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Missie

Kinderen in Moeilijke Omstandigheden een kans bieden. Dat 
is wat we willen. Dat doen we door kerken te stimuleren hun 
maatschappelijke 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 bescher-
ming tegen geweld te ontwikkelen. Hen een echte kans 
bieden door hen naast hun cognitieve ontwikkeling ook de 
Bijbelse normen en waarden bij te brengen.

Van de voorzitter

Het in 2021 in gang gezette proces 
Children Asking los te koppelen van haar 

oprichter is in eerste instantie mislukt. Het 
beoogde leiderschap eiste, tegen de gemaakte 
afspraken in, een onmiddellijke en onvoorwaar-

delijke overdracht van alle bezittingen en bevoegd-
heden. Naar het oordeel van het bestuur hield dit 

een te groot risico voor het verlies van onze identi-
teit in. Ook dreigde hierdoor een breuk met de ge-
schiedenis en doelstellingen te ontstaan. Ten einde 

deze zaken te beschermen en voor de toekomst 
vast te leggen zijn ze gedurende dit jaar statu-

tair vastgelegd en zijn we een nieuw proces 
voor de vervanging van het leiderschap 

gestart. 

Eric Visser

Visie

De in de loop der jaren ontwikkelde visie dat onze lokale part-
ners zelf de verantwoordelijkheid voor de zorg voor de eigen 
“weduwen en wezen” dienen op te pakken, is ook in 2022 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 on-
derwijs 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.  

CHILDREN ASKING
Het Tasveld 9
3342 GT Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland
KvK: 24348714
IBAN : NL55RABO0387418520 / 
NL37INGB0007266400
Fiscaal nummer: 821 28 795/dosiernummer 
21393
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Foto’s:

Pag. 1 Ons filiaal, de ‘Sede Nordestre’, in Raposa (MA).
Pag. 2 Educadora Bruna in haar klas in de PEVI CA São Paulo.
Pag. 2 Een leerling, 9 jaar, van de Paternal Love School Pakistan leert tellen.
Pag. 3 Kinderen uit de PEVI Conquista - Nova Friburgo (RJ), zegenen Children Asking.
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De stichting
Een goede doelen stichting zonder winstoogmerk

Bestuur:

1. Eric Visser (stichter/voorzitter)

2. Simone de Baan (secretaris)

3. Amanda van den Bos-Mc Calman (pen-
ningmeester)

4. Dominique Visser-Suréna (bestuurslid)

5. Adriana de Gee-Hilbrands (bestuurslid)

De dol enthousias-
te Channah Hewitt 
zegde tijdens de af-
gelopen gala-avond 
spontaan toe ambas-
sadeur van Children 
Asking te willen wor-
den. Wij werken op 
dit moment aan een 
programma om haar 
en haar werk voor 
Children Asking te 
presenteren. 

Simone Amanda Dominique AdrianaEric

Onze ambassadeurs
Eric & Melina Botteghin / Channah Hewitt

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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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 vertegenwoor-
digd door de zogenaamde Representante Legal: Eric Visser.

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, bedrijfswo-
ning - 2) evenementenzaal met keuken, toiletgroep en kantoor.

Wij hebben in 2022 geen investeringen in gebouwen gedaan. De huuropbrengst uit de 
evenementenzalen heeft zich, na de corona lock down, in 2022 licht hersteld. In het kader van 
groot onderhoud is eind 2022 begonnen met de vervanging van de dakgoten in São Paulo. 
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Onze doelstelling
Het via kerken en instellingen aanbieden en begeleiden van het 
christelijk onderwijsprogramma PEVI “Programa Ensino para a 
Vida – (Onderwijsprogramma voor het Leven) aan ‘Kinderen in 

Moeilijke Omstandigheden’

Onze doelstelling, het via onze lokale partner Atuação Global aan 
kerken en instellingen aanbieden van het onderwijsprogramma PEVI 
(als aanvullend-) en EPV (als vervangend onderwijs) aan kansarme 
kinderen, is met kracht voortgezet. De leerachterstanden die kinde-
ren in niet westerse landen als gevolg van de coronapandemie heb-
ben opgelopen, trachten wij zo goed en zo snel mogelijk in te halen. 

