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In 2021 heb ik 9 maanden in Pakistan doorgebracht. Tijdens deze periode
verbleef ik op locatie van het project. Mijn doel voor dit bezoek was om te
werken aan de verzelfstandiging van het project. Tegelijkertijd had de overheid
van Pakistan ook nieuwe en strengere eisen gesteld voor stichtingen en kerken.
Gedurende mijn verblijf in Pakistan wilde ik hier ook aan werken. Vooraf had ik
verwacht om binnen 5 maanden weer terug te kunnen keren naar Nederland,
maar door corona en vele andere problemen in Pakistan was dit niet mogelijk. In
dit reisverslag volgt een samenvatting van alle gebeurtenissen tijdens mijn
verblijf.
HET CORONA VIRUS
Net als de rest van de wereld heeft Pakistan het zwaar gehad in 2021. Als
buurland van India werd ook in Pakistan gevreesd voor de deltavariant van
Corona. In de winter en het voorjaar voerde de overheid van Pakistan een
strenge lockdown in. Ook werden vele vluchten geannuleerd, scholen werden
gesloten en men zat wederom zonder werk. Dit was desastreus voor de
allerarmsten die niet op sociale voorzieningen kunnen rekenen. Met steun van
kerken, particulieren en instanties kon Stichting PECA noodhulp bieden in de
vorm van voedselpakketten en basis medische zorg. Deze voedselpakketten
bestonden uit basisproducten zoals meel, rijst, melk, thee enz.
Werkeloosheid in Pakistan nam toe in een snelle tempo. Vooral arme christenen
waren hier slachtoffer van. Er waren beperkte werkplekken, want vele bedrijven
waren gesloten en ook op de werkvloer gelde de 1,5 meter maatregel. De
allerarmste christenen werken in fabrieken of bij rijke mensen als schoonmakers,
tuinier, klusjesman enz. Bijna al deze werkzaamheden konden niet doorgaan
tijdens de lockdown. In fabrieken werden bijvoorbeeld maatregelen getroffen
die ervoor moesten zorgen dat het niet te druk werd op de werkvloer. Hierdoor
werden alleen 25-35% van de mensen aan het werk gezet. Voor christenen was
er wederom minder werkgelegenheid. In Khaliq Nagar kon 10% van de
christenen weer aan het werk, maar de rest was werkloos. Hulp van PECA was
daarom zeer belangrijk in deze periode.
Ook Pakistan begon in februari 2021 met vaccineren, maar dit ging veel
langzamer dan in Nederland. Onder de mensen heerste veel wantrouwen
jegens vaccinaties. Dit komt omdat de meeste mensen onwetend zijn over
corona en de noodzaak van vaccinaties. Tegelijkertijd worden vaccinaties
geassocieerd met het westen, waardoor er nog minder vertrouwen is in de
werking daarvan. Vooral in arme wijken en het platteland was men zich niet
bewust van het noodzaak van de vaccinaties. TSW besloot daarom om ten
eerste alle docenten van onze school te motiveren om hun vaccinatie te halen.
De docenten dragen een voorbeeldfunctie voor zowel de kinderen als hun
ouders. Docenten konden de leerlingen en hun ouders dus vertellen over hun
ervaring met de vaccinatie en ze konden ook voorlichting geven over de
noodzaak ervan.
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Pakistan liep aan het begin van het jaar ver achter met de coronavaccinaties in
vergelijking met de rest van de landen in zuid-Azië. Als gevolg hiervan heeft de
overheid veel geïnvesteerd in een landelijke campagne om mensen te
motiveren zich te laten vaccineren. Tegelijkertijd werden ook strengere
maatregelen getroffen. Werknemers mochten bijvoorbeeld hun werknemers
afwijzen als zij niet waren gevaccineerd.
