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Klaas Evers:
“We kunnen weer 700
vrouwen een hoopvolle
toekomst geven”

SDOK:

mission-invest.com:

Ondersteunen
van christenen
in Pakistan

bekijk
alle bijzondere
projecten

Op de polderweg…
Het gaat goed met MissionInvest! Dat stemt blij en
vooral dankbaar! Het is hard werken, maar dat geeft
niet. Samen werken aan impactvolle projecten geeft
me enorm veel energie. In mijn werk ontmoet ik veel
mooie mensen die vanuit hun hart betrokken zijn.
Ik denk aan een gepassioneerde ondernemer die
een groot bedrijf runt. Een paar weken geleden
was ik bij hem op bezoek. Hij kwam me tegemoet:
“Zullen we een eindje gaan lopen Wim?” Het werd
een unieke businessmeeting. Samen liep ik met hem
op. Anderhalf uur door de polder. Al wandelend
kregen we het mooiste gesprek; hij liet zich in zijn
hart kijken. Hij deelde zijn passie, zijn ambities, zijn
pijn… maar vooral ook zijn verlangen iets te betekenen voor het Koninkrijk van God. We zijn nog niet
uitgepraat, binnenkort komt er een vervolg.
Net als bij deze relatie gaat het uiteindelijk om vertrouwen; dat vormt de basis voor werkelijk partnership. Voor MissionInvest is dat ook een kernwaarde.
Donoren en financiers moeten er van op aan kunnen dat hun geld op de juiste manier
wordt ingezet. In de selectie van
projecten zijn we daarom extra
kritisch; als we het niet vertrouwen of de informatie is onvolledig
dan nemen we het project niet op
in de portfolio.

WIM HASSELMAN | Founder MissionInvest

Heel enthousiast ben ik over het prachtige project
‘College on Wheels’ van LepraZending; in de afgelopen maanden is dat via MissionInvest gefinancierd.
In dit project komt de school met een bus naar
de dorpen toe om leprapatiënten een eenvoudig
ambacht te leren. Geweldig dat via dit project nu al
700 vrouwen worden geholpen, waarvan 80% een
eigen bedrijfje start of een vaste baan krijgt. Dat
is toch TOP! Ook ben ik blij dat we SDOK kunnen
helpen om de juiste financiering te vinden om vervolgde christenen in Pakistan te ondersteunen. Een
relatief klein project, maar met grote impact.
De afgelopen maanden is ook hard gewerkt aan
een grootschalig investeringsproject van Landcent,
een BAM (Business as Mission) bedrijf dat zich inzet
voor het bestrijden van malaria in Afrika. Per juni
is deze propositie met een zeer interessante ROI
beschikbaar! Sinds de start per januari 2019 is er
nu al ruim €10 miljoen aan projecten gefinancierd.
Dankzij het vertrouwen van zoveel ‘mooie mensen’.
Heel veel dank! Dat zeg ik vooral namens de duizenden mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
met wie het Evangelie is gedeeld en die door
het werk dat we samen mogen doen
weer perspectief en hoop hebben
gekregen!

KLAAS EVERS | Leprazending

College on Wheels in India
Klaas is Business Developer bij Leprazending.
Vol passie en energie praten wij met hem
over dit mooie project.

Wat is het doel van dit project?
“Met dit project verzorgen we vaktrainingen aan de meest kwetsbaren
in India die te kampen hebben met
lepra, een handicap of diepe armoede.
Deze kwetsbare mensen leven vaak in
erg afgelegen dorpen. Het volgen van
onderwijs is daardoor vaak onmogelijk en de sociale- en medische voorzieningen zijn zeer beperkt. Hierdoor
hebben deze mensen nauwelijks kans
op werk en blijven ze gevangen in
armoede. Vrouwen hebben het daar
extra moeilijk vanwege hun ondergeschikte positie. Juist zij voelen zich
vaak alleen, geïsoleerd en afgewezen.
College on Wheels is een project
waarbij vanuit reguliere vakscholen
van Leprazending een speciale bus
mét trainingsmateriaal en ervaren
trainers naar de afgelegen dorpen
reist. In een periode van drie maanden
worden de mensen opgeleid tot een
beroep en wanneer er mensen met
lepra gevonden worden, krijgen zij
de nodige medische zorg of sociaalpsychologische begeleiding. Met dit
drie maanden durende programma
streven wij ernaar dat de mensen die
opgeleid worden een zelfstandige
baan krijgen óf ondernemer worden.
Zo zijn er veel vrouwen opgeleid tot
bijvoorbeeld naaisters.”
Welke impact heeft de vaktraining?
“Het is echt ongelooflijk maar waar…
80% heeft na deze opleiding een
inkomen. Je biedt hen perspectief;
een toekomst! Naast dit geweldige
resultaat heeft de vaktraining ook een
enorm positieve persoonlijke impact.
In de training wordt één op één aan-

dacht gegeven aan onderwerpen als
eigenwaarde, zelfvertrouwen, omgaan
met lepra, huiselijk geweld en het
omzien naar elkaar. Daarnaast zijn er
in de lokale gemeenschap bewustwordingscampagnes in het kader van
preventie.
Natuurlijk proberen we in al onze projecten de liefde van Jezus te laten
zien. In India is dat niet altijd makkelijk, maar gebed en liefdevol omzien
naar de meest kwetsbaren is tot veel
zegen.“

