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1. LOCK DOWN, PAKISTAN
Het Corona virus heeft zich in de afgelopen maanden razendsnel over de
wereld verspreid met enorme consequenties.
Om overbelasting van de zorg te voorkomen gaan de landen in de Lock down
en komt de economie tot stilstand. Hier in Europa worden met allerlei
maatregelen de consequenties voor de ondernemers en de individuele
werknemers deels opgevangen. Gelukkig is er een vangnet van de overheid.
In een land als Pakistan komt een Lock down voor de dagloners neer op het
directe verlies van hun inkomen. Binnen het project: ‘The Saviours Welfare’
worden we geconfronteerd met de sluiting van de school en de kerk. Dat is niet
alles, want juist de gezinnen uit de arme sloppenwijk Khaliq Nagar in Lahore, zijn
in hun bestaan afhankelijk van hun werk en zijn van de een op de andere dag
hun inkomen kwijt geraakt.
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2. DE NOODHULP
Stichting PECA heeft samen met The Saviours Welfare een noodhulpactie
opgezet om juist deze gezinnen, de allerarmsten, te helpen door onder andere
voedselpakketten uit te delen. Deze pakketten bestaan uit de basisbehoeften
zoals o.a. rijst, meel, olie, suiker, melk en thee.
Er is een vergunning aangevraagd en gekregen om als organisatie noodhulp te
verlenen in de sloppenwijken, hierdoor kan men zich vrij verplaatsen ondanks de
Lock down.
Een deel van de bewoners gelieerd aan de kerk en de school komt het
voedselpakket afhalen bij het gebouw en een deel van de voedselpakketten is
uitgedeeld in de wijken.
Om te voorkomen dat binnen één gezin meerdere pakketten terecht komen,
wordt bij het uitdelen strikt gewerkt met legitimatie en het tekenen voor
ontvangst van het pakket.
De eerste hulpverlening was eind maart, met steun van 2 Pakistaanse
ondernemers kon aan ruim 1.300 mensen een hulppakket worden verstrekt.
Daarna was de steun afhankelijk van de gelden zoals die vanuit Nederland
beschikbaar konden komen en werd door Stichting PECA een actie gestart om
gelden binnen te brengen voor het financieren van de noodhulp. Deze
pakketten zijn terug te zien in de bijlagen.
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3. VERANTWOORDING
Ondanks het feit dat de noodhulp nog loopt, willen we middels dit verslag
tussentijds verantwoording afleggen.
Inmiddels is er voor een bedrag aan Rs/1.871.100 aan voedsel ingekocht
genoeg voor circa 1050 voedselpakketten. Hiervan zijn inmiddels 1.023
pakketten uitgedeeld.
Aan kosten voor brandstof en autohuur is Rs/76.000 uitgegeven, waarmee het
totaal komt op Rs 1.947.100 wat gelijk staat aan € 11.046,- bij de koers van 30-42020.
De verdeling beperkt zich tot de gezinnen verbonden aan de kerk en de school
en in de directe nabijheid van het project.
Voor blijvende steun is wekelijks zo’n € 2.000,- tot € 2.500,- nodig. Inmiddels
mochten we mede dankzij particuliere giften en enkele grote giften van o.a. de
stichting Bijzondere Noden en stichting Grace ruim € 20.000,- ontvangen t.b.v.
noodhulp.
Hiermee kunnen we ook in de komende weken nog blijven helpen.

BLIJE DAGLONER MET VOEDSELPAKKET
VAN DE SAVIOURS WELFARE
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4. VOORLICHTING
Naast het verstrekken van voedselpakketten is een ander onderdeel het
voorlichten van de mensen over hygiëne en het bewaren van afstand. Hiertoe is
postermateriaal gemaakt,
waarbij ook met symbolen wordt uitgelegd wat men moet doen.
Omdat het analfabetisme groot is, moet ook veel uitgelegd worden.

POSTER MATRIAAL BIJ
DE AFHAAL PLEK VOOR DE PAKKETTEN
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DANKWOORD
We danken alle particuliere donateurs, kerken en verenigingen en met name de
stichting Bijzonder Noden en stichting Grace, voor hun bijdragen om deze
noodhulp zo snel te kunnen opzetten. We spreken de hoop uit dat de hulp snel
kan worden afgebouwd, maar zullen zo dat nodig is ons blijven inzetten voor de
broodnodige hulp ter plaatse.
Hulp die kan worden geboden door de inzet van de vele vrijwilligers ter plaatse
van The Saviours Church. Wat is het mooi dat de jongeren van de kerk zich
inzetten bij het verdelen van de pakketten.
Bovenal ervaren we hierin ook Gods zegen en willen we ook blijvend ons werk
aan Hem opdragen.

Bijlagen:
Financieel verslag eerste maand.
Vergunning noodhulp
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Ingredients in a Packet
Flour
Suger
Lenson Chana
Lenson Red
Lenson Black
Leaf Tea
Milk
Oil
Rs/ Packet Cost

495
130
170
187
180
250
150
220
1782

Pack

Cost

First Consignment 22-Mar-2020

50

Rs/89100

Second Consignmet 31-Mar-2020

100

Rs/178200

Third Consignment 10-April-2020

110

Rs/196020

Fourth Consignment 11-April-2020.

190

Rs/338580

Fifth Consignment 14-April-2020

150

Rs/267300

Sixth Consignment 18-April-2020

170

Rs/302940

Seventh Consignment 22-April-2020

180

Rs/320760

Eighth Consignment 27-April-2020

100

Rs/178200

1050

Rs/1871100

Total Cost

Purchased Packets
Distrbuted Packets
Remaining Packets

1050
1023
27
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In de onderstaande opsomming ziet u een verantwoording van de fondsen die
door Stichting PECA zijn ontvangen.
Situatie per 22-04-2020
Inkomende giften:
Gift Bijzondere Noden
Gift St. Grace
Giften particulieren

€ 5.000,€ 5.000,€ 9.881,-

Totaal inkomende giften
Inhouding 10% algemene kosten Stichting PECA
Totaal te besteden giften noodhulp Lahore

€ 19.881,€ 1.988,€ 17.893,-

Uitgegeven voor noodhulp Lahore in roepies:
Voedselpakketten
Rs/ 1.871.100
Brandstof & autohuur
Rs/ 1.947.100
Totaal uitgegeven voor noodhulp Lahore in roepies

Rs/ 1.947.100

Totaal uitgegeven voor noodhulp Lahore

€ 11.046,-

Te besteden voor noodhulp Lahore

€ 6.847,-
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