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Voorwoord
Wat is er veel gebeurd in 2018. Een jaar waarin we konden starten met de
uitbreiding van het gebouw van The Saviours Welfare waarin de school, het hostel
en de kerk zijn ondergebracht.
Als je plannen maakt, dan kun je enthousiast worden en zie je bij wijze van spreken
de resultaten al; Je ziet het beeld voor je van spelende kinderen op het schoolplein,
volle klaslokalen, de zondagse erediensten in de kerk en vul maar verder in.
Maar wat moest er veel worden geregeld. We zijn eind 2018 dankbaar dat een groot
gedeelte van de bouw is gerealiseerd en dat ergens in 2019 de school kan worden
geopend en met steun van Bijzonder Noden en bovenal Gods onmisbare zegen we
verder mogen gaan met dit project temidden van de sloppenwijken van Khalig Nagar
in Lahore. Het licht van Gods Evangelie schijnt ook hier…..en roept op om Hem te
volgen.
Maar er gebeurde veel meer, na een artikel in de EO-gids, over het vrijkopen van
slavenarbeiders uit te steenfabrieken, ontvingen we een stroom van giften en konden
we veel gezinnen helpen om een betere toekomst op te bouwen. Mensen die
nieuwe kansen hebben gekregen op een beter bestaan.
Maar er is meer, de opvang van kinderen in het hostel, juridische hulp het helpen met
asielaanvragen en procedures.
Ook in de wisselingen binnen het bestuur kon worden voorzien, door het aantreden
van een nieuwe penningmeester in de persoon van Gert van ’t Hul en de steun van
vrijwilligers.
Maar er waren ook minder mooie zaken, zo werd de stichting in Pakistan
geconfronteerd met fraude van medewerker, wat tot ontslag heeft geleid van deze
medewerker. Het is verdrietig als iemand door eigen persoonlijke moeite het zo
moeilijk heeft dat hij er toe komt om geld uit de kas te ontvreemden. Voor ons is het
een signaal geweest om nog beter toe te zien op procedures om fraude te
voorkomen.
We hebben in overleg met onze grootste samenwerkende partner Bijzonder Noden,
besloten om in 2019 een audit te doen op het gehele project. In voorbereiding hierop
heeft eind 2018 een pré audit plaatsgevonden.
Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder jaar. Met vertrouwen kijken we
vooruit naar het nieuwe jaar
Namens het bestuur

www.peca-eu.com

3

Jaarverslag 2018 | Pakistani European Christian Alliance

Inhoudsopgave
Voorwoord .................................................................................................................. 2
1. Inleiding................................................................................................................ 4
2. PECA: achtergrond en organisatie ....................................................................... 5
2.1

Missie ............................................................................................................ 5

2.2

Grondslag ...................................................................................................... 5

2.3

Bestuur .......................................................................................................... 6

2.4

Toekomstbeeld .............................................................................................. 6

2.5

Partners ......................................................................................................... 6

3. Hulp aan Pakistaanse christenen ......................................................................... 7
3.1

Pakistan......................................................................................................... 7

3.1.1 Uitbreiding gebouw The Saviours Welfare .................................................. 7
3.1.2 Vrijkopen Slaven ......................................................................................... 8
3.1.3 Waterput ..................................................................................................... 9
3.1.4 Fraude ......................................................................................................... 9
3.1.5 Pre audit ...................................................................................................... 9
3.1.6 SDOK-reis naar Pakistan .......................................................................... 10
3.1.7 Adult Education ......................................................................................... 10
3.2

Sri Lanka ..................................................................................................... 10

3.3

Nederland .................................................................................................... 11

