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Voorwoord
Elke organisatie is de stem van een speciaal doel of
speciale missie. Een doel of missie kan pas het beeld
van de waarheid worden wanneer het vanuit woorden in
praktijk wordt gebracht. Wanneer onze gedachten
worden geordend en gevormd is het mogelijk om dit
doel of deze missie te bereiken.
Bijna iedereen over deze wereld is bekend met de
problemen van de Pakistaanse christenen. Vanwege
het misbruik van artikel 295 B en C van de Pakistaanse
grondwet, zijn veel Pakistaanse christenen hun levens
verloren en vele anderen zitten hierdoor vast in
gevangenissen. Sommige gelukkigen is het net gelukt
om Pakistan op tijd te verlaten. Toch stoppen hun
problemen niet wanneer zij Pakistan verlaten, in plaats
daarvan nemen zij een andere vorm aan.
Het doel kan niet alleen bereikt worden door de problemen van de Pakistaanse
christenen bekend te maken. Daarom gelooft PECA niet alleen in het verspreiden
van informatie, maar ook in het zoeken naar een oplossing voor deze problemen.
PECA gelooft dat wij niets zullen bereiken door te huilen over de problemen. In
plaats daarvan moeten wij zo snel mogelijk in actie komen tegen deze problemen. Je
poging en intentie moeten een oplossing zijn van het probleem. Daarbij maakt het
niet uit of het de problemen van de Pakistaanse christenen in of buiten Pakistan zijn.
Daarom heeft PECA tot nu toe niets overgelaten aan haar diensten voor de
Pakistaanse christenen, of het nou een jurdisch, religieus, moreel of financieel
probleem is. PECA probeert om elk probleem binnen het kader van het christelijke
geloof op te lossen. Daarvoor heeft PECA haar grondslag gebaseerd op de Bijbel en
de internationale “TULIP” belijdenis, zodat elke Protestante Kerk zich kan aansluiten
bij PECA.
PECA geloofd dat God naast het gebed ook verwacht dat Zijn mensen gerechtigheid
ontvangen. Als wij vandaag onze ogen openen en om ons heen kijken zien wij vanuit
religieuze instanties tot aan de hoge autoriteiten van de Pakistaanse regering geen
gerechtigheid. PECA werkt dag en nacht om deze gerechtigheid aan de mensen te
brengen. Daarvoor ben ik de bestuursleden van PECA, de partners, donateurs en
alle andere mensen, die ons afgelopen jaar hebben gesteund, erg dankbaar. Alles
wat wij in 2016 met uw hulp hebben gedaan ligt voor u in dit verslag.

Sylvester Bhatti
Voorzitter PECA

www.peca-eu.com

3

Jaarverslag 2016 | 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

3.2

Sri Lanka ..................................................................................................... 11

3.2.1

Bieden van Onderdak en Voedsel. ........................................................... 11

3.2.2

Bieden van Medische Zorg ....................................................................... 12

3.2.3

Begeleiding in asielprocedure .................................................................. 12

3.2.4

Bieden van Geestelijke zorg ..................................................................... 13

3.3

Nederland .................................................................................................... 15

4. Bewustwording ................................................................................................... 16
5. Financiën ........................................................................................................... 18

www.peca-eu.com

4

Jaarverslag 2016 | Pakistani European Christian Alliance

1. Inleiding
In het jaar 2016 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 2016 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 2016 te verantwoorden en toe te lichten.
In dit jaarverslag komen een aantal verschillende aspecten aan de orde. Allereerst
wordt PECA als organisatie in 2016 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 2016.

www.peca-eu.com
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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)

www.peca-eu.com
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2.3

Bestuur

In 2016 is de samenstelling van het bestuur van PECA gewijzigd. Eind 2016 bestond
het bestuur van PECA uit de volgende leden.
S.A. Bhatti

voorzitter

M.S. Bhatti

secretaris

J.W. de Lange

penningmeester

S. Bhatti - Joseph

algemeen bestuurslid

S. Javed

algemeen bestuurslid

A. van Engelen

algemeen bestuurslid

K. van der Blonk

algemeen bestuurslid

A. Buijert

algemeen bestuurslid

2.4

Toekomstbeeld

PECA ziet een toenemende nood onder Pakistaanse christenen vanwege de
bedreigingen van bijvoorbeeld moslimextremisten. De situatie in Pakistan is in 2016
verslechterd, 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.

