Jaarverslag van de stichting Children Asking
Bestuursverslag 2018

inderen van de PEDE CA tijdens de training “Preventie seksueel misbruik” bij het Conselho
Tutelar (Jeugdzorg) in Itaim Paulista (SP).

Visit us at: www.childrenasking.org – E-mail us at: info@childrenasking.org
Phone us at: +3106 13514793 or +5511985374300. Send us Fax mail at: +31848304030
Send mail to: Stichting Children Asking - Het Tasveld 9 - 3342 GT Hendrik Ido Ambacht - The Netherlands
Chamber of Commerce # 24348714, Bank accounts: NL55RABO0387418520 / NL37INGB0007266400 - Children Asking – The Netherlands

-

1

Children Asking
Inhoud
Hoofdstuk

pagina

Inhoud ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
De stichting ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Doelstellingen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoe deze doelen worden nagestreefd ………………………………………………………………………………………………………………..
Maatschappelijke betekenis …………………………………………………………………………………………………………………………………
Organisatorische ontwikkeling …………………………………………………………………………………………………………………………….
Materiële ontwikkelingen …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Personele ontwikkeling ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Belangrijke bestuursbesluiten …………………………………………………………………………………………………………………………….
Spirituele ontwikkeling ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Statuten ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Schulden en financiën………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ondertekening ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

2

2
3-4
5
6-7
8-9
10
11
12
13-14
14
14
14
14

Children Asking
De stichting
De vorm
In de bestuursvorm van de stichting Children Asking hebben, t.o.v. de oprichting en eerdere jaarverslagen, geen
veranderingen plaatsgevonden. Deze zijn evenmin in overweging genomen.
Bestuurssamenstelling
Per 1 januari 2018 was de bestuurssamenstelling als volgt:







Eric Visser (voorzitter)
Jan Sjoerd Pasterkamp (vice-voorzitter)
Sjaak de Winter (secretaris)
Willem de Jong (penningmeester)
Dominique Pascal Marcelle Visser-Suréna (bestuurslid)

Op 20 augustus 2018 zijn Sjaak de Winter (secretaris) en Willem de Jong (penningmeester) afgetreden en vervangen door
respectievelijk Simone Baan en Bert Benschop. Deze nieuwe bestuurssamenstelling is per die datum bij de Kamer van Koophandel
geregistreerd en begin 2019 zal het nieuwe bestuur van Children Asking-Brasil op het Cartório te São Paulo worden geaccrediteerd.
Sjaak de Winter en Willem de Jong blijven als vrijwilliger aan Children Asking verbonden.
Martin Tempelaar / juridische zaken, Laurens Collee / Communicatie en Marijke Koers / Marketing, zijn in 2018 als adviseurs
aangebleven.
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Juridische identiteiten
Children Asking heeft naast de Nederlandse identiteit onder het Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer
24348714 tevens een Braziliaanse identiteit onder het CNPJ nummer: 09.101.727/0001-30. In deze juridische
status is geen wijziging opgetreden.
Juridische vertegenwoordiging
De voorzitter, de heer Eric Visser, is onder vermelding van het permanente visum nr.: V739241-P geregistreerd bij
het Ministério Publico te São Paulo – Brasil als zaakwaarnemer (Representante Legal) van het bestuur.
Mevrouw Dominique Pascal Marcelle Visser-Suréna (bestuurslid) blijft met de in 2015 verkregen permanente verblijfsstatus
beschikbaar als vice-zaakwaarnemer. Onderzocht wordt of er naast haar nog iemand anders kan worden opgeleid als
zaakwaarnemer. Dat dient een Braziliaan of een Nederlander met een permanente verblijfstatus in Brazilië te zijn.