3.3.1 Promotie Stichting PECA .......................................................................... 12
3.3.2 Maaltijd Tilburg .......................................................................................... 12
3.3.3 Maaltijd Dronten ........................................................................................ 12
3.3.4 Netwerkbijeenkomst .................................................................................. 12
3.3.5 Diverse presentaties ................................................................................. 12
4. Financiën ........................................................................................................... 13

www.peca-eu.com

4

Jaarverslag 2018 | Pakistani European Christian Alliance

1. Inleiding
In het jaar 2018 heeft stichting PECA haar werk voor de Pakistaanse christenen op
veel manieren voort kunnen zetten. In Pakistan, maar ook daarbuiten heeft PECA
Pakistaanse christenen bemoedigd, ondersteund en praktische hulp geboden.
Verschillende particulieren en organisaties hebben het werk van PECA financieel
gesteund. Dankzij deze steun kon het werk van PECA doorgaan. Het werk dat PECA
in 2018 uitgevoerd heeft, wordt in dit verslag beschreven.
Het hoofddoel van PECA is om de situatie van de Pakistaanse Christenen op een
mondiaal niveau te verbeteren. Het doel van dit jaarverslag is om de uitgevoerde
activiteiten van het jaar 2018 te verantwoorden en toe te lichten.
In dit jaarverslag komen een aantal verschillende aspecten aan de orde. Allereerst
wordt PECA als organisatie in 2018 kort beschreven in hoofdstuk 2. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 3 de concrete hulp beschreven die PECA heeft kunnen bieden
aan de Pakistaanse christenen. In hoofdstuk 4 worden de activiteiten van PECA op
het gebied van bewustwording beschreven. Als laatste wordt er in hoofdstuk 5
verslag gedaan van de financiën van PECA over het jaar 2018.

Afbeelding 1.1: Diploma uitreiking Savioursschool

www.peca-eu.com

5

Jaarverslag 2018 | Pakistani European Christian Alliance

2. PECA: achtergrond en organisatie
Stichting PECA (Pakistani European Christian Alliance) is een organisatie die zich
inzet voor de verbetering van de juridische, sociale en religieuze situatie van de
Pakistaanse christenen in Europa en Pakistan. PECA is in 2009 opgericht door
Sylvester Bhatti nadat hij werd geconfronteerd met de nood van gevluchte
Pakistaanse christenen. In dit hoofdstuk zal PECA als organisatie kort beschreven
worden.

2.1

Missie

PECA werkt onder Pakistaanse christenen in en buiten Pakistan die gevlucht zijn of
door hun geloofsovertuiging ernstig gevaar lopen. PECA verzorgt noodopvang en zet
zich in om de situatie van deze christenen te verbeteren.
De missie van PECA vinden we terug in de Galaten 6:2: “Draagt elkanders lasten,
en vervult alzo de wet van Christus.”
Het hoofddoel van PECA is om de situatie van de Pakistaanse Christenen op een
mondiaal niveau te verbeteren. In het begin richtte PECA zich voornamelijk op de
asielprocedures en integratie van Pakistaanse christelijke asielzoekers. Ter
bevordering van integratie worden programma’s, bijeenkomsten en Urdukerkdiensten aangeboden zodat de Pakistaanse christelijke vluchtelingen hun
ervaringen en ideeën met elkaar kunnen delen. Later is daar ook praktische hulp en
ondersteuning bij gekomen.

2.2

Grondslag

PECA is een in Nederland geregistreerde organisatie, die internationaal en
interkerkelijk opereert onder Pakistaanse christenen. De grondslag van PECA is de
Bijbel, vanuit Bijbelse opdracht is PECA geroepen om de lasten te dragen van de
broeders en zusters in en buiten Pakistan. De grondslag wordt verder uitgewerkt in
de internationale ‘TULIP’ belijdenis van het calvinisme:
Totale Verdorvenheid (Total Depravity): “er is niemand die verstandig is, er is
niemand die God zoekt.” (Romeinen 3:11)
Onvoorwaardelijke Verkiezing (Unconditional Election): “Want toen de kinderen nog
niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het
voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit
de werken, maar uit Hem Die roept” (Romeinen 9:11)
Beperkte Verzoening (Limited Atonement): “Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de
wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U” (Johannes 17:9)
Onweerstaanbare Genade (Irresistible Grace): “Maar God, Die rijk is in
barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook
toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt - uit
genade bent u zalig geworden -“ (Efeze 2:4,5)
Volharding van de Heiligen (Perseverance of the Saints): “Ik vertrouw erop dat Hij
Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus
Christus.” (Filippenzen 1:6)
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2.3