2.5

Partners

In 2016 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
chritelijke 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 PECA financieel gesteund en adviezen
verleent.
The Saviours Welfare: TSW is partner-organisatie van PECA in Pakistan. In
2016 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
2016 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 2016. 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. Christenen die ernstig gevaar lopen kunnen door PECA tijdelijk
worden opgevangen in ‘safe houses’ zodat ze veilig zijn. Dit gebeurd bijvoorbeeld bij
christenen die bedreigd worden of die gevlucht waren naar Sri Lanka maar terug
gezet zijn naar Pakistan. Ook wil PECA de christenen in Pakistan bemoedigen. Dit
wordt gerealiseerd door middel van bezoeken, bijeenkomsten en
telefoongesprekken. In 2016 heeft PECA dit werk uitgebreid met Juridisch hulp.
Samen met advocaat Kashif Alexander is een Juridisch team ingezet in Lahore. Het
juridische team van PECA zet zich in voor christenen die slachtoffer worden van
blasfemiewetten en gevaar lopen vanwege hun geloof. Het juridische team probeert
om zo snel mogelijk aanwezig te zijn bij incidenten zodat het niet uit de hand loopt en
zodat de slachtoffers rechtvaardig worden behandeld. In sommige gevallen moeten
mensen vluchten naar een andere stad of naar de safehouses van PECA. In andere
gevallen is er sprake van en conflict tussen een Christelijke en Moslimse partij die
opgelost moet worden. Het komt vaak voor dat de Christelijke partij wordt
gediscrimineerd en haar rechten niet mag gebruiken, zoals aangifte doen. Advocaat
Kashif Alexander en het Juridische team gaan dan gezamenlijk naar het
politiebureau of naar de rechtbank om dit op te lossen. In 2016 zijn veel zaken
geweest waarbij het juridische team van PECA heeft kunnen voorkomen dat
incidenten uit de hand zouden lopen.

Afbeelding 3.1: Juridische team van PECA

In februari 2016 heeft Sylvester Bhatti Pakistan bezocht. Tijdens zijn bezoek heeft hij
ook een start gemaakt aan een waterpomp project in de sloppenwijk H9. H9 is een
sloppenwijk in Islamabad waar Christenen wonen die waren gevlucht uit hun wijk
toen een Rismha Masih, meisje van 14 jaar, werd beschuldigd van Godslastering.
www.peca-eu.com
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Het meisje werd vrijgesproken en is gevlucht, maar de mensen uit haar wijk
waren niet meer veilig en zijn zo snel mogelijk gevlucht naar de sloppenwijk H9. In
H9 hebben deze mensen geen voorzieningen zoals onderwijs, elektriciteit en schoon
drinkwater. Het vervuilde drinkwater is het grootste probleem in H9. Mensen moesten
lang reizen om schoon drinkwater te halen. Niet alle mensen hebben geld om naar
andere wijken te gaan om water te halen, hierdoor waren mensen genoodzaakt om
het vervuilde water te gebruiken waar zij vervolgens heel ziek van werden. Met
behulp van een gift van SDOK heeft PECA Samen met TSW een waterpomp
geplaatst in H9. Dankzij de waterpomp hoeven de mensen niet meer te reizen om
schoon drinkwater te halen in andere wijken.

