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JEUGD VAN DE
SAVIOURSCHURCH HELPT MET
DE VOEDSELPAKKETTEN ACTIE!
Lahore Pakistan, april 2020

VOORWOORD
Voor 2020 had Stichting PECA verwacht de gevolgen van de verbetering van de
school en kerk in 2019 te kunnen zien. Stichting PECA had verwacht in 2020 via
de nieuwsbrief, website en via bijeenkomsten u te kunnen vertellen wat het
positieve effect was van de verbeteringen…
Echter in maart 2020 brak wereldwijd het corona virus uit, dit heeft ook in
Pakistan en specifiek in de sloppenwijk: ‘Khaliq Nagar’ in Lahore veel ellende
aangericht.
Met de enorme steun van partnerorganisaties, kerken en particulieren is er een
noodhulp actie opgezet. Rond Pasen bereikte deze actie één toppunt. Tijdens
de Paasdagen konden vele Christenen en niet-Christenen in de sloppenwijk:
‘Khaliq Nagar’ een voedselpakket ontvangen. Dit was ook mede dankzij de
steun van 2 Christelijke zakenmannen uit Lahore.
Als bestuurslid van Stichting PECA kan ik wel zeggen dat het een ander jaar was
dan andere jaren, je maakt geen plannen, maar is acute nood. Als bestuur
kijken we dankbaar terug op het jaar gezien de enorme steun die er is geweest
voor de acties die opgezet zijn.
Ik refereer aan de woorden van Sylvester uit zijn reisverslag eind 2019. Hij schreef
over de toekomst, toen er nog geen sprake was van een wereldwijde uitbraak
van het corona virus:
“Ik heb veel ontwikkeling gezien en ik ben er zeker
van dat God ons zal voorzien! Want zoals ook staat in Mat. 10:29:
Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood
neer als jullie Vader het niet wil”.

Ook in het afgelopen heeft God ons voorzien, Hij was er voor de Christenen in
Pakistan tijdens deze moeilijke tijd en zorgde er voor dat ze de hoop niet verloren
en verliezen.
Met deze zelfde woorden kunnen wij ook in 2021 ons werk voor Stichting PECA
en project: ‘The Saviours Welfare’ voort zetten.
Namens het bestuur van Stichting PECA,
Erik Jan Weening, algemeen bestuurslid
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1. Inleiding
In het jaar 2020 heeft Stichting PECA haar werk voor de Pakistaanse christenen
op vele manieren voort kunnen zetten. In Pakistan, maar ook daarbuiten, heeft
Stichting PECA Pakistaanse christenen bemoedigd, ondersteund en praktische
hulp geboden. Vele particulieren en organisaties hebben het werk van Stichting
PECA financieel gesteund. Dankzij deze steun kon het werk van Stichting PECA
worden voortgezet. In dit rapport wordt beschreven welke werkzaamheden de
Stichting in 2020 heeft verricht.
Het hoofddoel van Stichting PECA is om de situatie van de Pakistaanse
Christenen op politieke, religieuze en sociale grond te verbeteren. Het doel van
dit jaarverslag is om de uitgevoerde activiteiten van het jaar 2020 te
verantwoorden en toe te lichten.
In dit jaarverslag komen een aantal verschillende aspecten aan de orde.
Allereerst wordt Stichting PECA als organisatie in 2020 kort beschreven.
Vervolgens wordt de concrete hulp beschreven die Stichting PECA heeft kunnen
bieden aan de Pakistaanse christenen. Ten slotte rapporteert hoofdstuk 4 de
financiën van Stichting PECA over het jaar 2020.

DAGLONER AAN HET WERK BIJ DE
STEENFABRIEKEN, VOOR DE
UITBRAAK VAN CORONA VIRUS.
Lahore Pakistan, februari 2020
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2.1 MISSIE &
GRONDSLAG
MISSIE
De missie van Stichting PECA
vinden we terug in Galaten 6:2:
“Draagt elkanders lasten, en
vervult alzo de wet van Christus.”
GRONDSLAG
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’ de 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)
Eén riksja om stenen te
vervoeren bij de
steenfabrieken
Lahore Pakistan, februari 2020