Bestuur

In 2018 is de samenstelling van het bestuur van PECA gewijzigd. Eind 2018 bestond
het bestuur van PECA uit de volgende leden.
S.A. Bhatti

voorzitter

M.S. Bhatti

secretaris

G. van t’ Hul

penningmeester

S. Bhatti - Joseph

algemeen bestuurslid

A. van Engelen

algemeen bestuurslid

K. van der Blonk

algemeen bestuurslid

Het bestuur weet zich verder versterkt door een aantal vaste vrijwilligers.

2.4

Toekomstbeeld

PECA ziet een toenemende nood onder Pakistaanse christenen vanwege de
bedreigingen van bijvoorbeeld moslimextremisten. De situatie in Pakistan is in 2018
net zo slecht gebleven, daarom verwacht PECA dat het werk onder de Pakistaanse
christenen zal toenemen in de komende jaren. Behalve de directe hulp wil PECA ook
het werk in Pakistan en de bewustwording in Nederland vergroten en de meer
bekendheid geven aan het werk van PECA.
Wel ligt de focus van de PECA in de komende periode op het project The Saviours
Welfare met de intentie om dit project in de komende jaren te begeleiden naar
volledige zelfstandigheid.

2.5

Partners

In 2018 heeft PECA samengewerkt met verschillende partners in Nederland en
daarbuiten.
•
•

•

•

•

Stichting Gave: samen christelijke asielzoekers ondersteunt en geholpen in
moeilijke situaties.
SDOK (stichting de ondergrondse kerk): samen juridisch hulp gegeven aan
christelijke slachtoffers van blasfemie in Pakistan. Hiervoor heeft SDOK
financiële steun gegeven aan PECA.
Bijzonder Noden: In 2015 is de samenwerking tussen Bijzondere Noden en
PECA gestart. Bijzondere Noden heeft verschillende projecten van PECA in
Pakistan en Sri Lanka financieel gesteund en adviezen verleent.
DaySeaDay: Sinds 2016 werkt PECA samen met zeevisgroothandel
DaySeaDay om slavenarbeiders van de steenfabrieken in Pakistan vrij te
kopen en nieuw toekomstperspectief te geven. Ook in 2018 heeft DaySeaDay
financiële steun gegeven voor dit project.
The Saviours Welfare: TSW is partner-organisatie van PECA in Pakistan. In
2018 is de samenwerking voortgezet in Pakistan.

www.peca-eu.com
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3. Hulp aan Pakistaanse christenen
PECA biedt hulp aan Pakistaanse christenen op verschillende manieren in
verschillende landen. In dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe PECA in het jaar
2018 hulp heeft kunnen bieden aan de Pakistaanse christen, ten eerste in Pakistan
zelf, ten tweede in Sri Lanka en ten derde in Nederland.

3.1

Pakistan

Stichting PECA heeft het werk in Pakistan uitgebreid in de afgelopen jaren. In
Pakistan werkt Stichting PECA samen met een partnerorganisatie The Saviour’s
Welfare Foundation (TSW), Pakistan. Samen met TSW geeft PECA juridisch hulp,
geestelijke hulp en humanitaire hulp aan de allerarmsten en Pakistaanse christenen
die ernstig gevaar lopen in Pakistan.
In 2017 werd bevestigd dat PECA samen gaat werken met Stichting Bijzondere
Noden en de Jeugdbondactie van de Gereformeerde gemeente. PECA is een van de
drie projecten die de Jeugdbond heeft gekozen om te ondersteunen met de
jeugdverenigingen van de gereformeerde gemeente.
3.1.1 Uitbreiding gebouw The Saviours Welfare
The Saviours Welfere heeft midden in de sloppenwijken van Khalig Nagar een
project waarbij in 1 gebouw een school is voor Christelijk primair onderwijs en een
kerk, een hostel voor de opvang kinderen, een kleine medische post en een waterput
voor schoon drinkwater.
Op deze wijze klinkt hier het evangelie van Christus en wordt invulling gegeven aan
onze doelstelling om, om te zien naar onze naaste en elkaars lasten te dragen. Hoe
bijzonder is het dat dit mogelijk is in een land als Pakistan.
Toen er plannen werden gemaakt om het gebouw uit te breiden, zodat de school
naast het primaire onderwijs ook vervolgonderwijs kon gaan geven, zijn deze
plannen ook voorgelegd aan de Stichting Bijzonder Noden en hebben ze besloten
om voor de realisatie van de plannen gelden beschikbaar te maken.