Afbeelding 3.2: Waterpomp in H9

Tijdens het bezoek aan Pakistan in februari 2016 heeft Sylvester Bhatti ook een start
gemaakt aan het project voor de arbeiders van de steenbakkerijen. Voor dit project
werd PECA benadert door zeevisgroothandel DaySeaDay van Urk. DaySeaDay
wilde samen met PECA iets betekenen voor de arbeiders van de steenbakkerijen.
Het gebeurt vaak dat christenen in deze steenbakkerijen werken voor een
moslimbaas omdat ze ooit geld van hem geleend hebben. Om de lening terug te
kunnen betalen worden ze verplicht om voor hem te werken. Velen van hen werken
lange dagen en soms zelfs nachten voor een zeer lage loon waar ze niet of
nauwelijks van rond kunnen komen. Het gevolg daarvan is dat ze de schuld niet
kunnen afbetalen en de rente ook niet kunnen betalen waardoor de schuld alleen
maar toeneemt. PECA wilde deze mensen helpen, dus met behulp van een gift van
DaySeaDay heeft PECA vijf gezinnen geholpen door de vader of moeder vrij te
kopen van de steenbakkerij en een microkrediet te bieden om een ‘nieuw leven’ te
starten waarin ze zelf geld kunnen gaan verdienen. Met dit microkrediet hebben deze
mensen samen met PECA een onderneming opgestart zoals winkeltjes, naaiatelier
en kraampjes. PECA’s partner TSW begeleid de vrijgekochte arbeiders bij het
draaien van hun ondernemingen en hun kinderen krijgen kosteloos onderwijs op de
school van TSW.

www.peca-eu.com
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Afbeelding 3.4: Naaiatelier en kruidenierswinkel van vrijgekochte arbeiders

Sommige arbeiders van de steenbakkerij hebben hele hoge schulden. PECA kon niet
iedereen helpen, maar de mensen waren heel wanhopig. Toen de mensen hoorden
dat PECA bezig is met het vrijkopen van arbeiders hebben veel mensen PECA’s
team benaderd. PECA heeft die mensen uitgelegd dat wij hen niet kunnen helpen
vanwege beperkte financiën. Veel ouders hebben PECA gesmeekt om hun kinderen
dan te helpen en mee te nemen en voor hen te zorgen. De kinderen mochten
namelijk sinds februari 2016 ook niet meer in de buurt van de steenfabrieken komen
omdat de overheid dat verboden heeft, maar als beide ouders werken en de kinderen
niet naar school kunnen zijn de kinderen dus alleen en is er voor hen ook geen
andere toekomst dan een leven lang werken in de steenfabriek.
Daarom heeft PECA, tijdens de reis in februari 2016, 27 kinderen opgenomen en
voorziet hen in onderdak, levensonderhoud, onderwijs en geestelijke ondersteuning.
Zij staan onder begeleiding van een verzorger die dagelijks bij hen is. Overdag gaan
de kinderen naar de school van TSW. Verder biedt PECA de kinderen
levensonderhoud door middel van voedsel, verzorgingsmiddelen (zeep, tandpasta,
etc.) en kleding.

Afbeelding 3.5: Kinderen van het Hostel

Op eerste paasdag, 27 maart 2016 is er in een park in Lahore een zelfmoordaanslag
gepleegd. De aanslag heeft 72 mensen het leven gekost en meer dan 300 mensen
zijn gewond geraakt. De aanslag was puur gericht op de christelijke gemeenschap.
De verantwoordelijkheid hiervoor is opgeëist door een groepering van de Taliban
genaamd Jamaat-Ul-Ahrar. Na de aanslag is dat de overheid geen aandacht heeft
www.peca-eu.com
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besteed aan de medische behandeling van de allerarmste gewonden. Vooral
christelijke gewonden zijn hier slachtoffer van geworden. Door de drukte in de
ziekenhuizen en door hun geloof zijn de meeste christelijke slachtoffers zo snel
mogelijk ontslagen nadat zij eerste hulp hadden ontvangen. Deze christelijke
slachtoffers hebben nog vervolghulp nodig. PECA wilde noodhulp bieden aan de
christelijke slachtoffers. Door het bieden van noodhulp aan de christelijke slachtoffers
wilde PECA voorkomen dat slachtoffers blijvend letsel overhouden, niet volledig
genezen of ernstige trauma’s overhouden. Met een gift van SDOK en Stichting
Bijzondere Noden heeft PECA samen met TSW medische kampen opgezet in
Christelijke sloppenwijken in Lahore. De medische kampen werden gedraaid door 2
artsen, verpleegkundige, apotheker, dominee Thomas Javed en vrijwilligers van
TSW.

