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Missie

Het via onze uitvoerende partner, de Atuação Global (Global 
Action), aanbieden aan kerken en instellingen van het chris-
telijk onderwijsprogramma PEVI (Programa Ensino para a 
Vida – Onderwijsprogramma voor het Leven) en hen trainen 
en begeleiden in de uitvoering ervan, waardoor de sociaal/
maatschappelijke en geestelijke positie van het kansloze kind 
en zijn/haar omgeving signifi cant wordt verbeterd.

Van de voorzitter

Het jaar 2020 begon vol optimisme. 
Met een sluitende begroting waar plaats 

was voor een bezoldigd directeur. Als snel 
verschenen er echter donkere wolken aan de 

horizon. Een coronapandemie en de geplande gala-
avond werd uitgesteld. Alles omgooien en zien rond 
te komen met de helft van de geplande inkomsten. 

Dus extra fondswerving, maar niet voor onszelf. 
Nee; voor de mensen die het nog veel zwaarder te 
verduren hadden dan wij. Uiteindelijk hebben we 

het overleefd. sterker nog; zijn we tot zegen 
van velen geweest. We kijken dankbaar 

terug naar een heel bijzonder jaar.

Eric Visser

Visie

Wij hebben gekozen voor een zogenaamde Hoog Rende-
ment Ontwikkeling. Hierbij heeft de lokale kerk of instelling 
zelf de juridische en fi nanciële verantwoordelijkheid over de 
uitvoering van een PEVI-project. Wij beperken ons tot de 
opleiding en begeleiding van de vrijwillige juff en. Door deze 
keuze bevorderen wij in hoge mate niet alleen de inbedding 
van ons werk in de wijk, maar is het PEVI-programma tevens 
erg goedkoop en gemakkelijk vermenigvuldigbaar. Belangrij-
ker nog is het werken aan een mentaliteitsverandering in de 
doellanden. Eenvoudig achterover leunen en je hand ophou-
den is er niet meer bij. Onze partners in het Zuiden zijn vol-
strekt autonoom en zelf verantwoordelijk voor de oplossing 
van het probleem. Children Asking reikt hen een helpende 
hand, maar neemt hun taak beslist niet over.
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Foto’s:

Pag. 1 Ons “beeldmerk” Nicolly PEVI Talita Cumi.
Pag. 2 (l.b.) In de salão Caná, 2 leerlingen van de PEVI CA. 
Pag. 2 (l.o)  Nicolly in het corona-jaar 2020.
Pag. 3 De pandemie ging ook Afrika (São Tomé em Principi) niet voorbij.
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De stichting
Een goede doelen stichting zonder winstoogmerk

Bestuur:

Eric Visser (stichter/voorzitter)

Jan Sjoerd Pasterkamp (vice-voorzitter)

Simone Baan (secretaris)

Amanda van den Bos-Mc Calman (penning-
meester)

Bert Benschop (bstuurslid)

Dominique Pascal Marcelle Visser-Suréna 
(bestuurslid)

Adriana de Gee-Hilbrands (bestuurslid)

Op 10 maart 2020 overleed onze vice-voor-
zitter Jan Sjoerd Pasterkamp. Gedurende 
vele jaren heeft hij Children Asking door de 
stormachtige beginperiode van ons bestaan 
geleid. Ik mocht hem tot zijn vreugde en 
troost op zijn sterfbed verzekeren dat het 
werk middels de fusie tussen de Ass. PEDE-
Brasil en Atuação Voluntária een stabiele 
toekomst tegemoet ging. 
Vanaf die datum is het vice-voorzitterschap 
vacant.

Simone BertAmanda Dominique AdrianaEric

Onze ambassadeurs
Eric & Melina Botteghin
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Ons patrimonium
Is eigendom van de stichting Children Asking-Brasil. Dat is de 
Braziliaanse juridische entiteit van de Nederlandse stichting on-
der het Nederlands bestuur. Zij wordt in Brazilië vertegenwoor-

digd door de zogenaamde Representante Legal: Eric Visser.

De Sítio CA in São Paulo
1.500 m2 bebouwd met 1) schoolgbouw, kantoor, vergaderruim-
te - 2) projectgebouw, keuken, restaurant, receptie, logies - 3) 
dienstwoning -  4) evenementenzaal met keuken en toiletgroep.