Afbeelding 3.1.1: Bouw nieuw gebouw voor project: ‘The Saviours Welfare’.

www.peca-eu.com
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Inmiddels, als we dit schrijven, is de bouw gerealiseerd, maar wat is er een werk
verzet in Pakistan door bouwlieden, maar ook betrokken gemeenteleden en ouders
en leerkrachten. Het gebouw is fors uitgebreid, met een nieuwe kerkzaal, nieuwe
klaslokalen, inrichting en aankleding. Er is in Hostel voor de opvang van kinderen uit
de steenfabrieken die door de weeks niet thuis kunnen zijn. Een ouderpaar verzorgd
hen en staat voor hen klaar.
In 2019 zullen vergunningen worden aangevraagd voor het vervolgonderwijs, zodat
de diploma’s ook door de overheid worden erkend.
3.1.2 Vrijkopen Slaven
Naast de uitbreiding van de school, is er in 2018 veel geld binnen gekomen voor het
project waarbij slavenarbeiders worden vrijgekocht van hun schulden in de
steenfabrieken. Het gaat dan om arbeiders die veelal vanwege medische redenen
niet langer in staat zijn om dit zware werk te doen, maar door hun schulden
gebonden zijn aan de fabrieken, waardoor het hele gezin inclusief de kinderen moet
werken om in te verdienen op schulden die nooit terugbetaald kunnen worden.
Met de steun van vele begunstigers uit Nederland, konden we tientallen gezinnen
helpen door hun schulden af te betalen en ander werk te zoeken dat beter te doen is
of middels een micro krediet hen te helpen bij het opstarten van een eigen bedrijfje.
Met een motorfiets of een ezel of naaimachine ontstaan mogelijkheden om zelf
eigen inkomen te generen.
Binnen deze groep van gezinnen vindt ook pastoraal en diaconaal werk plaats vanuit
de Saviours Welfare kerk om hen blijvend te helpen en te ondersteunen.
Verder kon in samenwerking met andere plaatselijke partijen waaronder ook de
moslims gewerkt worden aan de verbetering van het riool rondom het gebouw.

Afbeelding 3.1.2: Vrijgekochte slaaf met nieuwe motor voor vervoer stenen.
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3.1.3 Waterput
Vanuit de omgeving maakt men dankbaar gebruik van de in 2017 aangelegde
waterput, waarmee schoon drinkwater voor handen is. Ook dit zorgt voor interactie
en de mogelijkheid om iets te doen binnen de wijk en op deze wijze ook iets te laten
zien van het Christendom te midden van de sloppenwijken op een plaats waar
Christenen vanwege hun geloof worden gediscrimineerd.