TSW zag hierin een belangrijke rol om mensen in de sloppenwijk te motiveren om
zich te laten vaccineren. Het bestuur organiseerde meerdere voorlichtingen
waarin mensen werden geïnformeerd over de noodzaak en de werking van
vaccinaties. Tijdens die bijeenkomsten werden mensen ook geassisteerd bij het
aanmelden voor een vaccinatie. In Pakistan moest men zich telefonisch
aanmelden om vervolgens te horen op welke locatie de vaccinatie opgehaald
kon worden. Voor vele mensen in sloppenwijken was het niet gemakkelijk om
een telefonisch afspraak te maken. Ten eerste hebben ze niet allemaal een
telefoon tot hun beschikking en ten tweede weten ze vaak niet hoe ze een
afspraak moeten inplannen. Daarom heeft ons team tijdens de
voorlichtingsavonden en spreekuren afspraken gemaakt voor alle mensen die
dit niet zelfstandig konden. Vervolgens werd er ook vervoer naar de afspraak
geregeld voor iedereen die daar behoefte aan had. Hiermee heeft TSW er alles
aan gedaan om alle drempels voor de vaccinatie weg te halen. Dit heeft het
gewenste resultaat gehad, want in Khaliq Nagar is meer dan 60% van de
volwassenen inmiddels volledig gevaccineerd.

VOEDSELPAKKETTEN WORDEN
VERDEELD ONDER BETROKKENEN BIJ
DE KERK EN SCHOOL
Lahore Pakistan, september 2021
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DE SAVIOURS CHURCH
De kerk in Khaliq Nagar speelt een belangrijke rol. Naast de erediensten op elke
zondag worden er ook wekelijke vele activiteiten georganiseerd vanuit de kerk.
Een van de belangrijkste activiteiten zijn de catechisatielessen. Enkele jaren
geleden heb ik de Heidelbergse catechismus vertaald naar Urdu en de
Pakistaanse cultuur. Inmiddels is die vertaling volledig overgenomen door onze
pastoors en kerkleiders. Tijdens de catechisatielessen wordt dit ook altijd gebruikt
om de deelnemers te onderwijzen. Wij begonnen de catechisatielessen met de
jeugd, maar vele volwassenen begonnen ook deel te nemen aan deze
bijeenkomsten.
Tijdens mijn verblijf in Pakistan werd dus besloten om ook apart
catechisatielessen te organiseren voor volwassenen. Tijdens de lockdown kon dit
niet meer in grote groepen, waardoor wij de lessen gaven bij mensen thuis of op
afstand in het gebouw van TSW. Ik heb ervaren dat mensen met plezier naar de
catechisatielessen gaan en daar ook daadwerkelijk steun en kennis uit halen.
Samen met de pastoors heb ik hier vele malen over gesproken en we hebben
een lesprogramma ontwikkeld die toegepast kan worden op de verschillende
leeftijden. Wanneer ik weer in Nederland ben maken de pastoors gebruik van dit
lesprogramma, zodat de catechisatielessen ook zonder mij door kunnen gaan.
In 2020 moesten ook de erediensten onder strenge maatregelen plaats vinden.
In Pakistan kijkt men meestal enorm uit naar de kerkdiensten op Kerst en Pasen,
maar kerst in 2020 was anders dan de voorgaande jaren. Daarom was de
gemeente erg blij toen de paasdienst weer met minder maatregelen plaats kon
vinden. Men moest nog wel afstand houden en andere maatregelen in acht
nemen, maar iedereen was weer welkom in de kerk. Na de dienst kon TSW met
behulp van vele giften uit Nederland ook voedselpakketten uitdelen aan de
gemeenteleden.

CATECHISATIE WORD GEGEVEN OP
EEN ZOMER AVOND NABIJ DE
SAVIOURSCHURCH
Lahore Pakistan, augustus 2021
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DIENST IN DE SAVIOURS CHURCH
IN EEN VOLLE KERK, NET VOOR DE
LOCK DOWN.
Lahore Pakistan, september 2021
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DE SAVIOURS SCHOOL
Tijdens de corona-crisis heeft de school van TSW veel te verduren gehad. Na de
uitbreiding wilde de stichting werken naar meer verzelfstandiging met behulp
van de school, maar helaas moest de school meerdere malen sluiten door de
lockdown. In een sloppenwijk zoals Khaliq Nagar was onderwijs op afstand in
zo’n periode ook onmogelijk. Om de docenten extra steun te bieden tijdens
zulke moeilijke tijden werden 3 studiedagen georganiseerd in februari. Tijdens die
studiedagen gaf ik samen met andere gastdocenten les over de uitdagingen
waar de docenten mee te maken hebben tijdens een crisis zoals de pandemie.