2.2 HET BESTUUR
In 2020 is de samenstelling van het bestuur van Stichting PECA
gewijzigd. Eind 2020 bestond het bestuur van Stichting PECA uit
de volgende leden.
K. van der Blonk Voorzitter
M.S. Bhatti Secretaris
M. de Bruin Penningmeester
S.A. Bhatti Algemeen bestuurslid
L.H.J. Weening Algemeen bestuurslid
E. J. Weening Algemeen bestuurslid
S. Bhatti - Joseph Algemeen bestuurslid

Eén oudere dame uit de
sloppenwijk die deelneemt aan
de dagelijkse ouderen maaltijd.
Lahore Pakistan, februari 2020

2.3 Toekomstbeeld
Stichting PECA ziet een toenemende nood onder Pakistaanse christenen
vanwege constante bedreiging, discriminatie en vervolging. Pakistaanse
Christenen worden dagelijks geconfronteerd met moeilijkheden en zijn
slachtoffer van systematische uitsluiting. Dit maakt het voor hen onmogelijk om
gelijke kansen te krijgen en een plek in de samenleving in te nemen.
Met het project: ‘The Saviours Welfare’ zet de Stichting PECA zich in om directe
hulp te bieden aan de Christenen in sloppenwijk Khalig Nagar. Stichting PECA wil
continuïteit bieden aan dit project bestaande uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerkelijke gemeente
School voor primair en voortgezet onderwijs
Volwassenonderwijs
Hostel voor opvang van kinderen van slavenarbeiders
Pastorale zorg en ondersteuning slavenarbeiders
Project om slavenarbeiders vrij te kopen
Project voor opvang van ouderen
Microkredieten
Noodhulp
Medische zorg
Waterpompproject

Op deze wijze draagt Stichting PECA er aan bij, dat kinderen en gezinnen zicht
hebben op een beter leven. Kinderen krijgen in de sloppenwijken toegang tot
onderwijs en daarmee toegang tot de maatschappij die anders voor hen
gesloten blijft.
Maar ook voor de gezinnen die in armoede leven en als slaven werken in de
steenfabrieken, zijn er mogelijkheden om schulden af te kopen en een nieuw
bestaan op de zetten middels een microkrediet en begeleiding.
Er wordt gewerkt aan voorlichting over hygiëne en daar wordt ook
daadwerkelijk invulling aan gegeven middels een waterpomp die een centrale
plaats heeft ingenomen in de wijk.
Maar bovenal wil de stichting door haar werk iets laten zien van de liefde in
Christus en het licht van Zijn Evangelie ook laten schijnen in een land waar
Christenen vanwege hun geloof worden onderdrukt in sloppenwijken waar het
leven moeilijk en uitzichtloos is.
Ook in 2020 mochten we als bestuur dit werk met grote dankbaarheid doen en
we willen ons daar ook in de komende jaren weer voor inzetten. Naast de
directe hulp wil Stichting PECA ook de bewustwording in Nederland omtrent het
werk in Pakistan vergroten en meer bekendheid geven aan het werk van
Stichting PECA
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INGANG VAN HET
AANGEKOCHTE, VERBOUWDE
OUDERENHUIS.
Lahore Pakistan, april 2020

2.4 Partners
Stichting PECA werkt samen met verschillende partners in Nederland en
daarbuiten, namelijk:
o Bijzondere Noden: In 2015 is de samenwerking tussen Bijzondere Noden (BN)
en Stichting PECA begonnen. BN heeft verschillende projecten van Stichting
PECA in Pakistan en Sri Lanka financieel gesteund en adviezen verleend. In het
verleden heeft Bijzondere Noden een belangrijke rol gehad in het verbeteren
en uitbreiden van de kerk en school. In 2020 heeft BN de noodhulpactie
gesteund en ook uitgesproken jaarlijks een deel van de vaste lasten van het
project in Pakistan te willen bekostigen.
o Stichting Max Maakt Mogelijk: Stichting Max Maakt Mogelijk heeft de
afgelopen jaren veel steun gegeven in project met betrekking tot ouderen in
de sloppenwijken. In 2020 werd er een pand aangekocht om ouderen in op te
vangen en een maaltijd beschikbaar te maken.
o DaySeaDay: Sinds 2016 werkt Stichting PECA samen met zeevisgroothandel
DaySeaDay om kinderen van de slavenarbeiders van de steenfabrieken in
Pakistan een nieuw toekomstperspectief te geven. In In 2019 heeft DaySeaDay
gesteund om de veiligheidsmaatregelen goed te kunnen organiseren bij de
school/kerk. Het ging om een extra wapen, vergunning, registratie van de
school, camera's en detectiepoort.
o Stichting Odd Fellows: Odd Fellows is een in Dronten gevestigde stichting en
heeft in 2020 de noodhulpactie gesteund.
o The Saviours Welfare: TSW is de partnerorganisatie van Stichting PECA in
Pakistan.