Afbeelding 3.1.3 Waterpomp in Khaliq Nagar

3.1.4 Fraude door medewerker TSW
Eind 2018 was er ook een vervelende situatie toen er sprake was van fraude door
een medewerker van TSW. Eén van de medewerkers die een verantwoordelijke
positie had, kwam in de situatie dat er binnen het gezin acuut geld nodig was
vanwege ernstige ziekte. Waar In Nederland het ziekenhuis zal helpen, was hier toch
echt eerst geld nodig. In deze situatie heeft deze medewerker geld ontvreemd om
zijn gezin te kunnen helpen. Het kwam gelukkig snel uit. De medewerker heeft ook
excuses gemaakt en deze situatie is uitgesproken. De medewerker heeft vergeving
gevraagd. De Saviourschurch heeft het de medewerker vergeven!
Toch geeft deze situatie ook een duidelijk signaal om de procedures nog eens goed
langs te lopen om herhaling van zo’n situatie te voorkomen.
3.1.5 Pre audit
In een pré audit is eind 2018 een aantal punten benoemd die de organisatie zouden
kunnen verbeteren en versterken. In 2019 zal Sylvester Bhatti zelf vanuit Nederland
veel aanwezig zijn in Pakistan om toe te zien op het bouwproject maar ook coaching
en verbetering van de organisatie te begeleiden. Na afronding van de bouw zal er
een nieuwe grote audit op het gehele project plaatsvinden. Op deze wijze willen we
blijvend werken aan verbetering van de organisatie en zorgen voor transparantie in
de verantwoording van de gelden die in Nederland voor het project zijn
binnengehaald.

www.peca-eu.com
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3.1.6 SDOK-reis naar Pakistan
Na de geslaagde reis van SDOK en EO in 2017 heeft SDOK nogmaals een reis
georganiseerd met Sylvester Bhatti. Vier vrijwilligers van SDOK waren ook mee naar
Pakistan. Voor deze reis had Stichting PECA meerdere ontmoetingen geregeld met
vervolgde Pakistaanse christenen.

Afbeelding 3.1.4 Waterpomp in Khaliq Nagar

3.1.7 Adult Education
Stichting PECA werkt in een sloppenwijk in Lahore. De meeste christenen die hier
wonen zijn de allerarmste mensen van de samenleving die weinig tot geen onderwijs
hebben gehad. De onderwijsratio onder de christenen in Pakistan is lager dan ooit.
Stichting PECA probeert dit te veranderen door onderwijs gangbaar te maken in een
sloppenwijk zoals Khaliq Nagar. In de afgelopen jaren heeft Stichting PECA ervaren
dat veel ouders ook een behoefte voelen voor onderwijs, maar niet de juiste
begeleiding kregen. Om zulke ouders te helpen, is Stichting PECA voorzichtig gestart
met Adult Education. De lessen werden gegeven door één lerares die twee avonden
per week lesgaf op de school van TSW. Mensen van de sloppenwijk waren erg
enthousiast, waardoor de klas algauw vol was. Stichting PECA wil dit project in 2019
uitbreiden zodat meer mensen naar de lessen kunnen komen.

3.2

Sri Lanka

In 2013 werd PECA geconfronteerd met de nood in Sri Lanka, dat een vluchthaven
blijkt te zijn voor veel Pakistaanse christenen. Steeds meer mensen zijn genoodzaakt
om hun huizen te verlaten en te vluchten naar landen zoals Sri Lanka waar zij asiel
kunnen aanvragen bij UNHCR. In de tussentijd is er niemand die omkijkt naar deze
vluchtelingen waardoor zij worden gedwongen om op straat te zwerven zonder
verblijfplaats of levensonderhoud. Stichting PECA wil deze vluchtelingen helpen.
Daarom heeft stichting PECA een project gestart in Sri Lanka en huizen gehuurd
waarin de Pakistaanse christelijke vluchtelingen opgevangen worden. Het primaire
doel van PECA voor deze vluchtelingen in Sri Lanka is om deze zorg te blijven
bieden totdat deze mensen worden hervestigd door UNHCR. PECA biedt onderdak,
voedsel, medische zorg, geestelijke ondersteuning en juridische ondersteuning aan
de vluchtelingen.

