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BELEIDSPLAN
Dit beleidsplan geeft de koers van ‘Stichting PECA’ weer, dit wordt
weergegeven in een aantal punten.
-

Waarom bestaat Stichting PECA?
Vanuit welke waarden werkt Stichting PECA?
Wat zijn de werkzaamheden van Stichting PECA?
Hoe ziet het bestuur van Stichting PECA er uit?
Hoe worden fondsen verworven en besteed door Stichting PECA?
Wat zijn de ambities van Stichting PECA?

WAAROM BESTAAT STICHTING PECA?
Stichting PECA is in 2009 opgericht door Sylvester Bhatti nadat hij werd
geconfronteerd met de nood van gevluchte Pakistaanse Christenen; Stichting
PECA zet zich op verschillende manieren in voor Pakistaanse Christenen samen
met de partnerorganisatie: ‘The Saviours Welfare’ in Pakistan.
In Pakistan worden Christenen gediscrimineerd, kunnen ze geen onderwijs
volgen, geen belangrijke banen krijgen en worden ze gevangen gezet als er iets
wordt gezegd wat tegen de Koran is. Dit zijn redenen voor Christenen om te
vluchten uit Pakistan. Stichting PECA wil dat de Christenen zich bewust zijn van
de situatie en die proberen aan te passen door in Pakistan te blijven.
VANUIT WELKE WAARDEN WERKT STICHTING PECA?
Stichting PECA is een internationale organisatie. De grondslag van Stichting
PECA is de Bijbel. De grondslag van Stichting PECA wordt verder uitgewerkt zoals
te vinden is in de internationale ‘Tulip’ belijdenis van het calvinisme.
Total Depravity (Totale Verdorvenheid)
Unconditional Election (Onvoorwaardelijke Verkiezing)
Limited Atonement (Beperkte Verzoening)
Irresistible Grace (Onweerstaanbare Genade)
Perseverance of the Saints (Volharding van de Heiligen)
De missie van Stichting PECA vinden we terug in de Bijbel in:
Galaten 6:2: “Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus
Hebreeën 13:2: “Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen
zonder het te weten engelen onderdak geboden.”
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WAT ZIJN DE WERKZAAMHEDEN VAN STICHTING PECA?
Stichting PECA is een in Nederland geregistreerde organisatie die zich
internationaal inzet voor Pakistaanse christenen in nood vanuit een Bijbelse
opdracht.
Stichting PECA zet zich in voor vervolgde Pakistaanse christenen door het bieden
van:
-

Onderdak voor dakloze ouderen en twee maal per dag een maaltijd.
Opvang voor kinderen van dagloners(kinderhostel)
Schoon drinkwater vanuit de waterpomp
Vanuit de plaatselijke kerk: (geestelijk) onderwijs, pastorale aandacht,
wekelijkse kerkdienst en gebedsbijeenkomsten.
- Vanuit de plaatselijke school: basisonderwijs, vervolgonderwijs,
naailessen.
- Op basis van projecten het vrijkopen van slaven bij de steenfabrieken
en hulp bij het opstarten van een eigen bedrijf middels microkrediet.
- Juridische hulp
Dit alles wordt gecoördineerd door partnerorganisatie: ‘The Saviours Welfare’ in
Pakistan. Sylvester Bhatti de oprichter van deze organisatie helpt hier ook deels
bij door werkbezoeken, het doel van deze bezoeken is de verdere
verzelfstandiging. Zodat het project op termijn zelfstandig kan bestaan en de
zelfredzaamheid van de allerarmste Christenen groter is.
Naast deze verschillende projecten en werkzaamheden in Pakistan houdt
Stichting PECA zich in Nederland bezig met bewustwording en bemoediging.

WIJKGEBOUW THE SAVIOURS WELFARE
ONDER ANDEREN SCHOOL / KERK / HOSTEL
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HET BESTUUR
Stichting PECA wordt bestuurd door 7 bestuursleden, bestaande uit een
voorzitter, secretaris, penningmeester en vier algemene bestuursleden.
Onderstaand een korte weergave.
K. van der Blonk, Voorzitter
M.S. Bhatti, Secretaris
M. de Bruin, Penningmeester
S.A. Bhatti, algemeen bestuurslid
S. Joseph, algemeen bestuurslid
L.H.J. Weening, algemeen bestuurslid
E.J. Weening, algemeen bestuurslid
VERWERVING VAN INKOMSTEN
Stichting PECA verwerft haar inkomsten in Nederland allereerst vanuit vaste
giften van particulieren, kerken en organisaties. Daarnaast worden er middels
projectvoorstellen en bewustwordingscampagnes fondsen geworven.
BEHEER & BESTEDING VAN VERMOGEN
Het vermogen van Stichting PECA wordt beheerd door de penningmeester van
Stichting PECA. Na afronding van een project wordt er aan het bestuur
gerapporteerd over de gemaakte kosten. Binnengekomen giften worden, indien
aangegeven, besteedt aan een specifiek doel en anders besteedt aan een
door het bestuur gekozen project. Stichting PECA houdt 10% van haar giften in
voor algemene kosten: fondsen werving, bewustwording, beheer en
administratie. Oftewel het draaiende houden van Stichting PECA.
Besteding van financiële middelen in Pakistan loopt via de partnerorganisatie:
‘The Saviours Welfare’. Die leggen ook verantwoording af aan Stichting PECA na
afloop van een project. Stichting PECA zorgt dat hier documentatie van
gemaakt wordt, dit is terug te zien op de site.

KERKDIENST IN DE
SAVIOURSCHUCH IN PAKISTAN
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DE AMBITIES VAN STICHTING PECA
De ambities of eigenlijk de doelen van Stichting PECA zijn hieronder
weergegeven in een aantal punten.
- Het blijven bieden van onderwijs, onderdak, kerkdiensten, pastorale
aandacht, schoon water en levensonderhoud voor dagloners en hun
gezinnen in de sloppenwijk: ‘Khaliq Nagar’ in Lahore.
- Het verder continueren van de inkomsten voor de vaste lasten van
partnerorganisatie: ‘The Saviours Welfare’.
- Het vergroten van de achterban en deze achterban structureel op de
hoogte te houden van het werk in de sloppenwijk: ‘Khaliq Nagar’.
- Het verzelfstandigen van partnerorganisatie: ‘The Saviours Welfare’.
De bovenstaande doelen worden nagestreefd, met als hoofddoel:
“Het verbeteren van de politieke, sociale en economische situatie van
Pakistaanse Christenen in de sloppenwijk: ‘Khaliq Nagar’ in Lahore, Pakistan.”

Dit beleidsplan is voor onbepaalde tijd vastgesteld door het bestuur van
Stichting PECA op 22.05.2020.

3 GEZINNEN VRIJGEKOCHT
BIJ DE STEENFABRIEKEN IN LAHORE
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