De Sede Nordeste in Raposa
650 m2 bebouwd met 1) schoolgebouw, gastenverblijf, bedrijfs-
woning - 2) evenementenzaal met keuken, toiletgroep en kan-
toor.

Wij hebben in 2020 geen investeringen in gebouwen gedaan. De huuropbrengst uit 
de evenementen zalen is in verband met de lockdown nihil geweest. Wel is door 
de lokale partner, de Associação PEDE-Brasil (vanaf 1-1-2021 Atuação Global) nor-
maal onderhoud gepleegd. 
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Onze doelstelling
Het aanbieden en begeleiden van het christelijk onderwijspro-

gramma PEDE (Programa Educacional de Desenvolvimento 
Escolar = Opvoedkundig Programma voor Scoolloopbaan Ont-

wikkeling)

Onze doelstellingen, het via onze lokale partner aanbieden van on-
derwijsprogramma PEDE (na 1-1-2021 PEVI) aan kansarme kinde-
ren heeft in 2020 behoorlijk onder druk gestaan. Werd in Brazilië 
de coronapandemie aanvankelijk niet erg serieus genomen, op ons 
gezag hebben wij de projecten al in een vroeg stadium in lock-
down gezet. De gezondheid van de kinderen en onze medewerkers 
had en heeft nog steeds prioriteit. In een later stadium hebben de 
deelstaatregeringen wel strenge maatregelen afgekondigd. Het re-
sultaat was dat de begeleiding van de kinderen hierdoor zeer werd 
bemoeilijkt. Als alternatief zijn er, met name vanuit de pedagogi-
sche coördinatie heel veel online forums georganiseerd. Trainings-
bijeenkomsten waaraan onze coördinatrices hebben deelgenomen. 
Ook hebben zij, zo goed en zo kwaad als dat ging, de kinderen be-
zocht en begeleid. Digitaal afstandsonderwijs is voor onze kinderen 
helaas nog niet weggelegd. 

Foto’s:

Pag. 6 “In gebed”.
Pag. 7 (l.b.) In de Global Passion school - Sheikapura - Punjab - Pakistan
Pag. 7 (m.o) São Tomé em Principi.
Pag. 7 (r.b.) PEDE Conquista - Novo Friburgo (RJ) - Brasil
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Wel hebben wij in 2020 onze activiteiten kunnen uitbreiden naar Portugees Afrika, Oost Timor en Pakistan. Ook daar 
wordt door lokale kerken aan meer dan 10.000 kinderen het PEDE (na 1-1-2021 PEVI) programma aangeboden en on-
derwezen. In Afrika en Azië sloeg de pandemie later toe dan Europa en Latijns Amerika, maar de gevolgen waren er niet 
minder desastreus. Bijna alle kinderen zijn afhankelijk van ouders of verzorgers die als dagloners of kleine neringdoen-
den hun schamel inkomen verdienen. Tevens de bevolkingsgroep die, als gevolg van de lockdown maatregelen, als eerste 
zonder werk en dus zonder inkomen kwam te zitten. 
Kortom, onze primaire doelstelling: het aanbieden en verzorgen van goed christelijk onderwijs, heeft als gevolg van de 
coronapandemie ernstige vertraging opgelopen.     
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In de praktijk
Hoe hebben wij onze doelstellingen in het coronajaar 

gerealiseerd?

Vanaf 
13 april (begin van 

de pandemie) tot en met 
31 december 2020 hebben wij, 

dankzij onze donateurs, die ons vaak 
ruimhartig hebben gesteund, aan 12.350 

families voor € 51.174,87 aan voedselhulp 
kunnen verstrekken. Tonnen voedsel zijn 
aangeschaft en uitgedeeld aan de families 

van de kinderen in onze projecten in 
Brazilië, Mozambique, Angola, Guiné 

Bissau, Kaapverdië, São Tomé 
em Principi en Pakistan. 

