Jaarverslag

2021

Visie

Van de voorzitter
In dit twintigste jaar van haar bestaan heeft Children Asking zich zo ver
ontwikkeld dat ik, als initiator van het PEDEprogramma, tot de conclusie kwam dat het tijd
was voor een nieuwe fase. Het ligt veilig in de
betrouwbare handen van onze uitvoerende partner,
de Associação Atuação Global. Met een buitengewoon geslaagde gala-avond en een gestabiliseerd
aantal vaste sponsoren, is er een einde aan de experimentele fase gekomen. Children Asking is “af”
en vraagt om nieuw leiderschap. Consolideren en
uitbouwen tot een toonaangevende organisatie
op het gebied van Christelijk Onderwijs aan
kansarme kinderen is van nu af aan het
devies.

De in de loop der jaren ontwikkelde visie dat onze lokale partners zelf de verantwoordelijkheid voor de zorg voor de eigen
“weduwen en wezen” dienen op te pakken, is ook in 2021 de
basis van ons handelen geweest. Zij kunnen, veel beter dan
wij met onze Westerse ogen, de omstandigheden beoordelen.
Zij weten veel beter dan wij wat nodig is en zij kunnen met
hun voorbeeld mensen echt stimuleren hun schouders onder
de problemen te zetten. Geen Westerse scholen met de meest
geavanceerde leermiddelen, maar onderwijs binnen de eigen
sociale en culturele context. Onderwijs dat kinderen helpt een
plekje in hun eigen maatschappij te veroveren. Speciaal onderwijs waarin wij kinderen leren hun leven te bouwen op de
zeven Bijbelse principes. Geïntegreerd in alle vakken leren wij
hen: onafhankelijkheid, verbinding, karakter, individualiteit,
zelfbeheersing, rentmeesterschap en te zaaien en te oogsten.
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Eric Visser
Uitvoerende partner

Missie
Kinderen in Moeilijke Omstandigheden een kans bieden. Dat
is wat we willen. Dat doen we door kerken te stimuleren hun
maatschappelijk verantwoordelijkheid op te pakken. Door
vrijwilligers te trainen in het lesgeven volgens het door ons
ontwikkelde curriculum. Hen helpen door programma’s voor
drugspreventie, alertheid bij seksueel misbruik en bescherming tegen geweld te ontwikkelen. Hen een echte kans
bieden door hen naast hun cognitieve ontwikkeling ook de
Bijbelse normen en waarden bij te brengen.
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Foto’s:
Pag. 1 Ons hoofdkantoor in São Paulo, de “Espaço Betty de Vries”. Genoemd naar het
hollocaustslachtoffertje dat aan de basis van de bediening van Eric Visser stond.
Pag. 2 Samen met de kinderen wordt de plaquette met haar levensverhaal onthuld.
Pag. 2 Aardrijkskunde in de PEVI Mão Amiga - Imperatriz (MA) - Brazilië.
Pag. 3 Tijdens dit tweede pandemie jaar was “online studeren” er voor onze kinderen niet bij.
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Bestuur:

De stichting

Eric Visser (stichter/voorzitter)
Jan Sjoerd Pasterkamp (vice-voorzitter)

Een goede doelen stichting zonder winstoogmerk

Simone Baan (secretaris)
Amanda van den Bos-Mc Calman (penningmeester)
Bert Benschop (bstuurslid)

Eric

Simone

Amanda

Bert

Dominique

Adriana

Dominique Pascal Marcelle Visser-Suréna
(bestuurslid)
Adriana de Gee-Hilbrands (bestuurslid)

Onze ambassadeurs
Eric & Melina Botteghin / Channah Hewitt
De dol enthousiaste
Channa Hewett zegde
tijdens de afgelopen
gala-avond spontaan
toe ambassadeur van
Children Asking te willen worden. Wij werken op dit moment
aan een programma
om haar en haar werk
voor Children Asking
te presenteren.

Ondanks het feit dat zij nu in Italië wonen en Eric bij de
serie B club Ascoli speelt, blijven zij trouw aan Children
Asking en helpen zij daar waar zij kunnen.
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Espaço Betty de Vries - São Paulo

(boven)
1.500 m2 bebouwd met 1) schoolgbouw, kantoor, vergaderruimte - 2)
projectgebouw, keuken, restaurant, receptie, logies - 3) dienstwoning
- 4) evenementenzaal met keuken en toiletgroep.