www.peca-eu.com

11

Jaarverslag 2018 | Pakistani European Christian Alliance

PECA vindt het belangrijk dat alle vluchtelingen onderdak en voldoende eten
hebben. In de afgelopen 3 jaren heeft PECA hiervoor meerdere huizen gehuurd en
kregen mensen drie maaltijden op een dag, maar inmiddels is het project veel kleiner
geworden. De immigratie in Sri lanka is veel strenger geworden, waardoor er minder
asielzoekers het land in kunnen komen. Bovendien hebben veel mensen inmiddels
een vluchtelingenstatus en wachten op hun hervestiging. Daarom heeft PECA
besloten om het werk in Sri Lanka langzaam af te bouwen. Voorheen hadden we drie
huizen, maar inmiddels hebben we één huis waar alleen vluchtelingen zonder een
vluchtelingenstatus wonen. PECA geeft hen alleen een maandelijks bedrag waarmee
ze hun maandelijkse lasten kunnen betalen. Verder moeten zij zelf voorzien in hun
extra kosten. Daarnaast bieden we ook hulp aan veel gezinnen buiten het PECA-huis
die geen vluchtelingstatus hebben, maar wel zelfstandig wonen. PECA geeft hen een
vaste bedrag waarmee zij hun huishouden kunnen draaien. Zolang de laatste
mensen van de PECA-huizen niet zijn hervestigd kan PECA niet stoppen met het
werk in Sri Lanka. Jaarlijks worden tientallen mensen hervestigd, dus PECA
verwacht dat in de komende jaren het werk in Sri Lanka zal stoppen.
In 2018 is dit werk op Sri Lanka nog voortgezet en zijn tientallen mensen via de
PECA opgevangen. Eind 2018 heeft het bestuur van PECA definitief besloten dit
werk af te bouwen en in 2019 volledig hiermee te stoppen. Daarmee ligt de focus
voornamelijk op het project van Saviours Welfare. Het is de intentie om dit project in
de komende jaren verder te verzelfstandigen en dan afhankelijk van de
ontwikkelingen nieuwe projecten op te pakken.

3.3

Nederland

In Nederland steunt en bemoedigd PECA gevluchte christenen door hen op te
zoeken en te begeleiden bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. PECA
biedt ook ondersteuning aan vluchtelingen die zijn afgewezen door de IND.
Vervolgens wordt er samen gekeken naar de toekomstplannen. Indien nodig biedt
PECA ondersteuning aan in de asielprocedure op het gebied van vertaalwerk,
papieren in orde maken en gesprekken voeren. Pakistaanse asielzoekers die
contact hebben met PECA worden ook betrokken bij bijeenkomsten van PECA. Als
laatste probeert PECA de Pakistaanse asielzoekers met een verblijfstatus onder te
brengen bij een kerkelijke gemeente die verder zorg kan dragen voor diegene.
In 2018 heeft PECA meerdere asielzoekers geholpen met de voorbereidingen van
hun eerste interview of bij een tweede asielaanvraag. Daarnaast heeft PECA ook
enkele uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen totdat zij weer terug konden naar
het AZC of ergens anders konden verblijven. PECA heeft meerdere bijeenkomsten
georganiseerd met christelijke asielzoekers om te praten over hun problemen en de
uitdagingen waar zij mee te maken krijgen.
Ook in 2018 is op diverse avonden en bijeenkomsten uitleg gegeven over de situatie
van Christenen in Pakistan om blijvend het geluid te laten horen dat Christenen het
daar moeilijk hebben en uw en onze steun hard nodig hebben.