Met het trainen van de Pakistaanse pedagogen Jessica Jasmine en 
Suneeta Asghar in de principes van het FACE (The Foundation for 
American Christian Education) programma is een begin gemaakt 
aan de Engelstalige tak van dit onderwijsprogramma. De Noord-
Ierse AECEP medewerkster Claudia Cacao heeft deze training ver-
zorgd. In Brazilië is een begin gemaakt aan de Engelse vertaling 
van de drie instructieboeken en het lesmateriaal. De in het najaar 
voorgenomen praktijktraining van Jessica en Suneeta in Brazilië is 
afgelast, omdat op last van de Pakistaanse autoriteiten de Brazili-
aanse ambassade in Islamabad een visum weigerde voor alleen-
reizende vrouwen. Deze training is nu verplaatst naar maart 2023 
en zal in Lahore plaatsvinden. We streven hiermee naar uitbreiding 
van ons programma buiten het Portugese taalgebied. Verzoeken 
om samenwerking uit Spaans- en Franstalige gebieden hebben ons 
inmiddels ook bereikt. 

Foto’s:

Pag. 5 (bov.l) Het kantoor op de Espaço Betty de Vries.
Pag. 5 (bov.m) De nieuwe druivenoogst in de tuin van de Espaço Betty de Vries.
Pag. 5 (bov.r) Groepsfoto van de diplomauitreiking aan de nieuwe PEVI-juffen en meesters.
Pag. 5 (ond.l) Na de les van de PEVI Talita Cumi in de Sede Nordeste.
Pag. 5. (ond.m) De “tropen proof” open evenementen zaal Celestial in de Sede Nodeste
Pag. 5 (ond.r) Naar de klaslokalen en gastenverblijf in de Sede Nordeste..
Pag. 6 Een jongen in gespannen verwachting in één van de drie nieuwe scholen in Pakistan.
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Teneinde deze uitbreiding van activiteiten optimaal te bevorderen is de samenwerking tussen Children Asking met co-
partner van onze uitvoerende partner Atuação Global, de Braziliaanse stichting AECEP geïntensiveerd.

Ook werd in 2022 het nieuwe schooluniform van de gefuseerde Associação Atuação Global ingevoerd.  

     

Foto’s:

Pag. 7 (l.b.) Bestuursoverleg AECEP - Atuação Global - Children Asking 
Pag. 7 (m.o) Het nieuwe schooluniform. 
Pag. 7 (r.b.) Pedagogisch directeur Atuação Global Juliana Helpa met de 
          Braziliaanse minister van Familiezaken, Damares Alves.
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In de praktijk
Hoe hebben wij onze doelstellingen in het coronajaar 

gerealiseerd? In 
2022 zijn de vol-

gende oormerkacties ge-
houden. 1) Kerstgift voor Guinee 

Bissau 2K ontvangen en ook uitge-
geven. 2) Voedselhulp PEVI CA 2K ont-

vangen en ook uitgegeven. 3) Voedselhulp 
Global Action Scholen Pakistan 0,5K ontvan-

gen en ook uitgegeven. 4) Excursie dierentuin 
2K ontvangen en ook uitgegeven. 5) Aanleg 
sportveld PEVI Menino de Deus 7,5K ontvan-
gen, 2022 5K uitgegeven. 6) Bouw lokalen 
PEVI Amor 5K ontvangen, 2022 2,5K uitge-
geven. 7) Uniformen Global Action Scho-

len 2K ontvangen en ook uitgegeven. 
8) Noodhulp overstroming Pakistan 

5K ontvangen en ook uitge-
geven.

Foto’s:

Pag. 8 (l.) IdH - Voedselhulp via maaltijden in de PEVI CA (2)
Pag. 8 (m.) WoS - Aanleg sportveld PEVI Menino de Deus. (6)
Pag. 8 (r.) WoS - Bouw extra lokalen in PEVI Amor. (5)
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Foto’s:

Pag. 9 (l.b.) Part. Schooluniformen Global Action Scholen (7)
Pag. 9 (r.b.) WoS - Excursie Dierentuin PEVI CA. (4)
Pag. 9 (l.o.) Noodhulp overstroming Pakistan (8)

4
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Maatschappelijke betekenis
Wat is de impact van ons werk binnen de maatschappijen waar wij actief zijn?