TWEE DAMES IN EEN
SCHOOLLOKAAL VOOR HET
KRIJGEN VAN ONDERWIJS
Lahore Pakistan, februari 2020
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3. WERK IN PAKISTAN

Stichting PECA biedt hulp aan Pakistaanse christenen op
verschillende manieren in verschillende landen. In dit
hoofdstuk zal beschreven worden hoe Stichting PECA in het
jaar 2020 hulp heeft kunnen bieden aan de Pakistaanse
christenen, ten eerste in Pakistan zelf, ten tweede in Sri
Lanka en ten derde in Nederland.
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3. WERK
IN PAKISTAN
Stichting PECA heeft het werk in Pakistan uitgebreid in de afgelopen jaren. In
Pakistan werkt Stichting PECA samen met haar partnerorganisatie, The Saviours
Welfare Foundation (TSW). Samen met TSW biedt Stichting PECA hulp aan de
allerarmste Pakistaanse christenen die ernstig gevaar lopen in Pakistan.
NOODHULP
Net zoals de rest van de wereld werd Pakistan in 2020 ook hard getroffen door
de corona-crisis. In een korte periode moest de school, de kerk en alle andere
activiteiten van The Saviour’s stilgelegd worden. Voor de allerarmste christenen
in de sloppenwijken kwam dit als een grote klap. De meeste christenen in
sloppenwijken werken als dagloners in fabrieken of bij mensen thuis. De fabrieken
werden gesloten en door de strenge lockdown kon men niet meer bij iemand
thuis werken als schoonmaker, tuinier, elektricien of iets soortgelijks. In een land
zonder sociale voorzieningen is het bijna onmogelijk om in zo'n periode zonder
steun het hoofd boven water te houden.
Stichting PECA plaatste direct een noodoproep op de website en benaderde
verschillende instanties om geld in te zamelen zodat noodhulp gerealiseerd kon
worden voor de allerarmsten in Lahore. De oproep van de stichting kreeg
gehoor en leverde voldoende financiële steun, zodat binnen enkele dagen de
eerste noodhulp gestart kon worden.
Het team van The Saviour’s heeft in diezelfde dagen onderzoek gedaan naar de
beste manier waarop men geholpen kon worden. Hieruit bleek dat voedsel en
medische zorg de prioriteit had. Het team besloot een voedselpakket samen te
stellen bestaande uit basisproducten zoals bloem, rijst, olie, melk, suiker, linzen en
zeep. Eén pakket bevatte genoeg voedsel voor 10 dagen. Bij de verspreiding
van deze pakketten in de sloppenwijk speelde de jeugdvereniging: ‘Saviours
Youthgroup’ van de Saviours Church een grote rol.
De nood was enorm, waardoor er in de eerste paar weken voedselpakketten
zijn uitgedeeld aan alle behoeftigen, later werd de focus meer gelegd op
betrokkenen bij de kerk en de school. Meer over de noodhulp en
verantwoording leest u hier.
QUARANTAINE
Het aantal besmettingen in Lahore nam in de zomer van 2020 in korte tijd snel
toe. Dit zette de ziekenhuizen extra onder druk die niet bij te houden was. De
ziekenhuizen waren te vol en er werd geen goede en hygiënische zorg verleend.
Vooral de allerarmste mensen waren een kwetsbare groep die niet of onjuist
werd geholpen in de ziekenhuizen. Daarom besloot TSW de lege klaslokalen in te
richten als kamers waar mogelijk geïnfecteerde mensen met milde symptomen
in quarantaine geplaatst konden worden. In deze kamer kregen de patiënten
de basis benodigdheden zoals medicatie, gezond eten en hygiënische
leefomstandigheden.
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Deze quarantainelokalen waren essentieel, omdat mensen in sloppenwijken niet
over dezelfde voorzieningen beschikken als anderen. Meestal leeft men in een
kleine kamer met het hele gezin. Dit heeft ook invloed op de hygiëne en de
gezondheid van andere gezinsleden. In de quarantainelokalen konden de
patiënten een paar dagen uitzieken. Als hun symptomen verergerden werden ze
naar een ziekenhuis gebracht.
ONDERWIJS, SAVIOURSSCHOOL
In 2019 breidde de stichting met hulp van Bijzondere Noden de TSW basisschool
uit naar het voortgezet onderwijs. Dit was een fantastische actie die alle
leerlingen uit de sloppenwijk de kans gaf hun opleiding af te maken. Het nieuwe
schooljaar in Pakistan begon op 1 april 2020, maar door de corona-maatregelen
in Pakistan kwam het onderwijs ook stil te liggen.
In een sloppenwijk hebben de docenten te maken met kwetsbare kinderen die
achterlopen op de rest. Tijdens de lockdown was het een grote uitdaging om
deze kinderen niet uit het zicht te verliezen. De docenten hebben op vele
manieren geprobeerd om de leerlingen te helpen en onderwijs te blijven bieden
op afstand. Online onderwijs was geen optie, omdat leerlingen in een
sloppenwijk niet in het bezit zijn van moderne technologie. De docenten
besloten om wekelijks huiswerk te geven aan de ouders en dagelijks één op één
gesprekken van 10 minuten met de docenten te organiseren, zodat de
leerlingen begeleiding konden krijgen en ook contact konden hebben met de
docenten. Dit was een succesvolle manier waarmee voorkomen kon worden
dat de leerlingen uit de sloppenwijk een grote achterstand zouden oplopen.