www.peca-eu.com
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Vanwege de bouw in Pakistan heeft in de Stichting PECA in 2018 de nadruk
meer gelegen op het werk in Pakistan zelf dan in Nederland. Toch is er wel het een
en ander gebeurd.
3.3.1 Promotie Stichting PECA
Het besluit is genomen om in 2019 te komen met een nieuwe website en een
regelmatige nieuwsbrief om begunstigers en geïnteresseerden beter te betrekken bij
het werk van de stichting. Hiertoe is contact gelegd met iemand die vrijwillig de PR
voor de stichting wil gaan verzorgen. Dat belooft wat voor 2019.
3.3.2 Maaltijd Tilburg
In september heeft Stichting PECA in samenwerking met de evangelisatiepost van
de Gereformeerde Gemeenten in Tilburg een maaltijd georganiseerd voor de
vrijwilligers en betrokkenen van de evangelisatiepost. Het was een zeer geslaagde
middag en avond waarbij vanuit Stichting PECA een Pakistaanse maaltijd was
voorbereid en er een presentatie is gegeven over het werk van Stichting PECA. Van
de vrijwilligers hebben we een mooie gift in ontvangst mogen nemen.
3.3.3 Maaltijd Dronten
In februari heeft Stichting PECA een Pakistaanse maaltijd georganiseerd in Dronten
voor belangstellenden.
3.3.4 Netwerkbijeenkomst
In juni heeft een deel van het bestuur deelgenomen aan een netwerkbijeenkomst die
georganiseerd was door het CDA, de CU en de SGP. Op deze bijeenkomst is er veel
gesproken over onderlinge samenwerking tussen de verschillende organisaties en
hoe we daarbij de hulp van de drie christelijke politieke partijen kunnen inschakelen.
De politieke partijen zijn heel betrokken en willen graag de verschillende organisaties
vaker betrekken en inlichten van zaken die hun aandacht kunnen gebruiken. De
gesprekken en discussies waren erg leerzaam en het was goed om de contacten te
onderhouden. Voor onze introductie kregen Myra en ik beide 5 minuten. In die tijd
hebben wij veel kunnen vertellen over ons werk en onze missie. Ik hoop dat de
volgende keer ook iemand anders met mij mee kan.
3.3.5 Diverse presentaties
Gedurende het jaar zijn er vanuit Stichting PECA verschillende presentaties gegeven
over het werk in Pakistan. In Mussel is er een presentatie gegeven voor de jongeren
van de Christelijk Gereformeerde Kerk als afsluiting van het catechisatie-seizoen. In
Rijssen is er een presentatie gegeven aan de vrouwenvereniging van de Hervormde
PKN-gemeente. Stichting PECA was bij deze vrouwenvereniging één van de goede
doelen waar het gehele jaar geld voor ingezameld werd. In Middelharnis is een
presentatie gegeven op een zendingsavond van de Christelijk Gereformeerde Kerk.
In alle drie de plaatsen waren het mooie avonden met goede interactie.

www.peca-eu.com

13

Jaarverslag 2018 | Pakistani European Christian Alliance

4. Financiën
In dit hoofdstuk is het financieel overzicht te zien over 2018 van stichting PECA. Het
geeft een totaaloverzicht van de inkomsten en uitgaven van stichting PECA.

Financieel verslag Stichting PECA 2018
Saldo per 1-1-2018

5.576,-

Inkomsten:
-

Giften Bijzondere Noden (uitbreiding onderwijs)
Giften vrijkopen slaven
Giften particulieren, incl. sponsor maaltijden
Giften Bijzondere Noden (Sri Lanka)
Sponsoring kinderen Hostel
Giften DaySeaDay
Giften kerken, algemeen
Giften The Saviours Welfare

€ 84.000,€ 54.660,€ 19.889,€ 8.000,€ 6.995,€ 6.000,€ 1.544,€
450,-

€ 181.538,Uitgaven:
1.
-

Uitgaven in Nederland
Autokosten
Correctie autoverzekering
Reis en verblijfskosten
Kosten maaltijden
Bankkosten
Overige kosten

-/-/-/-/-/-

€ 1.134,€ 1.457,€ 735,€ 547,€ 454,€ 187,€ 1.600,-

2. Uitgaven t.b.v. Sri Lanka
- Huur, energie en voedsel
- Medische kosten

-/-/-

€ 8.053,€ 100,€ 8.153,-

3.
-

Uitgaven t.b.v. Pakistan
Uitbreiding onderwijs (bouw)
Vrijkopen Slaven
Salarissen school, kerk, hostel
Lesmateriaal
Kosten Hostel
Overige uitgaven Pakistan

-/-/-/-/-/-/-

€ 84.000,€ 56.890,€ 11.274,€ 4.000,€ 2.387,€ 1.615,€ 160.166,€ 169.919,-

€ 17.195,-

Saldo per 31-12-2018
www.peca-eu.com