Sede Nordeste in Raposa

(onder)
650 m2 bebouwd met 1) schoolgebouw, gastenverblijf, bedrijfswoning - 2) evenementenzaal met keuken, toiletgroep en kantoor.

Ons patrimonium
Is eigendom van de stichting Children Asking-Brasil. Dat is de
Braziliaanse entiteit van de Nederlandse stichting onder het
Nederlands bestuur. Zij wordt in Brazilië vertegenwoordigd door
de zogenaamde Representante Legal: Eric Visser.

Wij hebben in 2021 geen investeringen in gebouwen gedaan. De huuropbrengst uit de
evenementen zalen is, evenals in 2020, in verband met de lockdown nagenoeg nihil geweest.
Wel is door de lokale partner, de Associação Atuação Global normaal onderhoud gepleegd.
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Onze doelstelling
Het aanbieden en begeleiden van het christelijk onderwijsprogramma PEDE (Programa Educacional de Desenvolvimento
Escolar = Opvoedkundig Programma voor Schoolloopbaan
Ontwikkeling)
Onze doelstelling, het via onze lokale partner aanbieden van het
onderwijsprogramma PEVI (als aanvullend-) en EPV (als vervangend onderwijs) aan kansarme kinderen, heeft in de eerste helft
van 2021 behoorlijk onder druk gestaan. Gedurende de verschillende lock downs was het geven van onderwijs praktisch onmogelijk.
Anders dan in het Westen was digitaal onderwijs vrijwel uitgesloten.
Toegang tot internet en beschikbare hardware zijn in de gebieden
waar wij werkzaam zijn nog steeds maar mondjesmaat beschikbaar.
Met het op gang komen van vaccinatieprogramma’s zijn langzaam
maar zeker onze projecten ook weer van start gegaan. Helaas hebben onze kinderen, nog veel meer dan de kinderen in het Westen,
leerachterstanden opgelopen. Heel veel aandacht bij de lokale overheden voor dit probleem is nauwelijks merkbaar. Wereldwijd zijn,
als gevolg van de coronapandemie, de verschillen tussen de rijken
en de bezitloze klasse enorm vergroot. De OXFAM Novib schrijft:
“Door de wereldwijde economische gevolgen van de coronacrisis
kunnen 500 miljoen mensen extra in armoede terechtkomen. Dat
is zo’n 8 procent van de wereldbevolking. Dit zou de wereldwijde
strijd tegen armoede in één klap met 10 jaar terugwerpen, in sommige regio’s zelfs met 30 jaar.”

Foto’s:
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

5 (bov.l) Het kantoor op de Espaço Betty de Vries.
5 (bov.m) De nieuwe druivenoogst in de tuin van de Espaço Betty de Vries.
5 (bov.r) Groepsfoto van de diplomauitreiking aan de nieuwe PEVI-juffen en meesters.
5 (ond.l) Na de les van de PEVI Talita Cumi in de Sede Nordeste.
5. (ond.m) De “tropen proof” open evenementen zaal Celestial in de Sede Nodeste
5 (ond.r) Naar de klaslokalen en gastenverblijf in de Sede Nordeste..
6 Een meisje in gespannen verwachting in één van de drie nieuwe scholen in Pakistan.
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Ondanks deze handicap zijn we in staat geweest om zowel in Brazilië als in Pakistan het aantal projecten aanzienlijk uit
te breiden. Met name in Pakistan hebben we naast vijf naaiateliers waar meisjes beroepsonderwijs krijgen, drie nieuwe
zogenaamde Global Action Scholen kunnen openen. Nog net voor het eind van het jaar konden wij groen licht geven voor
de opening, via de Paternal Love Pakistan organisatie, van nog drie scholen in en rondom Lahore in Pakistan.