per 31-12-2022: ruim 13.000 kinderen via 152 partners in 8 landen
(opgave Associação Atuação Global)



d
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Ten einde onze afhankelijkheid van de incidentele inkomsten via de jaarlijkse 
gala-avonden te verminderen en een systeem van meer regelmatige en voor-
spelbare inkomsten te creëren, hebben we in 2022 het zogenaamde Silver-/
Gold-elite adoptieplan voor bedrijven geïntroduceerd. Parallel hieraan zijn wij 
met de glossy HET VERGEZICHT gestart. Dit halfjaarlijkse blad functioneert als 
verbindende schakel tussen de ons ondersteunende bedrijven en is tevens het 
marketingmiddel waarmee wij Children Asking meer nationale bekendheid willen 
geven. Het wordt, naast aan onze sponsoren, ook aan wachtkamers van zorgin-
stellingen, bibliotheken en dergelijke verzonden. 

Overeenkomstig het bestuursbesluit van 26 januari 2022 hebben we dit jaar een 
statutenwijziging doorgevoerd waarin de identiteit van Children Asking duidelijk 
is vastgelegd. Naar aanleiding hiervan hebben we ook een nieuw bestuursre-
glement opgesteld. Tenslotte hebben we een vijfjarenplan 2022-2026 opgesteld 
waarin de voornaamste doelen voor de komende periode zijn vastgelegd. 

Foto’s:

Pag. 11 (l.b.) Privékantoor Eric Visser.
Pag. 11 (l.m.) Cover eerste editie HET VERGEZICHT.
Pag. 11 (i.o.) Grain of Wheat website

Organisatorische ontwikkeling
Zaken die van belang zijn voor het goed functioneren van de organisatie.

Na het beëindigen van de samenwerking met het aanvankelijk beoogde leider-
schap hebben we gezocht naar een vorm van samenwerking die: a) past bij onze 
identiteit en b) een win/win situatie voor beide organisaties oplevert. Wij heb-
ben die gevonden in de internationaal opererende Zwitserse organisatie Grain 
of Wheat. Deze vijfenzeventigjarige organisatie heeft, net als Children Asking, 
‘discipelschapstraining’ voor kinderen in het vaandel staan. Zij doen dat wereld-
wijd door kampen, clubs, festivals, scholen, humanitarian aid en Sport&games te 
organiseren, maar hebben sinds kort ook scholen. Hierin ligt het win/win aspect. 
Met ons PEVI/EPV programma kunnen wij hen van dienst zijn, terwijl zij ons op 
bestuurlijk en organisatorisch vlak kunnen ondersteunen. De formele partner-
schapsovereenkomst zal in maart 2023 worden ondertekend. 
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De jaarlijkse gala-avond
Een traditioneel evenement dat dit jaar in een ander 

jasje is gestoken.

Materiële ontwikkeling
Fondsen die wij ter beschikking stellen voor de bouw 

en instandhouding van onze kantoren e.d.

Na een aantal jaren de gala-avond gezamenlijk te hebben geor-
ganiseerd, heeft GIDSnetwerk ervoor gekozen om dit jaar met 
een in Nederland actieve organisatie te gaan samenwerken. Wij 
hebben toen besloten om, terugkerend naar onze roots, voor 
een intiemere opzet te kiezen; een avond waarbij sfeer en kwa-
liteit centraal stonden. Vanwege de al jarenlange ondersteu-
ning door Ad Janssen van ‘Het Kasteel van Rhoon’ hebben we 
toen gekozen daar geen gala-avond, maar een benefietkerstdi-
ner te gaan organiseren. Een evenement met een minder hec-
tisch programma waarbij onze ambassadrice Channah Hewitt 
met drie optredens goed tot haar recht kon komen. Ook heb-
ben we met de door Eric Visser gehouden lezing, onder de titel 
“In de muil van de leeuw”, meer aandacht dan voorheen aan 
het doel van deze avond kunnen schenken. Met Erik Smithuis 
als gastheer en een overheerlijk viergangendiner als basis werd 
deze avond als bijzonder succesvol ervaren. Naast het aanbie-
den van het eerste exemplaar van de glossy HET VERGEZICHT 
presenteerde Erik Smithuis ook nog de traditionele ‘gouden en-
veloppe’. De opbrengst hiervan was weliswaar minder dan de 
eerdere gala-avonden, maar met 35K legden we toch weer de 
basis om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien.      