Afbeelding 3.6: Medische kampen

In oktober 2016 heeft Alie Buijert Pakistan bezocht samen met haar vriendin Jette
Flipje. Samen met PECA’s team in Pakistan hebben Alie en Jette steenbakkerijen,
slachtoffers van de blasfemiewet, christelijke advocaten en christelijke sloppenwijken
bezocht.

Afbeelding 3.7: Alie en Jette in Pakistan

Tijdens de feestdagen heeft PECA namens de kerken in kampen een gift ontvangen
voor de sloppenwijk H9. Met behulp van deze gift heeft PECA kerstpakketten
geboden aan de inwoners van de sloppenwijk H9.

www.peca-eu.com

11

Jaarverslag 2016 | Pakistani European Christian Alliance

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 meerdere 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 hulp
aan de Pakistaanse christelijke vluchtelingen in Sri Lanka op verschillende manieren.

3.2.1 Bieden van Onderdak en Voedsel.
PECA streeft ernaar dat geen enkele gevluchte Pakistaanse christen in Sri Lanka
een tekort heeft aan voedsel en dat iedereen onderdak heeft. Alle bewoners van de
PECA-huizen krijgen twee maaltijden per dag. ’s Ochtends tussen 8.00 en 10.00 uur
krijgen de mensen hun ontbijt. Daarna krijgt iedereen om 17.00 uur een warme
maaltijd. Aangezien de mensen maar twee maaltijden per dag krijgen, streven wij
ernaar om ze een gezonde en gevarieerde maaltijd te bieden. Elke week gaan een
paar mensen van het managementteam naar de markt om het voedsel in te kopen.
Het voedsel wordt door de teamleiders van elk huis verdeelt over de twee huizen.
Het is de taak van de kok om een week lang op een juiste manier gebruik te maken
van deze producten (zie afbeelding 4.1).

Afbeelding 3.8: Inkopen doen op de markt en maaltijdbereiding in de PECA-huizen

PECA is goed op de hoogte van de problemen van deze vluchtelingen, daarom biedt
PECA sinds vorig jaar ook maandelijks voedselpakketten aan vluchtelingen buiten de
PECA-huizen. Deze pakketten bevatten de meest essentiële levensmiddelen die alle
asielzoekers nodig hebben (zie figuur 4.2). Hiermee konden zij gemakkelijk
rondkomen.
Toen PECA begonnen is met het project in Sri Lanka werd er hulp geboden aan 99+
mensen. Al snel nam het aantal vluchtelingen toe. Vanaf 2014 wordt er humanitaire
hulp geboden aan 150+ mensen en daarnaast zijn er nog ongeveer 50 mensen die
geestelijke en juridisch hulp ontvangen buiten de PECA-huizen. In 2015 heeft PECA
3 huizen gehuurd voor de mensen die wonen in de PECA-huizen. De contracten van

www.peca-eu.com
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twee van deze huizen verliepen in februari en maart 2016. Door veel spanningen
waren huurbazen in Sri Lanka niet bereid om hun huizen te verhuren aan
asielzoekers. Daarom heeft Sylvester Bhatti Sri Lanka bezocht in April 2016. Tijdens
zijn reis heeft Sylvester Bhatti een nieuw huis gevonden die hij heeft gehuurd op zijn
naam. Dit nieuwe huis is veel groter dan de vorige huizen van PECA, waardoor de
mensen van twee huizen terrecht konden in het nieuwe huis.

Afbeelding 3.9: foto’s ondertekenen contract en nieuw huis sri lanka

3.2.2 Bieden van Medische Zorg
Toen PECA het project startte, werd er geconstateerd dat de vluchtelingen geen
medische zorg ontvingen van UNHCR. Daarom heeft PECA besloten om ook
medische zorg te bieden aan de vluchtelingen. Over de jaren heen zijn er heel wat
medische noodgevallen geweest. In 2015 kwam PECA erachter dat het budget voor
medische zorg niet groot genoeg was. Er was geen apart budget voor noodgevallen.
In 2015 zijn meerdere noodgevallen geweest waarbij mensen acuut een behandeling
nodig hadden. Het is al die keren moeilijk geweest om die mensen op tijd te helpen.
Daarom heeft PECA met hulp van Stichting Bijzondere Noden een apart budget
opzijgezet voor medische noodgevallen. Dankzij dit budget kwamen wij niets tekort
tijdens een medische noodgeval.