Foto’s:
Pag. 7 (l.b.) PEVI Agir in Curitiba (PÁ) - Brazilië - geopend in september 2021
Pag. 7 (m.o) Naaiatelier Dorcas - Nabipur - Pakistan.
Pag. 7 (r.b.) GAS III Paradise - Lahore Cantt - Pakistan.
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In de praktijk
In
2021 zijn weer
verschillende oormerkacties
gehouden. Zo ontvingen wij voor:
1. Voedselpakketten wereldwijd 10K en
dat werd hier ook aan uitgegeven. 2. Voor
het programma SEJA VIGILANTE (training
van ouders in het herkennen en voorkomen
van seksueel misbruik) ontvingen wij 36K
en hebben daar 24K van uitgegeven. 12K
gaat naar 2022. 3. Voor de restauratie
van het dak in Benguela – Angola
ontvingen wij 0,5K en hebben
dat ook uitgegeven.

Hoe hebben wij onze doelstellingen in het coronajaar
gerealiseerd?

Foto’s:
Pag. 8 (l.) De voedelpakketten staan klaar in de school in Sheikupura - Pakiastan.
Pag. 8 (m.) Uitdeling door Paternal Love Pakistan.
Pag. 8 (r.) Voedseluitdeling bij PEVI Tenovar op Oost Tirmor.
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Foto’s:
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
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(l.b.) SEJA VIGILANTE Raposa I
(l.o.) Gesponsorde oogoperatie van Nicolly.
(r.b.) SEJA VIGILANTE Raposa III
(rm.o.) SEJA VIGILANTE São Paulo
(r.o.)Restauratie dak in Benguela - Angola
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Maatschappelijke betekenis
Wat is de impact van ons werk binnen de maatschappijen waar wij actief zijn?

per 31-12-2021: ruim 13.000 kinderen via 152 partners in 8 landen
(opgave Associação Atuação Global)
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Organisatorische ontwikkeling
Zaken die van belang zijn voor het goed functioneren van de organisatie.
d
2021 Was het eerste jaar waarin samengewerkt werd met de gefuseerde uitvoerende partner, de Associaçao Atuação Global. Hadden we voorheen nog
met twee samenwerkende partners te maken, in de loop van 2021 is men er
ingeslaagd om van de Associação PEDE-Brasil en de Associação Volontária één
hecht team te maken. Dit kwam met name tot uiting tijdens het trainingsweekend voorafgaand aan de inhuldiging van de naamgeving “Betty de Vries”, eind
december 2021, van het hoofdkantoor in São Paulo.
In Pakistan werd een samenwerkingsovereenkomst getekend met de stichting
Mercy Angels Pakistan. Doel van de overeenkomst; het opstarten van 5 naaiateliers en 3 zogenaamde Global Action scholen in en rondom Lahore. Deze
scholen zullen door middel van het trainen van AEP (Abordagem Educacional
por Princípios)-coordinatrices binnen het netwerk van de Atuação Global functioneren. In december 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor een vergelijkbare overeenkomst met Paternal Love Pakistan.
In 2021 zijn contacten gelegd met het Rooms Katholioeke project Movimento
Pro Criança in Alcantara - São Gonçalo. In de komende periode zullen wij onderzoeken of de Atuação Global op pedagogisch vlak met hen kan samenwerken. Samenwerking tussen Rooms Katholieke en Protestantse organisaties ligt
in Brazilië vele malen gevoeliger dan in Europa. Wij zullen hier met de nodige
tact mee om moeten gaan.

Foto’s:
Pag. 11 (l.b.) Training van nieuwe missionarissen door het team van Atuação Global in de Espaço Betty de Vries.
Pag. 11 (l.m.) Bestuursvergadering van MAP in hotel Marval - Lahore - Pakistan.
Pag. 11 (i.o.) Leerlingen van project “Pro Criança” in São Gonçalo (RJ) - Brazilië

11

De jaarlijkse gala-avond

Materiële ontwikkeling

Een traditioneel evenement dat in belangrijke mate bijdraagt aan de fondswerving voor de stichtingskosten.

Fondsen die wij ter beschikking stellen voor de bouw
en instandhouding van onze kantoren e.d.