Fiscale positie
Onder dossiernummer 21393 beschikt Children Asking over een zogenaamde ANBI-verklaring, welke aan donateurs de
mogelijkheid biedt giften voor hun belastingaangifte aftrekbaar te maken.
Keurmerkbeleid
In het keurmerkbeleid zijn geen wijzigingen aangebracht. Dat wil zeggen: kosten besparen door geen keurmerk
aan te vragen, maar optimale transparantie na te streven via publicatie van zowel de Nederlandse als Braziliaanse
jaarverslagen en jaarrekeningen op onze website.
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Doelstellingen
Algemeen
Ook in de doelstellingen en de wijze waarop wij deze trachten te realiseren, hebben geen wezenlijke veranderingen
plaatsgevonden. Children Asking blijft zich onverminderd inzetten voor, en oproepen tot het organiseren van solidariteit met,
Kinderen in Moeilijke Omstandigheden waar ook ter wereld, die wij door middel van steun aan onderwijs- en
evangelisatieprojecten een betere maatschappelijke uitgangspositie en een mogelijkheid tot het maken van een definitieve en
levensveranderende keuze bieden.
Praktisch
PEDE: Children Asking geeft hier praktisch vorm aan door het initiëren, implementeren en begeleiden van het naschoolse
onderwijsprogramma PEDE. Dit programma is door Children Asking ontwikkeld en wordt door middel van een
coördinatricenetwerk geïnstrueerd aan de zogenaamde Missionárias Facilitadores. Dit zijn over het algemeen jonge vrouwen
en meisjes uit de partnerkerken van de Associação PEDE-Brasil die, naast een actief kerkelijk leven, een verkorte opleiding
krijgen als PEDE juf en die d.m.v. een systeem van tweemaandelijks trainingen door onze coördinatrices worden begeleid.
Daarnaast bezoeken onze coördinatrices de projecten regelmatig om a) de gang van zaken te controleren en b) assistentie te
verlenen. Tevens leggen de Missionárias Facilitadores onder leiding van de “Coordenadoras Locais” bezoeken af bij de
kinderen thuis. Deze PEDE-projecten worden onder leiding van onze lokale partner, de Associação PEDE-Brasil, uitgevoerd
door zelfstandige kerken die ook het “ownership” van de projecten hebben. Hierdoor is de integratie van deze projecten in
hun omgeving optimaal te noemen.
Integrale aanpak: De eerder ingezette integrale aanpak (het kind begeleiden in zijn/haar sociaal/emotionele context) is ook
in 2018 voortgezet. Onder andere door middel van bijeenkomsten met ouders en opvoeders in de evenementenzaal Caná.
Ook is samenwerking aangegaan met de Braziliaanse Jeugdzorg in een trainingsprogramma; “Preventie seksueel misbruik”.
(Zie foto voorpagina)
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Hoe deze doelen worden nagestreefd? Door middel van een padrinhonaat (peetouderschap), waarbij een zogenaamde
leerplek kan worden geadopteerd, financieren wij de ontwikkeling van het PEDE-programma, het begeleidend coördinaat, de
opleiding en training van de “Missionárias Coordenadoras” (PEDE-juffen) en leveren we een bijdrage in het schoolmateriaal.
Wat wij niet doen, is een zak geld aan de projecten geven. Onze partners zijn zelf financieel verantwoordelijk voor de
projecten waar zij ook het “ownership” over hebben.
Hierbij richten wij ons in Nederland op het geven van voorlichting over de probleemsituatie en het praktisch toepassen van
de opdracht tot solidariteit en naastenliefde zoals die vanuit de Bijbel tot ons komt. Wij richten ons hierbij in eerste instantie
op de kerken, maar doen dit tevens binnen andere maatschappelijke organisaties, zoals scholen, overheidsinstellingen,
bedrijven en bij particulieren.
In Brazilië stimuleren wij kerken de zorg voor de allerkwetsbaarsten op zich te nemen. Dat doen wij d.m.v. de van aanvang
af aan gevoerde strategie deze taak niet van hen over te nemen, maar hen te helpen met een goed programma dat wij
vrijwilligers uit die kerken helpen uitvoeren. Hierbij worden kerken gestimuleerd om niet alleen om te zien naar de
kwetsbare groepen in de eigen buurt, maar ook naar die uit de wijde omgeving.
Het in december 2011 aangenomen vijfjarenplan 2012-2016, waarin voor het streven tot verdere financiële verzelfstandiging
van het werk in Brazilië werd gekozen, is vervangen door een vervolgplan 2017 - 2021. Hierin heeft het, met behulp van
commercialisering van evenementenzalen en andere fondsenwervingsacties, verzelfstandigen van onze partner, de
Associação PEDE-Brasil, een belangrijke plaats.
Ondersteunende projecten. De inrichting van de evenementenzaal Caná in São Paulo is met de aanschaf meubilair en
ondersteunende apparatuur in 2018 volledig afgerond en functioneert volledig ter ondersteuning van de stichtingskosten.
