden afgelost.
Verder zal de financiële positie worden verbeterd d.m.v. extra fondsenwerving en
het meer op eigen financiële benen zetten van de Associção PEDE-Brasil

Geestelijke ontwikkeling (Thema)

Het thema voor de komende vijf jaren is:
“Hij ging met hen mee naar Nazaret, en schikte zich naar hen.
Lucas 2: 51a

Deze woorden staan aan de basis van het PEDE programma. Wij leren kinderen
discipline en gehoorzaamheid. De vrucht van gehoorzaamheid is voorspoed. Bij
God en bij de mensen. Vers 51 wordt gevolgd door 52: “Jezus werd een wijs en
volwassen man, die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen.”

Hendrik Ido Ambacht, 6 december 2016
Namens het bestuur, Eric Visser/Voorzitter
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