3.2.3 Begeleiding in asielprocedure
Voor veel vluchtelingen is het moeilijk om hun verhaal te presenteren tijdens hun
interview met UNHCR. De vluchtelingen die naar Sri Lanka komen zijn vaak
getraumatiseerde en onbewuste mensen. Voor velen is het de eerste keer in hun
leven dat zij ondervraagd worden over hun problemen en hun ervaringen. Zij hebben
niet de juiste of niet voldoende kennis en middelen om hun verhaal te presenteren.
PECA zag dat veel verdienstelijke vluchtelingen om die redenen werden afgewezen
door UNHCR. Daarom heeft PECA het op zich genomen om juridische hulp te bieden
aan alle begunstigden van PECA. PECA helpt de vluchtelingen bij de voorbereiding
op hun interview en bewustwording van hun rechten als Pakistaanse burger en
vluchteling. Vervolgens wordt er ook geholpen bij het schrijven van bezwaarschriften
als de vluchtelingen worden afgewezen door UNHCR.
In Augustus 2016 heeft Alie Buijert Sri Lanka bezocht. Alie heeft gesproken met
UNHCR en ZOA over de problemen rond de procedures en verblijf van de
Pakistaanse christelijke asielzoekers in Sri Lanka. Tijdens Alie’s bezoek heeft het
managementteam van PECA ook een bijeenkomst georganiseerd voor de
asielzoekers. Alie heeft een lezing en workshop gegeven op deze bijeenkomst. Na
afloop hebben de mensen ook namens PECA een voedselpakket ontvangen van
www.peca-eu.com
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Alie. Alie heeft ook ondergedoken asielzoekers bezocht in Colombo. Ze heeft
hen gesproken en bemoedigd in hun moeilijke situatie.

Afbeelding 3.10: Alie Buijert tijdens bijeenkomst in de PECA-huizen in Sri Lanka

In 2014 en 2015 zijn de asielprocedures veel sneller behandelt door UNHCR. Bijna
meer dan de helft van de mensen van de PECA-huizen hebben een vluchtelingstatus
ontvangen en zij wachten op hun hervestiging. Er zijn ook veel mensen die een
negatieve beslissing hebben gekregen, maar zij hebben een bezwaarschrift
ingediend en wachten op een nieuwe beoordeling. Ondanks dat de procedures
sneller verlopen heeft UNHCR zich niet gehouden aan de afspraken die in 2014 zijn
gemaakt met Sri Lanka. Het duurt nog te lang totdat mensen worden hervestigd naar
andere landen. Daarom is de immigratiedienst van Sri Lanka weer begonnen met het
arresteren van afgewezen asielzoekers. De meeste afgewezen asielzoekers zijn zo
snel mogelijk ondergedoken om te voorkomen dat zij worden opgepakt en
gedeporteerd naar Pakistan. In december leek te situatie weer kalm, maar er is nog
steeds spanning. De mensen blijven nog steeds ondergedoken totdat er zekerheid is
dat ze weer veilig zijn.

3.2.4 Bieden van Geestelijke zorg
PECA wil vanuit het christelijke oogpunt hulp bieden aan de gevluchte Pakistaanse
christenen in Sri Lanka. Wij zien ons werk als een Bijbelse roeping, zoals ook
verwoord in:
Galaten 6:2: “Draag elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.”
Naast humanitaire en juridische hulp wordt er daarom ook geestelijke zorg geboden
aan de christelijke vluchtelingen. PECA biedt alle Pakistaanse christelijke
vluchtelingen in Sri Lanka een kans om maandelijks samen te komen (zie figuur 4.4).
Tijdens zo’n bijeenkomst kunnen zij hun ervaringen of problemen met elkaar delen.
Verder worden er ook wekelijks Urdu kerkdiensten en gebedsavonden
georganiseerd. Naast de bijeenkomsten en diensten wordt er dagelijks gezamenlijk
gebeden in alle PECA-huizen.
Tijdens het bezoek van Sylvester Bhatti heeft het managementteam in Sri Lanka ook
een conferentie georganiseerd voor de asielzoekers. Het onderwerp van deze
conferentie was: Tijdens deze conferentie werden lezingen en workshops gegeven door
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Sylvester Bhatti en meerdere spreker. Na de conferentie heeft PECA ook een
gezamenlijke maaltijd geregeld voor alle deelnemers.

