PROFIEL
Identiteit
•

De identiteit van de stichting wordt door het bestuur bepaald. In de statuten vastgelegd dat de bestuursleden
geacht worden de Bijbel als het onfeilbare Woord van God
te aanvaarden en zich te laten inspireren door het Evangelie van Jezus Christus.

•

De Bijbelse referentie wordt gevonden in het verhaal van
de Barmhartige Sanmaritaan. Hierin wordt verhaald hoe
iemand, niet tot je eigen volk behorend, omziet naar zijn
medemens.

•

Children Asking is een interdenominationale opstelling.
Dat wil zeggen dat wij ons als stichting niet inlaten dogma’s of leerstellingen. Wij onderhouden hartelijke relaties met mensen van Rooms Katholieke, Protestantse en
Evangelische huize tot en met mensen met een Amish of
Mennonietische achtergrond.

De gronlegger, voorzitter en visionair van de stichting Children Asking, Eric Visser, op
de Taehwa Peak bij het Masikryong Ski Resort, Wonsan in de DPRK (Noord Korea)

Doelen
•

Children Asking is de fondswervende organisatie voor de
door ons opgerichte en inmiddels geheel zelfstandige lokale partnerorganisatie, de Associação Atuação Global
(Global Action).

•

Via hen ondersteunen wij een wereldwijd netwerk aan zogenaamde PEVI-projecten. Dat zijn, onder eigen financiële
verantwoordelijkheid, door lokale kerken en instellingen
functionerende christelijke scholen waar het PEVI-curriculum wordt onderwezen.

Organisatiestructuur

Het orgtaniseren van noodhulp en speciale projecten ten
behoeve van de PEVI-leerlingen en hun omgeving.

•

•

Medewerkende bestuursleden

•

Wij zijn een volledige vrijwilligersorganisatie

•

Geen dure kantoorruimte en geen strijkstok. Dus 100% van de
gelden uit leerplekadoptie gaat naar het PEVI-onderwijs in de
doellanden

Sponsoren
Elk voor ongeveer 25% van de begroting:
•
Leerpleksponsoren/adoptieouders
(padrinho’s/madriha’s
heet dat bij ons)
•
Incidentele giften van kerken, bedrijven en particulieren
•
De jaarlijkse gala-avonden
•
Vermogensfondsen (veelal oormerken)

Transparantie
•

ANBI-verklaring incl. fiscaal- en dossiernummer.

•

Fraudeprotocol.

•

Jaarrekening en jaarverslag (eerdere jaren opvraagbaar).

•

Verwijzing naar verantwoordingspagina van onze uitvoerende
partner.

•

Rechtstreekse verantwoording van geoormerkte donaties aan
de donateur en aparte vermelding in de jaarrekening.

Een meisje uit de door drugsbendes beheerste de favela Rocha - São Gonçalo (RJ) - Brazilë.