We stonden gezamenlijk stil bij de ware betekenis van het onderwijs. Om hierin te
verdiepen werden ook de verschillende methoden van het onderwijs besproken.
Wat is tegenwoordig relevant en hoe kunnen wij meegaan met moderne
veranderingen? Er werd ook aandacht besteed aan de rol van activiteiten op
school. Bijvoorbeeld, hoe kan lichamelijke beweging een positief effect hebben
op de prestaties en concentratie van de kinderen in de klas?
Ondanks corona gingen vele activiteiten van de school door als daar
toestemming voor was gegeven en uiteraard met vele maatregelen. Op 1
maart werden de examenuitslagen bekend gemaakt door middel van een
annual-day programma en op 14 augustus organiseerde de school een
bijeenkomst om de Onafhankelijkheidsdag van Pakistan te vieren. Jaarlijks wordt
dit programma vanuit de school georganiseerd, omdat TSW geloofd dat
kinderen ook moeten leren dat zij deel uitmaken van Pakistan en daarom hun
steentje bij moeten dragen in de maatschappij. Tegelijkertijd speelt ook de kerk
een belangrijke rol op deze dag. De school van TSW geeft christelijk onderwijs,
dus de kerk is betrokken bij alle activiteiten van de school. Tijdens dit programma
stond de pastoor stil bij de rol van de ouders. De ouders werden erop gewezen
dat ze ook deel uitmaken van Pakistan en daarom het goede voorbeeld
moeten geven aan hun kinderen door de overheid te gehoorzamen en actief
deel te nemen aan de samenleving.

SCHOOLKINDEREN MET DE NIEUWE
SCHOOLBOEKEN VOOR
(CHRISTELIJK) BASISONDERWIJS
Lahore Pakistan, oktober 2020
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LEADERSHIP TRAINING
Vele vrijwilligers werken dagelijks aan de projecten van TSW. Naast de school,
die wordt gedraaid door de docenten, zijn onze jeugdbijeenkomsten en
catechisatie lessen ook noodzakelijk. De kerkraad en vrijwilligers spelen hierin een
belangrijke rol. TSW heeft daarom een leadershiptraining georganiseerd voor
een klein weekje. De training werd gegeven aan alle docenten, de kerkraad en
alle vrijwilligers. Samen met meerdere gastdocenten stond ik tijdens deze training
stil bij de benodigdheden van een kind. Ons hoofdonderwerp ging over de
bescherming van de kind. Kinderen hebben recht op een veilige omgeving,
zodat zij zich onbelemmerd kunnen ontplooien.
Vervolgens kwam ook aan de orde hoe geweld een kind van onschuld kan
beroven. Kinderen die op een jonge leeftijd te maken krijgen met geweld
ervaren ook meer gevoelens van onzekerheid en stress in het dagelijkse leven.
Dit kan gevolgen hebben op hun prestaties op school en hun zelfvertrouwen
enorm schaden. Meerdere onderzoeken hebben zelfs laten zien dat het op
langere termijn gevolgen kan hebben op hun fysieke gezondheid. Om dit
probleem aan te pakken werd daarom gesproken over de rol van de kerk en de
samenleving in de ontwikkeling van het kind. De docenten en kerkelijke leiders
moeten veiligheid en vertrouwen uitstralen naar het kind, zodat hij/zij daar
terecht kan met zorgen en problemen. Tijdens de leadershiptraining werd
gesproken hoe dit bereikt kan worden op school en in de kerk.
JEUGDPROGRAMMA’S
Toen ik in 2020 in Pakistan was tijdens de opkomst van de corona crisis zag ik de
noodzaak van een actieve jongeren in de kerk. Jongeren spelen een belangrijke
rol in de gemeente, want hun aanwezigheid heeft ook invloed op de dienst en
alle activiteiten daarbuiten. Daarom moeten zij ook gezien worden als
volwaardige leden van de gemeente en moeten hun talenten benut worden. In
plaats van de kloof tussen de verschillende generaties te vergroten heeft The
Saviour’s Church of Pakistan een Youthgroup opgericht. De Youthgroup heeft
een belangrijke taak in het brengen van verbinding tussen alle generaties in de
kerk en tegelijkertijd motiveren zij ook andere jongeren om actief deel uit te
maken van de gemeente.