Afbeelding 3.12: foto’s van conferentie met papa tijdens zijn reis
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3.3

Nederland

In Nederland steunt en bemoedigd PECA gevluchte christenen door hen op te
zoeken en te begeleiden in het leven in Nederland. 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. Daarnaast werkt PECA mee aan internationale kerkdiensten in
IJsselmuiden door middel van vertalingswerk en inhoudelijke bijdrages. Hierdoor kan
PECA de Pakistaanse asielzoekers ook op geestelijk gebied hulp bieden en
bemoedigen. Bovendien worden de Pakistaanse asielzoekers die contact hebben
met PECA 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 November 2016 werd PECA benadert door 53 Pakistaanse asielzoekers die
allemaal waren afgewezen door de IND vanwege de Dublin regeling. Deze
asielzoekers zijn allemaal Nederland binnen gekomen via Polen. Volgens de Dublin
regeling moeten zij terug naar Polen omdat dat het land is waar zij als eerste zijn
geland. De asielzoekers durfden niet meer terug naar Polen omdat ze bang waren
om gedeporteerd te worden. PECA heeft geprobeerd om de asielprocedure van deze
asielzoekers opnieuw op te starten. Door de verdeeldheid onderling is dat niet gelukt,
maar voor de asielzoekers die geholpen wilden worden heeft PECA gezocht naar
onderdak en levensonderhoud terwijl zij illegaal in Nederland verblijven.
In 2016 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.

Afbeelding 3.13: Bijeenkomst met asielzoekers in Nederland
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4. Bewustwording
PECA houdt zich naast directe hulp ook bezig met bewustwording in Nederland en
Europa. PECA wil de moeilijke situatie waar veel Pakistaanse christenen zich in
bevinden aan de kaak stellen bij de overheid, maar ook bij de burgers. Om die reden
spreekt PECA met politici en geeft PECA presentaties op verschillende
bijeenkomsten.
Op 21 maart 2016 heeft PECA een lezing gegeven op de SGP-jeugdavond in
Oosterland. De Jeugdavond ging over Europa en vluchtelingen. De sprekers op deze
avond waren Kees van der Staaij van SGP en Sylvester Bhatti, namens PECA.
Twee april 2016 heeft PECA een lezing gegeven op de jeugdvereniging van de
Gereformeerde gemeente in Nunspeet. De lezing ging over de kinderen van de
steenbakkerij. De jongeren van de vereniging hadden schriftjes, pennen, etuis,
tandpasta en tandenborstels verzameld voor de kinderen van het Hostel in Pakistan.

Afbeelding 4.1: lezing op de jeugdvereniging in Nunspeet

Op 19 mei 2016 werd PECA uitgenodigd voor de Themabijeenkomst van SGP. Deze
themabijeenkomst ging over het vreemdelingenbeleid. Tijdens deze bijeenkomst
kreeg PECA de gelegenheid om SGP hun boodschap te geven voor het
vreemdelingenbeleid.
Op 15 juni 2016 werd PECA ook uitgenodigd voor een gesprek met Joel Voordewind
van de ChristenUnie. Dhr. Voordewind heeft zijn zorgen geuit over de situatie van de
christenen in Pakistan en de asielzoekers in Nederland. PECA heeft dhr. Voordewind
ook gewezen op de problemen met het ambtsbericht en dat die vaak niet juist wordt
gebruikt bij de beoordeling van christelijke asielzoekers. Dhr. Voordewind heeft
PECA verzekerd dat ChristenUnie bekend is met dit probleem en dat zij eraan
werken met andere Christelijke politieke partijen.
Op 17 spetember 2016 heeft Sylvester Bhatti namens PECA een lezing gegeven op
een bijeenkomst van stichting Gave. De lezing ging over de situatie van de
Pakistaanse Christenen en hoe zij hun geloof ervaren. Diezelfde avond was PECA
ook uitgenodigd voor een dinervergadering met de Ahmediyya gemeenschap in
Nederland. De doel van deze vergadering was om kennis te maken met elkaar en om
te spreken over het werk in Nederland.
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Afbeelding 4.2: Lezing op bijeenkomst van Gave en vergadering met Ahmadiyya gemeenschap