In 2018 is begonnen met de bouw van de evenementenzaal Celestial in Raposa. Deze zaal zal op dezelfde wijze als die in
São Paulo worden gebruikt ter ondersteuning van de projecten en kunnen bijdragen in het verwerven van de
stichtingskosten.
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De voorbereiding voor een bruiloft in de evenementenzaal Caná in São Paulo (SP)
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Maatschappelijke betekenis
De stichting Children Asking heeft, naast het beheer van het onroerend goed in Brazilië, voornamelijk een fondsenwervende
taak. De uitvoering van haar ideële doelstellingen heeft zij overgedragen aan de onafhankelijke partner de Associação PEDEBrasil. Het bestuur controleert de uitvoering hiervan door middel van de Representante Legal (zaakwaarnemer) die de
projecten regelmatig bezoekt en verslag uitbrengt. Ook wordt de boekhouding van de APB in Nederland geïntegreerd in een
totaal financieel overzicht. Voor een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de APB verwijzen naar het jaarverslag op
hun website; www.pede-brasil.com.br .
Belangrijke punten uit hun jaarverslag zijn:
1. Via 29 verschillende PEDE-projecten in 5 deelstaten werden in 2018 1164 kinderen opgevangen. Dat is een groei
van meer dan 40% ten opzichte van 2017. In totaal heeft Children Asking/Associação PEDE-Brasil sinds haar
oprichting 10274 kinderen en hun families begeleid.
2. Per 31 december 2018 waren er verschillende nieuwe projecten in voorbereiding waarvan er begin 2019 5 van zijn
gerealiseerd.
3. De zogenaamde CMDCA en OSCIP status zijn beide in 2018 verkregen. De CMDCA status (officiële erkenning als
instelling voor jeugdzorg door de gemeente São Paulo) is per 2 mei 2018 verkregen en de OSCIP status (federale
erkenning) is eind 2018 gerealiseerd.
4. Via het partnerschap met “Atuação Voluntária” – Curitiba, zijn de coördinatrices en Missionárias Facilitadoras
getraind in het programma; “Educação por princípios”. (Bijbelse normen en waarden geïntegreerd in het
basisonderwijs). Deze opleiding is in 2018 succesvol afgerond.
5. Het partnerschap met de Sociedade Bíblica de Brasil is voortgezet.
6. In het kader van integrale opvang van de kinderen is de samenwerking met het Conselho Tutelar in São Paulo
(Jeugdzorg) voortgezet.
7. Het drugspreventie programma “LIVRE SOU”, dat in samenwerking met de Nederlandse stichting Voorkom is
opgezet, is uitgevoerd en in juli in São Paulo geïntroduceerd. In december hebben de coördinatrices uit de
verschillende staten instructie ontvangen zodat het in 2019 ook in de andere PEDE-projecten kan worden
geïntroduceerd. De Convenção Batista Fluminense heeft het programma verder in de hele staat Rio de Janeiro
geïntroduceerd.
8. De jaarlijkse nationale coördinatricebijeenkomst heeft in december in São Paulo plaatsgevonden.
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PEDE +Amor – Macaé (RJ)
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Organisatorische ontwikkeling
1. De website van Children Asking is, met behulp van Sowmedia – Rotterdam, vernieuwd en aangepast aan de eisen van
deze tijd.
2. Ook zijn voorbereidingen getroffen om de website van onze lokale partner, de Associaçao PEDE-Brasil, te vernieuwen.
3. Speciaal voor Children Asking en vergelijkbare organisaties is door de firma Lucrasoft BV – Hendrik Ido Ambacht het
aan de privacywet voldoend software programma CEFAS ontwikkeld. Dit programma is eind 2018 ingevoerd. Door
middel van dit programma worden onze donateurs, projecten en kinderen aan elkaar verbonden en geadministreerd.
Tevens wordt via de koppeling met een boekhoudprogramma de financiële administratie en het incassosysteem
bijgehouden. Ook geeft het onze donateurs de gelegenheid om via de projectleider met de kinderen op de door hen
geadopteerde leerplek te corresponderen.
4. De staf in Sao Paulo heeft, t.b.v. het opzetten van een eigen fondswervingssysteem een professionele training hiervoor
gehad.
5. Eric (Feijenoord verdediger) en Melina Botteghin zijn ook in 2018 actief geweest als ambassadeursechtpaar.
6. T.b.v. de PEDE ontwikkeling in de staat Rio de Janeiro is het partnerschap met de Convenção Batista Fluminense
geïntensiveerd.
7. Met het oog op de omvorming van hun projecten “Educação para a Vida” in PEDE projecten is samenwerking met de
Associação Atuação Volontária uit Curitiba geïntensiveerd.
8. Het partnerschap met de Igreja Methodista Wesleyana – Itaim Paulista voor de PEDE CA is eind 2018 beëindigd. Begin
2019 heeft de Igreja Evangélica Pentecostal Missão Brasil in Santa Isabel (SP) de verantwoordelijkheid voor dit project
overgenomen.