Ter verkrijging van de CMDCA-status is via onze advo-
caat in São Luiz (MA), Dr. Thalys, het proces van lega-
lisatie van de Sede Nordeste in Raposa (MA) gestart.

Foto’s:
Pag. 12 (r.b) Leerlingen van de PEVI Talita Cumi in de Sede Nordeste 
Pag. 12 (r.o) Ouders en kinderen in de Sede Nordeste tijdens het programma ‘Seja Vigilante’

Foto’s:
Pag. 12 (l.b) Twee van de ruim tachtig deelnemers aan het Kerstdiner 2022.
Pag. 12 (r.b) Erik Smithuis overhandigt Channah Hewitt de glossy HET VERGEZICHT
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Personele ontwikkeling
Wie werken er bij ons?

In 2022 hebben (op alfabetische volgorde) de volgende personeelsmutaties plaatsgevonden:

De boekhouding wordt op ZZP-basis verzorgd door Daniel Renger van Renger Finance. Hij houdt niet alleen de mu-
taties in Kas- en Bankboek bij, maar verzorgt tevens de facturering van onze debiteuren en de daarbij behorende 
incassobatches. Daarnaast doet hij t.b.v. het bestuur ook de begrotings- en cashflowcontrole.

Dick van den Bos heeft, samen met het team van Revive, dit jaar als vrijwilliger/journalist zijn bijdrage aan HET 
VERGEZICHT geleverd. 

Erica van Veen beheert onze FB en instagrampagina

Janneke van Hoven is als redactrice/correctrice van HET VERGEZICHT tot ons team vrijwilligers toegetreden.

Jean-Eric Visser maakt, als vrijwilliger/journalist, bij HET VERGEZICHT deel uit van ons team.

Lisette Quist heeft als gevolg van een burned out haar werkzaamheden voor Children Asking moeten beperken tot 
het samenstellen en verzenden van de Nieuwsbrieven. Wij hopen haar het komend jaar weer in goede gezondheid 
te mogen begroeten.

Margreet van Turenhout is, met haar bestuurlijke ervaring in de stichting ‘Woonzorgprojecten’, ook kandidaat be-
stuurslid en zal in maart 2023 een bestuursfunctie aanvaarden.

Marijke Koers zet zich sinds het begin van dit jaar op verschillende terreinen voor Children Asking in. Begon ze als 
ambassadeur, bij het samenstellen van het vijfjaren beleidsplan zette ze haar talenten ook op organisatorisch vlak 
in. Op dit moment is Marijke kandidaat bestuurslid. Een kandidatuur die, net als die van Margreet, in maart 2023 zal 
worden omgezet in een bestuursfunctie.

In Brazilië is Pr. Richard Zevenbergen als ambassadeur actief met het promoten van het PEVI/EPV-programma bij de 
vele kerken waar hij als zendingspastor van de VPE voorgaat.

Rob Hondsmerk (CEO Grain of Wheat) heeft zich bereid verklaard om met ingang van maart 2023 een bestuursfunc-
tie te gaan bekleden.
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Belangrijke bestuursbesluiten
Overzicht van de hoofdpunten uit de notulen van het afgelopen jaar.

26 januari 2022
Het bestuur kiest voor een gefaseerde bestuurswissel. Dat wil zeggen dat er maximaal 
drie bestuursleden tegelijk kunnen aftreden en vervangen kunnen worden. Er zou anders 
te veel van onze identiteit, geschiedenis en overeengekomen partnerschappen verloren 
kunnen gaan. Eric Visser wordt verzocht deze zaken te documenteren en in een voorstel 
tot statutenwijziging vast te leggen. De aanvaarding van deze waarden en van bestuurs-
verantwoordelijkheid door de eerder voorgedragen kandidaten, is nog niet rond. Besloten 
wordt, alvorens tot hun benoeming over te gaan, eerst deze zaken vast te leggen en ook 
het financiële overzicht 2021 af te ronden. Daniel Renger (Renger Finance) wordt voor-
gedragen als boekhouder op ZZP basis. 

Foto:

Pag. 14 De “Lençois Maranhense” UNESCO natuurgebied bij Raposa.

16 februari 2022
De benoeming van Daniel Renger (boekhouding)en Anneclaire Vonk (communicatie) op 
ZZP-basis wordt goedgekeurd. Jorinde Meijer zal als stagiaire (marketing) aan het team 
worden toegevoegd. Hanna wordt verzocht één en ander administratief en juridisch te 
regelen.