De jaarlijkse gala-avond, die
gepland stond voor 30 maart
2020, is aanvankelijk verplaatst naar medio april 2021.
Vanwege de coronapandemie
is dat toen echter ook weer
uitgesteld naar maandag 11
oktober 2021. In het AFAS
theater te Leusden ontvingen
wij 250 gasten die in het voorprogramma op een gevarieerd
klassiek programma met Jaap Eilander (vleugel) en Myrthe van
der Hulst (cello) werden getrakteerd. De gastheer, Jan van den
Bosch, introduceerde vervolgens de zangeres Channah Hewitt
en haar begeleider, Jan Willem van Delft en voormalig ministerpresident professor Dr. Jan Peter Balkenende. Deze laatste hield
een geanimeerd en vlammend betoog over het thema “waarden
loos opvoeden is waardeloos” . Na het interview met Gerard
v.d. Tweel, Chris van der Beek, Gert-Jan Huisman en Stan Uyland was het de beurt aan Erik Smithuis om op de voor hem gebruikelijke en spectaculaire wijze de veilingkavels aan te prijzen
en af te slaan. Met een opbrengst van 78K en nog eens bijna 8K
van de Gouden Enveloppe bracht ons dit tot een totaal van bijna
117K. Een absoluut record binnen onze vijftienjarige gala-avond
traditie. Tenslotte stelde Jan van Bosch Hanna van der Horst
voor als de nieuwe directeur Nederland van Children Asking. Zij
gaat zich de komende tijd, samen met Eric Visser, inwerken om
uiteindelijk het stokje over Children Asking te gaan overnemen.

Naast de kosten voor normaal onderhoud is er in 2021
niet geïnvesteerd in gebouwen of inrichting van gebouwen.

Foto’s:
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
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(l.b.) Professor Dr. Jan Peter Balkenende houdt een indrukwekkende voordracht over de waarden binnen het Christelijk Onderwijs.
(r.b) Jaap Eilander & Myrthe van der Hulst tijdens het Jesus bleibet meine Freude - JS Bach
(r.m) Channah Hewitt & Jan Willem van Delft tijdens de Nederlandse uitvoering van “The Blessing”
(r.o) Erik Smithuis, onze onovertroffen veilingmeester.
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Personele ontwikkeling
Wie werken er bij ons?

Vanaf medio 2021 is Lisette Quist ons team komen verstrekten. Zij is professioneel betrokken bij de examencommissie
Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is als
vrijwilligster verantwoordelijk geweest voor een wervingscampagne voor nieuwe padrinho’s. Vanaf de zomervakantie
heeft zij de gehele administratie en planning van de galaavond verzorgd.
Hanna van der Horst is na een uitgebreide sollicitatieprocedure aangesteld als Directeur Nederland. Het is haar taak
om, samen met een nieuw team aan vrijwilligers(sters), stagiaires en nieuw aan te stellen bestuursleden Children Asking
zodanig uit te bouwen dat de continuïteit in het ondersteunen van onze lokale partner, de Associação Atuação Global,
gewaarborgd kan worden.
In december heeft Hanna, samen met Eric Visser, een kennismakingsbezoek langs de Braziliaanse kantoren en verschillende projecten gemaakt. Op dit moment werken wij,
tezamen met de Raad van Advies (Jan van den Bosch – Stan
Uyland – Erik Smithuis – Jaap Feddes) , aan het op schrift
stellen van die documenten die een soepele en harmonieuze
overgang naar deze nieuwe fase kunnen mogelijk maken.

1) Voor een overzicht van de medewerkers van Children Asking, zie:
https://www.childrenasking.org/over/medewerkers-ambassadeurs/
2) Voor die van de Associação Atuação Global, zie: https://www.atuacaoglobal.org.br/equipe
3) Voor die van de Mercy Angels Pakistan, zie: https://www.mercyangelspakistan.org/directory/