Op 12 oktober 2016 heeft PECA een Pakistaans diner georganiseerd op Urk samen
met de Zeevisgroothandel DaySeaDay voor ongeveer 150 gasten. Tijdens het eten
hebben Sylvester Bhatti en Alie Bui iert, de gasten verteld over het werk van PECA
en de situatie in Pakistan en Sri Lanka. De winst van de maaltijd ging naar het project
voor de arbeiders van de steenfabriek.

Afbeelding 4.1: Pakistaanse maaltijd op Urk

Zaterdag 17 december 2016 heeft PECA een kraampje opgezet op de openingsdag
van de nieuw uitbreiding van DaySeaDay op Urk. Het kraampje was bedoeld om meer
bekendheid te aan de situatie van arbeiders van de steenbakkerij in Pakistan en om
aandacht te vragen voor het werk van PECA.

Afbeelding 4.2: Opening van DaySeaDay op Urk
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5. Financiën
In dit hoofdstuk is het financieel overzicht te zien over 2016 van stichting PECA. Het
geeft een totaaloverzicht van de inkomsten en uitgaven van stichting PECA.
€ 901,72

Banksaldo op 31-12-2015

Inkomsten
Giften Particulieren

€ 2.077,53

Giften scholen, bedrijven en kerken

€ 2.070,82

Giften Bijzondere Noden

€ 20.750,00

Giften SDOK

€ 2.000,00

Giften DaySeaDay

€ 9.867,00

Giften voor TSW

€ 2.350,00

Acties in Nederland

€ 3.456,39

Sponsoring voor kinderen van Hostel

€ 3.319,00

Bijdrage transportkosten

€ 2.000,00

Eigen contributie van erkende vluchtelingen Sri Lanka

€ 2.242,51

Teruggave Belastingdienst

€ 413,77

Totaal inkomsten 2016

€ 50.547,02

Totaal Balans Inkomsten

€ 51.448,74

Uitgaven
Uitgaven Nederland
Bijeenkomsten en acties

€ 219,04

Website

€ 66,00

Transportkosten

€ 3751,02

Telefoonkosten

€ 25,00

Bankkosten

€ 164,08
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€ 604,14

Overige Kosten

Totaal uitgaven in Nederland

€ 4.829,28

Uitgaven Sri Lanka
Huur en borg 2 huizen

€ 2.000,00

Gas PECA-huizen

€ 1.140,00

Elektriciteit PECA-huizen

€ 1.380,60

Boodschappen en voedselpakketten PECA-huizen

€ 12.000,00

Medisch Noodgeval

€ 680,00

Totaal uitgaven in Sri Lanka

€ 17.200,60

Uitgaven Pakistan
Safehouses in Pakistan

€ 5.923,22

Juridisch Noodgeval (Johnson)

€ 2.000,00

Kerstpakketten H9

€ 500,00

Sponsoring Kinderen Hostel

€ 3.319,00

TSW

€ 2.350,00

Noodhulp na aanslag in Lahore

€ 5.000,00

Project steenbakkerij DaySeaDay

€ 5.000,00

Totaal uitgaven in Pakistan

€ 24.092,22

Overige Uitgaven
Medisch noodgeval bij Christelijke asielzoekers in Malaysia
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€ 100,00

Totaal overige uitgaven

Totaal balans uitgaven

€ 46.222,10

Totaal balans 31-12-2015 Inkomen - Uitgaven:

€ 5.226,64
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