Foto’s:

Pag. 8 (l.) In de PEDE CA - São Paulo - Brazilië
Pag. 8 (m.) In Guiné Bissau
Pag. 8 (r.) São Tomé em Principi.
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Foto’s:

Pag. 9 (l.b.) In Pakistan
Pag. 9 (l.o.) In Angola
Pag. 9 (r.b.) In Mozambique
Pag. 9 (rm.o.) In Kaapverdië
Pag. 9 (r.o.) São Tomé em Principi
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Maatschappelijke betekenis
Wat is de impact van ons werk binnen de maatschappijen waar wij actief zijn?

per 1-1-2021: 13.433 kinderen in 152 projecten in 8 landen
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Organisatorische ontwikkeling
Zaken die van belang zijn voor het goed functioneren van de organisatie.

• De nieuwe organisatie zal opereren onder de naam Atuação Global (Global Action)
• De nieuwe organisatie zal opereren onder de statuten en de juridische status van de Associação PEDE-Brasil waar-
         door de CMDCA en OSCIP statussen gehandhaafd blijven.
• De administratie zal gevoerd worden in de Sítio CA – São Paulo (SP) en het pedagogisch en internationaal coördinaat
         vanuit het kantoor in Curitiba (PR). Het nationaal Braziliaans coördinaat vanuit het kantoor in Niteroí (RJ).
• Die activiteiten waarvoor een speciale vergunning vereist is en die op dit moment door de AAV worden uitgevoerd
         zullen, nadat daar vergunningen voor zijn aangevraagd, binnen één, maximaal twee jaar ook onder de statuten van 
         de APB worden gebracht. Daarna zal de inschrijving van AAV worden opgeheven.
• Er wordt vanaf 1 januari 2021 met één begroting gewerkt. Zolang de AAV nog bestaat zal daardoor de administra-
         tie in São Paulo een aparte boekhouding van worden bijgehouden die echter dient te passen binnen die éne geza-
         menlijke begroting.

                                                           Nadere details zijn in de tweede helft van het jaar geregeld waardoor de fusiedo-
                                                           cumenten in de tweede week van januari 2021 met terugwerkende kracht per 1 
                                                           januari 2021 zijn ondertekend.

In de eerste week van juni hebben in São Paulo de voorgenomen fusiebesprekin-
gen plaatsgevonden. De besturen van de Associação PEDE-Brasil en de Associação 
Atuação Voluntária hebben onder leiding van de voorzitters Eric Visser en Gilson 
Helpa de contouren geschetst van de nieuwe gemeenschappelijke organisatie 
waarbinnen alle activiteiten van beide organisaties zullen gaan plaatsvinden. De 
belangrijkste bepalingen zijn: 

Foto:

Pag. 11 Gilson Helpa (l.) en Eric Visser (r.) bij het 
ondertekenen van de partnerovereenkomst.
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De jaarlijkse gala-avond
Een traditioneel evenement dat in belangrijke mate 

bijdraagt in de fondswerving voor de stichtingskosten.

Materiële ontwikkeling
Fondsen die wij ter beschikking stellen voor de bouw 

en instandhouding van onze kantoren e.d.

De jaarlijkse gala-avond, die ge-
pland stond voor 30 maart 2020, 
en waar oud minister-president 
prof. mr. dr. Jan Peter Balkenen-
de zijn medewerkig aan zou heb-
ben verleend, is op het laatste 
moment afgelast. De facturen 
waren net verzonden en gedeel-
telijk ook al betaald. Wij hebben 
daar toen vouchers voor gegeven.

Dan zal, naast de 
deelname van Jan 
Peter Balkenende, 
ook het nieuwe 
AFAS theater in 
Leusden garant 
staan voor een  
fantastische en 
gezellige avond.

Deze vouchers zijn inwisselbaar voor deelname aan 
de gala-avond die op 21 juni 2021 gepland staat. 
Mocht die vanwege de maatregelen van het OMT 
echter toch ook weer worden uitgesteld, dan wordt 
het zeker de eerste of tweede maandag in oktober.