Om de Youthgroup te motiveren organiseert TSW regelmatig meerdere
activiteiten. Tijdens mijn verblijf in Pakistan organiseerden wij een
bewustwordingsprogramma voor de Youthgroup waarin niet alleen het geloof
centraal stond, maar ook werd gesproken over actualiteiten in Pakistan. Er werd
met de jongeren besproken hoe zij als jonge christenen kunnen omgaan met
deze actualiteiten zonder zichzelf en hun naasten in problemen te brengen.
Corona kwam ook ter sprake tijdens deze bijeenkomst. Jongeren worden bewust
gemaakt van hun rol in hun gezin en in de gemeente als het gaat om de
coronamaatregelen en de vaccinatie.
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STEENBAKKERIJ PROJECT
In 2021 mocht PECA grote giften ontvangen ten behoeve van het vrijkopen van
slavenarbeiders in steenfabrieken. Met behulp van deze giften konden in 2021
vijftien gezinnen vrijgekocht worden en een ander toekomstperspief krijgen door
middel van een eigen onderneming of nieuwe baan. Tijdens mijn reis in Pakistan
heb ik samen met ons team aan dit project gewerkt. Ik ging regelmatig mee
naar verschillende steenbakkerijen om de arbeiders te screenen. Voor een
screening werden bijeenkomsten georganiseerd op het terrein van de
steenbakkerij. Mensen konden hun verhaal vertellen terwijl er een
screeningsformulier werd ingevuld door een van de teamleden van TSW.
Naderhand werden alle screeningsformulier nauwkeuring beoordeeld en
werden mensen uitgekozen op basis van ons budget en hun nood.
Uiteraard zijn er altijd schrijnende gevallen die dringend hulp nodig hebben.
Tijdens een bezoek aan een steenbakkerij sprak ik met een jonge man van begin
20. Zijn ouders hadden hem op jonge leeftijd laten trouwen en hij had inmiddels
ook al kinderen. Deze jongeman was zeer gedreven met het geloof. Hij praatte
met veel passie en vertrouwen over alles wat hij had meegemaakt in zijn jonge
leven op de steenbakkerij. Een paar maanden geleden had hij een
woordwisseling gekregen over het geloof met zijn moslimse collega’s in de
steenbakkerij. Hij had zijn uiterste best gedaan om geen gevaarlijke uitspraken te
doen over het Islam, maar inmiddels was de situatie geëscaleerd en vreesde hij
voor het leven van zichzelf en zijn gezin. Nadat ik hem had gesproken deed ons
team wat onderzoek naar zijn verhaal en we kwamen er gauw achter dat hij
gegronde angst had voor zijn leven. Hij moest zo snel mogelijk de steenbakkerij
verlaten, zodat de situatie niet uit de hand zou lopen. We besloten om hem vrij
te kopen. Later werd een nieuwe onderneming voor hem gestart waar hij
elektrische apparaten kan repareren. Binnen enkele maanden leefde de jongen
en zijn gezin helemaal op. Ze hadden een stabiel inkomen en voelden zich na
lange tijd weer veilig in hun eigen huis. Naast deze jongeman werden nog vele
andere gezinnen vrijgekocht die ook dringend hulp nodig hadden. .

DAGLONER AAN HET WERK BIJ DE
STEENFABRIEKEN, VOOR DE
UITBRAAK VAN CORONA VIRUS.
Lahore Pakistan, februari 2020
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VERVOLGING
Over de jaren heen is vervolging in Pakistan alleen maar toegenomen. Het
afgelopen decennia is Pakistan jaarlijks gestegen op de lijst van
christenvervolging van Open Doors. Het is daarom niet wonderbaarlijk dat de
christenen in Pakistan dagelijks te maken krijgen met nieuwe uitdagingen. Een
van de meest voorkomende problemen zijn de gedwongen bekeringen van
minderjarige christelijke meisjes. Bijna dagelijks kreeg ik verhalen te horen over
minderjarige meisjes dat werden ontvoerd, mishandeld, gedwongen om te
bekeren tot islam en vervolgens getrouwd met haar ontvoerder. Pakistaanse
christenen maken geen kans tegen de ontvoerders en hun helpers. Ouders zijn
hun dochters in de meeste gevallen voor altijd kwijt.