“Ik herinner mij een meisje dat
vanaf haar 14e knokte tegen een

van deze nieuwsbrief geraakt wordt
om dit project mee te helpen financieren.”
Hoe ben jij tot zegen voor Leprazen
ding?
“Ik werk nu enkele jaren voor Lepra
zen
ding. Ik geniet ervan om verbindingen te leggen en impact te maken.
Ook door de samenwerking met
MissionInvest kunnen we écht meer
bereiken. Daarin is een afhankelijk
leven echt belangrijk. Ik ben God heel
dankbaar hoe hij op een wonderlijke
manier voorziet in nieuwe samenwerkingen met andere organisaties en in
steun voor projecten! Het is bijzonder om daarin mee te mogen werken.
Maar aan Hem alle eer!”

heftige vorm van lepra.
Ze is genezen, al blijven de littekens
zichtbaar. Maar ondanks dat heeft
ze door de vaktraining zoveel
zelfvertrouwen gekregen
dat ze nu een succesvolle naaister is.
Dat geeft perspectief!”

Wat zie je als volgende mijlpaal?
“We
hebben
nu
samen
met
MissionInvest één project geheel
kunnen financieren. Dit houdt in dat
700 vrouwen vanaf deze zomer een
vaktraining gaan volgen. Recent is er
door een andere financier 50% toegezegd voor het opzetten van een
vervolgproject in India. Ook hierbij
kunnen we weer 700 vrouwen een
toekomst vol van hoop geven! Wat
zou het geweldig zijn als er een lezer

WILT U BIJDRAGEN AAN DIT
PROJECT OF MEER
INFORMATIE? NEEMT U
GERUST CONTACT OP MET
MISSIONINVEST.

“Waarom God toelaat dat wij
hier zo worden vervolgd?
Om jullie in de vrije wereld te
leren wat radicaal geloof is.”
Een vervolgd christen.

SDOK: Ondersteunen van christenen in Pakistan
Christenen in Pakistan vormen een
kleine minderheid en worden in veel
opzichten achtergesteld en slecht behandeld. Christenen behoren vaak tot
de onderkant van de samenleving en
hebben te maken met discriminatie
en onrecht vanuit de moslimmeerderheid. Regelmatig worden christenen
vals beschuldigd van godslastering en
moeten ze lange tijd doorbrengen in
de gevangenis. Martelingen, mishandelingen, angsten, vernederingen… broeders en zusters wereldwijd hebben
hiermee te maken, omdat ze hun
geloof in Christus niet verloochenen.
Het leven van een christenvrouw in
Pakistan is erg kwetsbaar. Met grote
regelmaat worden deze vrouwen het
slachtoffer van (seksueel) geweld en/

of ontvoering. Jonge meisjes worden
gedwongen uitgehuwelijkt aan een
moslimman en van hun christelijke
familie weggehouden. Sommigen van
hen accepteren de islam niet en slaan
op de vlucht. Vanwege de veiligheid
kunnen deze meisjes niet meer terug
naar hun familie en hebben zij een
veilig onderdak nodig.
Welke hulp biedt SDOK?
• Veilige opvang voor christenen en
hun families, die het slachtoffer zijn
van (seksueel) geweld of ontvoering vanwege hun geloof in Christus;
• Het geven van trauma-counseling
aan slachtoffers van vervolging;
• Het geven van hulp aan slachtoffers
in het vinden van een veilige plek
om te wonen.

SDOK heeft als doel in 2021 ongeveer
vijftig christenen en hun gezinnen te
ondersteunen, die hebben geleden
of lijden onder gedwongen bekering,
(seksueel) misbruik en ontvoering.

Heeft u als christen een hart
voor vervolgde broeders en
zusters? Met dit concrete
project van SDOK kunt u steun
geven aan de vervolgde kerk.
Er is nog € 20.000 nodig. Wilt
u meehelpen, klik dan hier:
Ik help mee!

WIM HASSELMAN

Hartelijk dank voor de vele positieve reacties die ik telkens op de nieuwsbrieven en via LinkedIn en Facebook krijg.
Dat waardeer ik enorm! MissionInvest krijgt meer bekendheid en dat is goed voor de projecten! Een fantastische
ontwikkeling is ook dat in de USA de eerste deal rond is met een Amerikaanse Foundation. Nog voor de zomer verwachten we een donatie van een tweede Foundation. In het najaar gaat u hier nog meer over horen! Ik vind het bijzonder dat er steeds weer deuren opengaan. In die zin ervaar ik veel zegen op het werk. Dankzij uw gebed en
financiële betrokkenheid.
Leest u vooral op www.mission-invest.com over projecten die om fondsen vragen of waarin u kunt investeren. Graag
praat ik hier nog eens met u over door in een persoonlijk gesprek. Voor nu wens ik u een mooie zomerperiode toe!

MissionInvest wil christelijke hoop en perspectief bieden in een gebroken wereld. Door krachten te bundelen van stichtingen, ondernemers en
fondsen wil MissionInvest impact realiseren en dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk.

whasselman@mission-invest.com | 06-20956215

Afmelden klik hier