Los van het feit dat wij in dit coronajaar iedere cent 
twee keer hebben moeten omdraaien alvorens hem uit 
te geven, stonden er in dit jaar toch al geen bouw-
activiteiten gepland. Met het in 2019 gereedkomen 
van de evenementen zaal in Raposa (MA) voorzagen 
de twee vestingen van waar uit wij het werk in Bra-
zilië coördineerden volledig in onze behoefte.  Teza-
men met de derde vestiging in Curitiba (PR) van waar-
uit het internationale netwerk wordt aangestuurd, 
hebben wij voorlopig geen nieuwe bouwplannen. 

Foto’s:

Pag. 12 (l.b.) Professor Dr. Jan Peter Balkenende.
Pag. 12 (l.o.) AFAS Expieience Center.
Pag. 12 (r.o.) Het kantoor in Curitiba (PR)
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Personele ontwikkeling
Wie werken er bij ons?

Voor alle medewerkers van de Associaçã PEDE-Brasil (11 personen op de kantoren in São 
Paulo (SP) en Raposa (MA) en van alle coördinatrices (14 + 1 nationaal coördinatrice) zijn 
door de Associação Atuação Global in de loop van 2020 nieuwe arbeidsovereenkomsten ge-
maakt. Ze vallen nu niet meer indirect onder de verantwoordelijkheid van Children Asking, 
maar rechtstreeks onder die van de AAG. Uitzonderingen hier op zijn Regina Odilon en Lídia 
Nunes die, i.v.m. hun bestuursfunctie bij de AAG, formeel in dienst zijn bij Children  Asking 
Brasil. 

De Directeur Nederland, Sjaak de Winter, heeft besloten om zich defi nitief op Aruba te vesti-
gen. Hierdoor was verlenging van zijn tijdelijke aanstelling helaas niet mogelijk. Wij zeggen 
hem dank voor de verrichte werkzaamheden en wensen hem succes met zijn B&B op Aruba.

In verband met het zwangerschapsverlof van onze penningmeester Amanda van den Bos-Mc 
Calman heeft de voormalig penninmgmeester Wim de Jong gedurende het laatste kwartaal 
deze functie als interim-penningmeester waargenomen. Ook hem zeggen wij dank te hebben 
willen inspringen.

Vanaf april 2020 heeft Carla Lindthout-Martherus zich als vrijwilligster ingezet op het gebied 
van PR en marketing. In verband met het aanvaarden van een andere vrijwilligerstaak elders 
hebben wij eind 2020 ook van haar afscheid moeten nemen. Zij heeft ons goed geholpen bij 
de ontwikkeling van FaceBook en Instagram en met het schrijven van een terzakedeskundig 
rapport over een marketing strategie.

Voor een overzicht van de medewerkers van Children Asking, zie: https://www.childrenas-
king.org/over/medewerkers-ambassadeurs/

Voor die van de Associação Atuação Global, zie: https://www.atuacaoglobal.org.br/equipe
                
  

Foto:

Pag. 13 Suneha uit Sheikapura - Lahore - Pa-
kistan met haar moeder en broertje tijdens de 
Tv-opnames voor de EO Metterdaad uitzendin-
gen in mei 2021.
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Belangrijke bestuursbesluiten
Overzicht van de hoofdpunten uit de notulen van hwet afgelopen jaar.

5 maart 2020
De voorwaarden voor de fusiebesprekingen tussen de APB en de AAV besproken en vast-
gesteld.
Inventarisatie van de Braziliëreis 2020 naar Raposa (eerste 2 weken van augustus) vast-
gesteld. In totaal 12 deelnemers, waarvan 10 uit de EIC - Rotterdam en 2 uit de VEG 
Maranatha - Hendik Ido Ambacht.  Het geheel o.l.v. Eric & Dominique Visser.

1 april 2020
Een herziene begroting ingediend. I.v.m. de coronacrisis is de gala-avond uitgestreld en 
moeten we rond zien te komen met ongeveer de helft van de geplande inkomsten. We 
moeten bezuinigen op de peresoneelskosten. Regina wordt verzocht de situatie van ieder 
personeelslid persoonlijk tegen het licht te houden en te bekijken in hoeverre men af-
hankelijk is van de inkomsten van Children Asking. Is dit in mindere mate het geval dan 
wordt een salarisoff er gevraagd dat na het doorgaan van de gala-avond weer zal worden 
verrekend. Sjaak de Winter wordt verzocht de NOW regeling voor ZZP’ers op Aruba aan 
te vragen. In afwachting van het resultaat wordt 50% van zijn salaris als lening uitb
taald. Ook voor hem verrekening na de gala-avond.