FEESTELIJKE DAGOPENING OP DE
SAVIOURSSCHOOL MET MUZIEK &
DANS
Lahore Pakistan, november 2020
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OUDEREN OPVANGHUIS
Ouderen in Pakistan kregen een harde klap te verduren door de corona-crisis.
Zonder sociale voorzieningen zijn ouderen in Pakistan afhankelijk van hun
kinderen, maar tijdens een pandemie waren zij kwetsbaarder dan ooit. Veel
mensen waren werkloos geworden, waardoor ze niet meer voor hun ouders
konden zorgen.
Project The Saviours Welfare had ruimte voor de wanhopige ouderen waar ze
onderdak en dagbesteding konden krijgen. Echter, dit was een kleine gebouw
waar nauwelijks plek was voor alle ouderen. In maart besloot een buurman van
de stichting zijn huis te verkopen. Dit huis staat binnen de enclave van de
stichting, waardoor dit een mooie kans was om het huis van hem te kopen. De
stichting kon zijn huis heel goed gebruiken voor ouderen. Juist tijdens de coronacrisis was het enorm belangrijk dat kwetsbare ouderen niet op straat kwamen te
staan. Met de aankoop van het huisje kon dit voorkomen worden.
Met de hulp van Stichting Max Maakt Mogelijk, een grote donateur en vele
andere giften was het mogelijk om het huis van de buren te kopen. Inmiddels
dient het als opvanglocatie voor de ouderen in Khaliq Nagar. Er is voldoende
plek voor 25 ouderen die hier wonen of hun dag besteden. Meer over het
ouderenhuisje kunt u hier lezen, in het verantwoordingsverslag.

DE VOEDESLPAKKETTEN ACTIE WERD
OOK OPGEZET VOOR DE ARME
DAKLOZE OUDEREN!
Lahore Pakistan, mei 2020
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KERK, SAVIOURSSCHURCH
Met de steun vanuit Nederland was de sloppenwijk Khaliq Nagar volop aan het
ontwikkelen. Er was nieuwe hoop en er waren nieuwe toekomstmogelijkheden
voor de leerlingen. De christenen in de wijk konden onbelemmerd en veilig hun
geloof belijden. Er was een enorme vooruitgang te zien in de ontwikkelingen van
de kinderen door de catechisatie lessen en zondagsschool. Ook hun ouders
haalden bemoediging en steun uit de wekelijkse samenkomsten in de kerk. De
coronacrisis was dan ook een zware tegenslag voor het geloof van de
christenen in Khaliq Nagar. Het was niet mogelijk om online diensten te houden
in een sloppenwijk en samenkomsten waren niet toegestaan.
Om de Christenen in de sloppenwijk: ‘Khaliq Nagar’ verbonden te houden aan
de kerk zijn de pastors en ouderlingen regelmatig families van de gemeente
gaan bezoeken om te bemoedigen met het Woord en diaconale steun. Er
werden ook regelmatig catechisatielessen gegeven bij mensen thuis. Tijdens zo’n
bezoek werd ook aandacht besteed aan de gevolgen van corona, de
noodzaak van hygiëne en de maatregelen.
Later werden de zondagsdiensten, catechisatielessen en andere bijeenkomsten
- ook met anderhalve meter afstand - voortgezet in de kerk.