De jaarlijkse gala-avond
1. De jaarlijkse gala-avond is ook in 2018 in samenwerking met GIDSnetwerk georganiseerd en leverde een netto
resultaat van € 48.675 op.
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Materiële ontwikkeling
1. Via een geoormerkte donatie van de Maranathakerk te H.I.Ambacht is de op instorten staande muur van de Sede NE
vervangen. Dit is tevens de muur van de nieuw te bouwen salão de lazer Celestial in Raposa (MA)
2. Via een geoormerkte donatie van Wings of Support is er een nieuwe verdieping op het gebouw van de PEDE Menino de
Deus in São Gonçalo (RJ) gebouwd en ingericht.
3. Ook via Wings of Support is de speeltuin van de PEDE CA in São Paulo opgeknapt.
4. Via een geoormerkte donatie van EO-Metterdaad is de fundering van de salão de lazer Celestial in Raposa (MA)
gerealiseerd.
5. Via een geoormerkte donatie van Iedere Druppel Helpt is er nieuw schoolmeubilair voor de PEDE CA in São Paulo
aangeschaft.
6. De laatste termijn van de lening voor de Sede NE is afgelost en daarmee is het eigendomsrecht over het terrein en de
gebouwen volledig in handen van de stichting Children Asking-Brasil (CAF-Brasil)
7. De DAEE (Ministerie van Verkeer en Waterstaat van de staat São Paulo) is begonnen met de uitvoering van het project
“polder Vila Itaim”. In 2018 is de damwand voor de Sítio CA in Vila Itaim gereed gekomen. Het wachten is nu op
realisering van de rest van het project dat vermoedelijk in 2019/2020 gereed zal komen. Dit project zal de
verhuurkansen voor de salão Caná aanzienlijk vergroten.
8. Het Nederlandse hoofdkantoor in Hendrik Ido Ambacht is ingrijpend verbouwd en voldoet aan de eisen die daar aan
gesteld mogen worden.
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Personele ontwikkeling
1.
2.
3.
4.