06 april 2022
De samenwerking met het beoogd leiderschap wordt beëindigd. Het tempo waarmee en 
de wijze waarop één en ander geregeld moest worden, was niet in overeenstemming 
met eerdere afspraken en het genomen bestuursbesluit van 26 januari. Ook het voorstel 
tot de benoeming van een interim bestuur dat de bevoegdheid tot het aanstellen van 
nieuwe bestuursleden zou krijgen, moest om die reden worden afgewezen. Daniel Ren-
ger zet de boekhouding van Exact online om naar SnelStart. Het afgesloten contract met 
Exact online hield in dat wij per geboekte factuur € 5,00 aan kosten moesten betalen. 
Anneclaire en Jorinde besluiten de samenwerking met Children Asking te beëindigen. De 
werkzaamheden van Anneclaire worden overgenomen door Lisette. Voor Jorinde hebben 
we voorlopig nog een vacature.
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26 juni 2022
Het bestuur besluit om de voor dit jaar voorgenomen GIDSnetwerk/Children Asking gala-avond af te gelasten en om te zetten in 
een zelfstandig en eigen fondsenwervingsevenement op een later tijdstip. Voor de komende jaren is nog geen besluit genomen.

Foto’s:

Pag. 15 Met muilezeltjes worden de voedeselpakketten naar
            de Brick Killns (steenfabvrieken) gebracht.
Pag. 16 Eenmeisje uit PLP School Wandana wordt gezegend.

27 juli 2022
De door Martin Tempelaar (notariskantoor Groenveld en van Houdt) samen met Eric Visser opgestelde statutenwijzigingen wor-
den unaniem goedgekeurd en zijn op 1 augustus 2022 gepasseerd. Het bestuursregelement en het vijfjaren beleidsplan 2022-
2026 worden ook goedgekeurd met dien verstande dat Marijke Koers, om de leesbaarheid te bevorderen, het beleidsplan heeft 
herschrijven. 
7 september 2022
Het in de statuten vereiste schema waarop bestuursleden dienen af te treden, dan wel wel weer herbenoemd worden, wordt 
goedgekeurd. Dit houdt in dat: Adriana de Gee 1-8-2023 - Amanda Mc Calman 1-8-2024 - Dominique Visser en Simone de Baan 
1-8-2025 - Eric Visser 1-8-2026 zullen aftreden en, tenzij anders wordt besloten, automatisch worden herbenoemd.

29 november 2022
Op deze vergadering werden geen besluiten genomen. Het was brainstormen over de gewenste en/of mogelijke betrokkenheid 
van de diverse medewerkers en vrijwilligers.
23 december 2022
De door Eric Visser, samen met Daniel Renger, opgestelde begroting 2023 wordt goedgekeurd.
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Spirituele ontwikkeling Statuten

Schulden en financieel Ondertekening
Aldus naar waarheid opgesteld,
Hendrik Ido Ambacht, 21 februari 2023.

Namens het bestuur, Eric Visser/Voorzitter.

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

De schuld bedroeg per 31-12-2022 € 5.000,--. Hiervoor is een 
aflossings-/schenkingsovereenkomst getekend waarin is be-
paald dat in de maand december 2023 dit laatste bedrag zal 
worden afgelost, waarna het dezelfde maand als gift zal wor-
den teruggestort.
Eric Visser heeft 33K aan Children Asking geleend. Hiervoor zal 
een regeling worden getroffen.

Er hebben in 2022 aanpassingen van de statuten plaats-
gevonden. Afschrift van deze nieuwe statuten zijn gele-
galiseerd en naar Brazilië gestuurd, waar ze, ten behoe-
ve van Children Asking-Brasil, door de ministeries van 
Justitie en Arbeid zullen worden geratificeerd. Voor de 
statuten zie:  www.childrenasking.org/visie-en-missie. 

Ondanks het feit dat 2022 een moeilijk jaar was, een jaar 
waarin we op zoek gingen naar ons fundament, mochten we 
duizenden kinderen zegenen. Zegenen in praktische zin met 
goed onderwijs, maar ook in geestelijke zin. We mochten hen 
bij ons fundament, Jezus Christus, brengen.


