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De stichting

Children Asking

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 2019 was de bestuurssamenstelling als volgt:

•
•
•
•
•

Eric Visser (voorzitter)
Jan Sjoerd Pasterkamp (vice-voorzitter)
Simone Baan (secretaris)
Bert Benschop (interim-penningmeester)
Dominique Pascal Marcelle Visser-Suréna (bestuurslid)

Op 18 december 2019 is Adriana de Gee-Hilbrands toegetreden als gewoon bestuurslid en Amanda Jane van den Bos-Mc Calman is
als penningmeester toegetreden tot het bestuur. Dit hield in dat Bert Benschop het interim-penningmeesterschap heeft neergelegd
en als gewoon bestuurslid verder gaat.
Vanaf die datum bestond het bestuur uit:

•
•
•
•
•
•
•

Eric Visser (voorzitter)
Jan Sjoerd Pasterkamp (vice-voorzitter)
Simone Baan (secretaris)
Amanda van den Bos-Mc Calman (penningmeester)
Bert Benschop (bestuurslid)
Dominique Pascal Marcelle Visser-Suréna (bestuurslid)
Adriana de Gee-Hilbrands (bestuurslid)

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 binnen het kader van het verzelfstandigen van onze uitvoerende
partner, de Associação PEDE-Brasil, een nieuwe, geschikte kandidaat voor die positie gevonden kan worden.

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. In 2020 zal onderzocht worden of het, i.v.m. gewijzigde kosten en het
opschalen van de fondswervingsactiviteiten, toch wenselijk is om, naast de genoemde transparantie, toch ook een keurmerk
aan te vragen.
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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 2019 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 laten 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 2019 is de bouw van de evenementenzaal Celestial in Raposa gerealiseerd. 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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Het Braziliaanse coördinatricenetwerk per december 2019
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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 wij naar het jaarverslag
op hun website; www.pede-brasil.com.br .
Belangrijke punten uit hun jaarverslag zijn:
1. Het partnerschap met de Associação Atuação Voluntária – Curitiba, is voortgezet en heeft geleid tot het
ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst waarin het gezamenlijk aansturen en begeleiden van de PEDEprojecten in Brazilië is geregeld. Ook is in de overeenkomst de wens tot een uiteindelijke fusie van beide
organisaties opgenomen. Een fusie die uiteindelijk alle projecten wereldwijd zal inhouden.
2. Op 1januari 2019 begeleidden wij via deze PEDE-projecten 1164 kinderen in 29 projecten verdeeld over 5 staten.
Gedurende het jaar 2019 zijn wij, mede dankzij de samenwerking met de Associação Atuação Voluntária gegroeid
naar 1975 kinderen in 68 projecten verdeeld over 16 deelstaten in Brazilië. Daarnaast namen via onze partner nog
eens 12.000 kinderen in Afrika en Azië deel aan onze onderwijsprogramma’s.
3. Per 31 december 2019 waren er verschillende nieuwe projecten in voorbereiding. In de begroting 2020 is rekening
gehouden met een groei naar 122 projecten met 3425 kinderen in Brazilië.
4. De reeds in 2018 gerealiseerde CMDCA en OSCIP statussen zijn beide in 2019 behouden. Teneinde de
fondsenwerving via de OSCIP-status in Brazilië te bevorderen zijn we in 2019 een lidmaatschap bij Dutcham
(Braziliaans/Nederlandse Kamer van Koophandel) aangegaan.
5. Het partnerschap met de Sociedade Bíblica de Brasil is ook in 2019 voortgezet.
6. In het kader van integrale opvang van de kinderen is de samenwerking met het Conselho Tutelar in São Paulo
(Jeugdzorg) ook in 2019 voortgezet.
7. De jaarlijkse nationale coördinatricebijeenkomst heeft begin december in São Paulo plaatsgevonden. Aan deze
bijeenkomst hebben alle 19 coördinatrices, inclusief de leiding van de Associação Atuação Voluntária deelgenomen.
8. In de staat Rio de Janeiro is in een aantal kerken het drugspreventieprogramma LIVRE SOU met succes uitgevoerd.
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Organisatorische ontwikkeling
1. De website van de Associação PEDE-Brasil is vernieuwd en aangepast aan de eisen van deze tijd.
2. De administratie van onze partner, de Associação Atuação Voluntária is in onze database CEFAS opgenomen.
3. We zijn een partnerschap met Dutcham (Braziliaans/Nederlandse Kamer van Koophandel) aangegaan. Zie ook pag.8.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Associação Atuação Voluntária en de
Associação PEDE-Brasil door de voorzitters Gilson Helpa (links) en Eric Visser (rechts) op 8 juli 2019

-
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De jaarlijkse gala-avond
1. De jaarlijkse gala-avond is ook in 2019 in samenwerking met GIDSnetwerk georganiseerd en leverde een netto
resultaat van € 66.000,-- op.