In 2018 waren er in de zogenaamde eerste laag Nederland, inclusief het bestuur, totaal 8 vrijwilligers betrokken.
In Brazilië waren er in de zogenaamde 2e, professionele laag 12 medewerkers op zzp-basis betrokken.
Bij de uitvoering van de PEDE-projecten waren er via onze partnerkerken 116 vrijwilligers betrokken.
Het totaal aantal mensen dat zich in 2018 dagelijks met het werk van Children Asking bezig hield, kwam daarmee op
136.
5. In São Paulo is Jane Rose Alves da Silva vertrokken als assistent Coordenadora Estadual. Zij heeft een baan in het
bedrijfsleven aanvaard.

Het nieuw ingerichte kantoor te Hendrik Ido Ambacht

-

De salão Celestial in Raposa (MA) in aanbouw
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Belangrijke bestuursbesluiten
Notulen 15-1-2018
1. De begroting 2018 wordt vastgesteld.
2. Ons ambassadeursechtpaar, Eric en Melina Botteghin, wordt ingezet bij verschillende fondsenwervingsacties.
3. Sjaak de Winter en Eric Visser zullen de acquisitie voor de gala-avond op zich nemen.
Notulen 29-3-2018
1. Akkoord deelname aan het Braziliëplatform van Missie Nederland. Eric Visser neemt het eerste jaar het voorzitterschap
op zich. Doel is om zowel in Nederland als in Brazilië tot meer samenwerking met collega’s te komen.
2. Totdat de nieuwe software is geïnstalleerd zal Viviane Dias Pereira geïnstrueerd worden het contant tussen de
padrinho’s en de kinderen op de door hen geadopteerde leerplek te onderhouden. Daarna gaat dat automatisch.
3. Jan Sjoerd Pasterkamp draagt Simone Baan voor als mogelijk toekomstig bestuurslid.
Notulen 14-5-2018
1. Instemming met het voorstel het hoofdkantoor Nederland aan Het Tasveld 9 te Hendrik Ido Ambacht te gaan
opknappen.
2. Besloten wordt het voorstel om de komende gala-avond op 25 maart 2019 bij AFAS in Leusden te houden in dank te
aanvaarden.
3. Besloten wordt het voorstel van Sowmedia om onze website volledig te gaan vernieuwen in dank te aanvaarden. Sjaak
de Winter zal één en ander coördineren.
Notulen 2-8-2018
1. Besloten wordt de voorgestelde bestuurswissel, waarbij Wim de Jong en Sjaak de Winter als bestuursleden aftreden en
als vrijwilligers verder zullen gaan, te aanvaarden. Bert Benschop en Simone Baan worden in hun plaats benoemd.
Notulen 12-9-2018
1. Het bestuur uit de wens de basis in Nederland te verbreden. Helaas blijkt samenwerking met beoogde partners via het
Braziliëplatform van Missie Nederland bijzonder stroef te verlopen.
2. Het software programma CEFAS zal worden geïmplementeerd, uitgetest en daar waar nodig worden aangepast.
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Notulen 4-12-2018
1. Het bestuur besluit een systeem voor begrotingscontrole in te voeren. We moeten beter weten of we wel of niet in de
pas lopen met de geplande inkomsten en uitgaven. Eric Visser zal dit samen met Bert Benschop oppakken.
2. Het bestuur verzoekt de documenten te regelen die noodzakelijk zijn voor accreditatie van het huidige bestuur bij het
Braziliaanse Ministerie van Justitie en Arbeid. Eric Visser zal dit na terugkeer in Brazilië regelen.

Spirituele ontwikkeling
1. Diverse bezoekers en vrijwilligers hebben tot verdere opbouw van hun geestelijk leven kortere of langere tijd in de
Sítio CA doorgebracht.
2. Daarnaast heeft een team vrijwilligers uit de Maranathakerk – Hendrik Ido Ambacht en uit de Europoort International
Church – Rotterdam veertien dagen vrijwilligerswerk verricht tijdens de introductie van het drugspreventieprogramma
LIVRE SOU. Velen van hen hebben een levensveranderende ervaring opgedaan.
3. Het interdenominale karakter van Children Asking is met kracht voortgezet.

Statuten
Er hebben in 2018 geen aanpassingen van de statuten plaatsgevonden. Ook in de statuten van de Assiociaçãio PEDE-Brasil
hebben er ten opzichte van 2017 geen wijzigingen plaatsgevonden.

Schulden en financieel
Op de langlopende schulden is in 2018 € 18.149 afgelost. De restant schuld bedroeg per 31-12-2018 € 46.501. Ons streven
is die binnen het vijfjarenplan volledig af te lossen en een continuïteitsreserve op te bouwen gelijk aan 50% van de jaarlijkse
PEDE projectuitgaven. In de begroting voor 2019 is daar reeds een reserve van € 43.250 voor opgenomen.

Ondertekening
Aldus naar waarheid opgesteld, São Paulo, 20 april 2019.
Namens het bestuur, Eric Visser/Voorzitter
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