Wekelijks werd er bij TSW aangeklopt door bezorgde ouders waarvan de dochter
was ontvoerd en gedwongen bekeerd. Als stichting konden wij daarin niet veel
voor de ouders betekenen vanwege een tekort aan financiële middelen, maar
dat heeft mij er niet van weerhouden om de ouders toch te helpen. Via mijn
netwerk in Pakistan kwam ik in contact met een organisatie van christelijke
advocaten. Zij waren in vele gevallen bereid om het slachtoffer of de ouders pro
deo te bij te staan.
Ik heb gedurende deze tijd vele slachtoffers en hun gezinnen gesproken. Alle
verhalen hadden dezelfde overeenkomsten. Het ging om kwetsbare
minderjarige meisjes en er was altijd sprake van gedwongen bekering om
consequenties te voorkomen. Om sterker te staan als eenheid van Pakistaanse
christenen heb ik ook vele kerken en instanties in Lahore bezocht. We hebben
gezamenlijk gedemonstreerd tegen deze incidenten en ook werd er bij de
overheid aangedrongen om een wetsvoorstel aan te nemen die huwelijken van
minderjarigen strafbaar moet stellen. Helaas werd deze wet afgewezen.
Islamitische geleerden verklaarden de wetsvoorstel zelfs anti-islamitisch.
Tijdens deze periode besefte ik me ook hoe belangrijk samenwerking is met
andere organisaties en religieuze instellingen. Vervolging in Pakistan treft niet
alleen de christenen, maar ook andere minderheden zoals Hindoes en Sikh.
Daarom heb ik samen met ons team verschillende hindoe en sikh tempels
bezocht om solidariteit te tonen met andere minderheden. Tijdens de
demonstaties stonden wij ook naast elkaar, omdat je bij zulke gevallen samen
sterker staat.
Om onze christelijke broeders en zusters te bemoedigen tijdens deze zware tijden
werden ook regelmatig oecumenische diensten georganiseerd met de alle
kerken in Khaliq Nagar en omgeving. Het doel van deze diensten was om samen
te komen zonder belemmeringen, zodat de samenhorigheid onder de
christenen versterkt kon worden.
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SEMINARS
De gedwongen bekeringen in Pakistan kregen af en toe ook aandacht van
mensenrechtenorganisaties in Pakistan en daarbuiten. Als gevolg daarvan
hielden ook andere instanties zich hiermee bezig. De raad van de universiteiten
in Punjab organiseerde daarom een seminar voor studenten waarin werd
gesproken over de democratie in Pakistan en hoe minderheden dit ervaren.
Vele gasten vanuit het politiek en de juridische wereld werden uitgenodigd om
te spreken op deze seminars. Zodoende werd ik ook uitgenodigd om te spreken
namens de christenen. Het onderwerp van deze seminar ging over de
verschillende aspecten van de democratie in Pakistan. Ik mocht hierbij vanuit
mijn perspectief vertellen of christenen wel of niet democratie ervaren in
Pakistan en wat de oorzaak daarvan is. Tot slot mocht ik ook vertellen hoe het
volgens mij bevorderd kan worden.
Naar mijn idee was de seminar zeer progressief. Niet eerder had ik meegemaakt
dat er openlijk en kritisch werd gesproken over de behandeling van de
minderheden en de democratie in Pakistan. Dit is een goede stap naar de
toekomst en misschien zelfs een nieuwe en progressieve Pakistan.
Terugreis naar Nederland
TERUGREIS NAAR NEDERLAND
In 2021 was ik 9 maanden in Pakistan. Nog nooit ben ik zo lang achter elkaar in
Pakistan gebleven. Zonder mijn gezin was dit uiteraard een moeilijke tijd, maar ik
kon in de afgelopen maanden ontzettend veel betekenen voor de Pakistaanse
christenen. Ik wilde langer in Pakistan blijven, maar na zo’n lange tijd in Pakistan
begon ik ook gevaar te ervaren. Voor mijn eigen veiligheid besloot ik om terug
te keren naar Nederland. Het was natuurlijk niet gemakkelijk om abrupt te
vertrekken, maar na 9 maanden was ik ook toe aan veiligheid en een
hereniging met mijn gezin. Ik ben dankbaar voor de 9 maanden die ik in Pakistan
kan doorbrengen en het werk dat ik in die periode kon doen.
Sylvester Bhatti, 01. 12. 2021.
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