IN HET NAJAAR KON DE KERK
KORTE TIJD WEER OPEN MET
BEPERKTE CORONA MAATREGELEN
Lahore Pakistan, oktober 2020
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STEENBAKKERIJ
In 2020 kreeg de stichting meerdere malen giften voor het vrijkopen van
gezinnen uit de steenbakkerijen. In 2020 werden wederom 6 gezinnen
vrijgekocht. Door middel van een micro-krediet konden deze gezinnen verhuizen
en een eigen onderneming starten waarmee zij zelfstandig hun gezin kunnen
onderhouden. De gezinnen krijgen hiervoor regelmatig steun vanuit het project,
zodat ze leren hoe ze een eigen bedrijf kunnen laten draaien en hoe ze met
geld kunnen omgaan zonder te lenen. Daarnaast krijgen ze ook regelmatig
diaconale steun en geestelijke ondersteuning van de pastors die hen regelmatig
bezoeken.
BEZOEKEN PROJECT: ‘THE SAVIOURS WELFARE’
Voor de uitbraak van het corona virus is een ex-bestuurslid van Stichting PECA
Betty Schouwenaar samen met Myra Bhatti een huidig bestuurslid van Stichting
PECA op bezoek geweest bij het project. Het reisverslag is hier te lezen. Ook
Sylvester is op werkbezoek geweest in Pakistan van februari tot juli 2020. Het
reisverslag leest u hier.

KINDEREN BIJ DE
ARBEIDERSHUISJES BIJ DE
STEENFABRIEKEN IN LAHORE
Lahore Pakistan, februari 2020
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In dit hoofdstuk is het financieel overzicht te zien van Stichting PECA over het jaar
2020. Het geeft een totaaloverzicht van de inkomsten en uitgaven van Stichting
PECA.
Saldo per 1-1-2020

€ 10.350,-

Inkomsten:
Giften algemeen
Kerken
Particulieren
Van der Wal Stichting

€
771,€ 6.381,€
750,-

Algemene periodieke giften
Algemene giften
Sponsoring

€ 5.585,€ 7.795,-

Giften ‘The Saviours Welfare’
Bijzondere Noden
Kerken
Particulieren

€ 1.500,€ 1.651,€
859,-

Giften Noodhulpactie
Bijzondere Noden
Stichtingen
Kerken
Particulieren
Stichting Odd Fellows

€ 5.000,€ 5.000,€ 3.603,€ 14.517,€
500,-

Giften vrijkopen
Kerken
Particulieren

€ 1.150,€ 6.700,-

Giften aankoop ouderhuis
Particulieren
Stichting Max Maakt Mogelijk

€ 9.170,€ 7.500,-

Giften werkbezoek Pakistan

€

Totaal inkomsten

250,-

€ 78.682,-

4. Financieel
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Uitgaven:
Uitgaven Nederland
Reiskosten Nederland
Transactiekosten
Bankkosten
Websitekosten
Overige uitgaven

€
€
€
€
€

Uitgaven t.b.v. Pakistan
Aankoop ouderenhuis
Bijdrage ‘The Saviours Welfare’
Noodhulp corona virus
Reiskosten Pakistan
Salarissen Pakistan
Vrijkopen slaven
Bijdrage sponsoring
Noodhulp algemeen

€ 15.345,€ 4.178,€ 24.400,€
575,€ 29.011,€ 4.680,€ 2.324,€
393,-

125,670,436,175,151,-

Totaal uitgaven

€ 82.463,-

Saldo per 31-12-2020

€ 6.569,-

ÉÉN DAGLONER AAN HET WERK
BIJ DE STEENFABRIEKEN NABIJ
LAHORE
Lahore Pakistan, februari 2020