De nationale coördinatrice-bijeenkomst op 6,7 en 8 december 2019 in São Paulo
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Materiële ontwikkeling
1. Met het gereedkomen van de salon Celestial in Raposa (MA) is, althans voorlopig einde gekomen aan het investeren in
stenen t.b.v. de uitvoering van ons werk in Brazilië. Wij kunnen vanuit de bases in São Paulo (SP) (hoofdkantoor),
Niteroí (RJ), Raposa (MA) en Curitiba (PR) de PEDE-ontwikkelingen in Brazilië en elders aansturen en begeleiden.
2. Vooralsnog voorzien wij geen verdere bouwactiviteiten op korte termijn.

De opening van de salon Celestial – Raposa (MA) op 21 juli 2019
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Personele ontwikkeling
1. In 2019 waren er in de zogenaamde eerste laag Nederland, inclusief het bestuur, totaal 8 vrijwilligers betrokken.
2. In Brazilië waren er op de kantoren in São Paulo en Raposa in de zogenaamde 2e, professionele laag 8 medewerkers in
deeltijd of full time en op ZZP-basis werkzaam.
3. In de projectbegeleiding waren 15 coördinatrices in deeltijd of full time en op ZZP basis werkzaam.
4. In de uitvoering van de PEDE-projecten waren als vrijwilligers van de plaatselijke kerken 204 zogenaamde Missionárias
Facilitadoras werkzaam.
5. In december 2019 is besloten om per 1-1-2020 dhr. Sjaak de Winter op ZZP-basis aan te stellen als directeur
Nederland.

Oormerken
In 2019 hebben wij de onderstaande geoormerkte bedragen ontvangen en uitgevoerd.
1. Via de gala-avond gereserveerd R$ 67.639 uitgegeven R$ 67.639 + R$ 50.184 uit eigen middelen.

Samenkomst in de salon Celestial – Raposa (MA)

Samenkomst in de salon Caná - São Paulo (SP)
-
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Belangrijke bestuursbesluiten
Notulen 28-1-2019
1. Brief opgesteld ten behoeve ambassadeur DPRK in Brasilia met voorstel opening PEDE’s in de DPRK. Wachten op
reactie.
Notulen 7-05-2019
1. De voorgestelde samenwerking met Associação Atuação Volunjtária in de uitvoering van de PEDE-projecten wordt
goedgekeurd.
Notulen 16-9-2019
1. Activering van padrinhowerving d.m.v. ontwerpen van een brochure t.b.v. samenwerkende kerken.
2. Verkennende besprekeingen om tot samenwerking te komen met een stabiele Nederlandse partner.
Notulen 14-10-2019
1. Presentatie van de voorzitter en penningmeester van de Associação Atuação Voluntária bij het bestuur in Rotterdam.
Notulen 25-11-2019
1. Begroting 2020 goedgekeurd en cashflow en uitgavenplanners opgesteld.
2. Voordracht Amanda van den Bos-Mc. Calman en Adriana de Gee-Hilbrands als bestuursleden.
Notulen 18-12-2019
1. Benoeming van Amanda van den Bos-Mc. Calman als penningmeester en Adriana de Gee-Hilbrands als bestuurslid.
2. Bert Benschop draagt het interim penningmeesterschap over op Amanda van den Bos-Mc Calman
3. Datum voor de komende gala-avond wordt vastgesteld op 30 maart 2020 met deelname Prof. Dr. Jan Peter
Balkenende.
4. Aanstelling per 1-1-2020 van Sjaak de Winter als directeur Nederland opm ZZP-basis goedgekeurd.
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Spirituele ontwikkeling
1. In 2019 is een begin gemaakt met het op zondagochtend organiseren van maandelijkse samenkomsten in de salons
Caná en Celestial ten behoeve van die gezinnen die geen band met een kerk hebben. Deze samenkomsten blijken in
een behoefte te voorzien en diverse ouders hebben hun kinderen tijdens deze diensten laten opdragen
2. Diverse bezoekers en vrijwilligers hebben tot verdere opbouw van hun geestelijk leven kortere of langere tijd in de
Sítio CA doorgebracht.
3. Het interdenominale karakter van Children Asking is met kracht voortgezet.

Statuten
Er hebben in 2019 geen aanpassingen van de statuten plaatsgevonden. De statuten van de Associação PEDE-Brasil zijn in
verband met de eisen voor het verkrijgen van de OSCIP-status in 2018 voor enkele details aangepast. Voor die statuten, zie:
http://pede-brasil.org.weblinux-host3.lucrasoft.nl/wp-content/uploads/2019/05/ESTATUTO-ASS-PEDE-JUN-2018.pdf

Schulden en financieel
De schuld bedroeg per 31-12-2019 € 65.530. Hiervan vervalt € 15.000 in 2021, € 15.000 in 2022 en 35.530 op langere
termijn. Voor details, zie de jaarrekening. 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.

Ondertekening
Aldus naar waarheid opgesteld, Hendrik Ido Ambacht, 23 april 2020.
Namens het bestuur, Eric Visser/Voorzitter
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