Foto’s:
Pag. 13 (l) Lisette Quist tijdens de afgelopen gala-avond bij AFAS.
Pag. 13 (r) De nieuwe Directeur Nederland, Hanna van der Horst, samen met Hanna Jasmin
van de PEVI Mão Amiga in Imperatriz (MA) -
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Belangrijke bestuursbesluiten
Overzicht van de hoofdpunten uit de notulen van het afgelopen jaar.
22 januari 2021
De begroting Children Asking 2021 is vastgesteld en goedgekeurd. Hierin is ook de uitbetaling van het oormerk Seja Vigilante opgenomen.
De door Regina en Gilson ingediende begroting van Atuação Global 2021 is goedgekeurd.
Uitbetaling maximaaal 5K p/m inclusief het deel van Seja Viguilante.
Er zal voor 300K aan aanvragen voor subsidieaanvragen bij vermogensfondsen worden
ingediend. Het is dubieus wat we daarvan kunnen realiseren. Daarom zijn ze voor de begroting neutraal opgenomen.
Voor de Sede Nordeste zal via een gespecialiseerd advocaat het proces van legalisatie
worden opgestart. De verwachte looptijd is minimaal 1 jaar. Kosten 3K. Doel; waardevermeerdering van het patrimonium van Childrebn Asking Brasil.
8 april 2021
De website is i.v.m. de fusie van de Ass. PEDE-Brasil met Atuação Voluntária aangepast
aan de veranderde rol van Children Asking. Hoofddoel; fondsenwerving t.b.v. Atuação
Global en beheer onroerend goed in Brazilië.
Streefdatum gala-avond 2021 is 21 juni 2021 met een uitvaldatum naar eerste week
oktober.
Via de Raad van Advies zullen gesprekken met Hanna van der Horst worden gevoerd
over de mogelijkheid/wenselijkheid om tot aanstelling als Directeur Nederland te komen.
Ondanks de coronapandemie is de verwachting dat onze liquiditeitspositie voldoende is
om zonder al te grote problemen de komende gala-avond te kunnen halen.
De lening van 15K van de familie K te P zal in 3 jaar, beginnende in 2021, in de maand
december worden afgelost. De aflossingen zullen als gift worden teruggestort.
Foto:
Pag. 14 De “Lençois Maranhense” UNESCO natuurgebied bij Raposa.
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26 april 2021
Het jaarverslag, de jaarrekening en de ANBI-verklaruing 2020 zijn goedgekeurd en zullen via onze website worden gepubliceerd.
5 juli 2021
Naar aanleiding van de adviezen van de Raad van Advies en het resultaat van de gesprekken tussen Eric Visser en Hanna van
der Horst wordt voorgesteld haar op deeltijdbasis (drie dagen per week) op ZZP-basis aan te stellen als Directeur Nederland.
Wel wordt de wens uitgesproken om zo spoedig mogelijk tot één FTE te komen.
Er zullen, naast een aanstellingsovereenkomst, ook een takenlijst, targetlijst, functieomschrijving en intentieverklaring moeten
worden opgesteld.
De gala-avond is definitief verplaatst naar maandagavond 11 oktober 2021 in het AFAS theater.
2 oktober 2021
De eerder aangekondigde aanstellingsdocumenten zijn opgesteld en door het bestuur besproken en voor ondertekening door
de voorzitter goedgekeurd.
Hanna zal tijdens de komende gala-avond worden geïntroduceerd.

Foto’s:
Pag. 15 Met muilezeltjes worden de voedeselpakketten naar
de Brick Killns (steenfabvrieken) gebracht.
Pag. 16 Een doofstomme jongen genezen.
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Spirituele ontwikkeling

Tijdens de werkbezoeken zijn er verschillende genezingsdiensten gehouden, waaronder één in een Brick Kiln aan de Indiase grens. Daar werd deze doofstomme jongen na gebed
genezen. De kinderen keken enthousiast toe hoe hij zijn eerste
woordjes sprak.

Schulden en financieel
De schuld bedroeg per 31-12-2021 € 10.000,--. Hiervoor is
een aflossings-/schenkingsovereenkomst getekend waarin
is bepaald dat die in de maanden december 2022 en 2023
in twee jaar jaarlijkse termijnen van 5K zal worden afgelost,
waarna drze bedragen dezelfde maand als gift zullen worden
teruggestort.
Eric Visser heeft 35K aan Children Asking geleend. Hiervoor zal
een regeling worden getroffen.

Statuten

Er hebben in 2021 geen aanpassingen van de statuten
plaatsgevonden. De statuten van de Associação PEDEBrasil zijn evenmin veranderd. Voor de statuten van
Children Asking, zie: www.childrenasking.org/visie-enmissie.

Ondertekening
Aldus naar waarheid opgesteld,
Hendrik Ido Ambacht, 10 februari 2022.
Namens het bestuur, Eric Visser/Voorzitter.

......................................................
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