29 april 2020
De jaarstukken over 2019 worden goedgekeurd. I.v.m. de lockdown maatregelen is het 
instellen van een kascontrolecommissie erg lastig en wordt uitgesteld tot nader order.
Eric heeft een bestuursregelement voor het nieuwe bestuur van Atuação Global opge-
steld.

Foto:

Pag. 14 Kindslaven in een steenfabriek - Punjab - Pakistan.
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25 september 2020
Update over de corona-actie. Tot op dat moment is er 40K opgehaald en gedistribueerd.
Update over de liquiditeitspoisitie. Er zulklen extra fondsqwervingsacties worden georganiseerd.
Eric Visser brenbgt verslag uit over de fusiebesporekingen in São Paulo. Alles loopt zoals gepland.

4 november 2020
Het bestuur adopteert het initiatief om het onderwijs aan de slavenkinderen in Pakistan en speciaal dat voor meisjes, dat door Eric 
Visser in samenwerking met Astrid Feddes is opgzet, als een Children Asking activiteit. Fondswervingsacties en PR-activiteiten kun-
nen onder verantwoordelijkheid van Children Asking worden uitgevoerd.

11 november 2020
De publicatie van het boek “De ontdekking van 
het paradijs” zal worden voorgefi nancierd door 
Children Asking. Hiervoor zal een beroep op de 
vordering die Eric Visser op Children Asking heeft, 
worden gedaan. 

9 november 2020
Het bestuur keurt het opgestelde protocol ter afhandeling van achterstallige debiteuren en storneringen goed. 
Extra fondswerving zal door middel van het opstellen van een brief aan onze vaste donateurs worden gestimuleerd.
Het door Eric Visser geïnitieerde programma SEJA VIGILANTE (Weest waakzaam) is door EO Metterdaad goedgekeurd. Eric Visser 
zal de uitvoering en verantwoording ervan met de staf in Brazilië bespreken.
EO Metterdaad heeft defi nitief besloten aandacht aan ons werk in Pakistan te besteden. Filmopnames voor de uitzending in 2021 
zullen door Eric Visser worden gemaakt.

Foto:

Pag. 15 Dankdienst voor de voedseluitreiking in een steen-
fabriek in de Punjab - Pakistan.
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Spirituele ontwikkeling Statuten

Schulden en fi nancieel Ondertekening

Aldus naar waarheid opgesteld,
Hendrik Ido Ambacht, 1 april 2021.

Namens het bestuur, Eric Visser/Voorzitter.

De schuld bedroeg per 31-12-2020 € 30.000. 
Hiervan vervalt € 15.000 na de gala-avond 2021 
en € 15.000 wordt vanaf 31-12-2021 in vijf jaar-
lijkse termijnen van € 3.000 omgezet uin een 
gift.

Er hebben in 2020 geen aanpassingen van de 
statuten plaatsgevonden. De statuten van de 
Associação PEDE-Brasil zijn evenmin veranderd. 
Die laatsten zijn die van de per 1 januari 2021 
gefuseerde Associação Atuação Global. Voor de 
statuten van Children Asking, zie:  www.children-
asking.org/visie-en-missie. Voor de statuten 
van   de Associação PEDE_brasil/Associação 
Atuação Global zie:  www.atuacaoglobal.org.br.

Met de, voor die gezinnen die geen band met een 
kerk hebben, in 2019 gestarte zondagsdiensten 
in de salons Caná en Celestial zijn we tijdens de 
coronapandemie moeten stoppen. Daarvoor in 
de plaats zijn er diverse samenkomsten geweest 
waar wij voedselpekketten hebben uitgedeeld 
aan de meest behoeftigen. Met name n Raposa 
zijn verschillende evangelisatieacties gehouden. 
Onder andere, in samenwerking met JOCOM 
(YWAM)- São Luis (MA), het uitdelen van Bijbels 
aan alle huishoudens in Raposa. 

Het interdenominale karakter van Children As-
king is met kracht voortgezet.


