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VERSLAG 
 
 
Rijswijk, juni 2017 

 
 
Bewogen jaar 

2016 was voor Good News Friend Ministries (GNFM) een bewogen jaar met de 
nasleep van de aardbeving in Nepal van april 2015, de overstroming in Tamil 
Nadu, het beëindigen van het hostel in Peryampatti en de start van twee 
belangrijke nieuwe projecten: soft loans en (anti) human trafficking.  
 
 
Missie en visie 

In 2014 is de stichting overgedragen door de familie Vlak aan het nieuwe bestuur 
en medio 2015 heeft er een wissel van de voorzitter plaatsgevonden. Al deze 
veranderingen hebben ertoe bijgedragen dat er in 2016 opnieuw is gekeken naar 
de missie, visie, doelstelling en strategie van de stichting GNFM. 
 
 
Missie 

De stichting is opgericht in 1997 om hulp te bieden aan de allerarmsten in India; 
(wees)kinderen, weduwen, gehandicapten en gezinnen. Deze hulp gaat hand in 
hand met het verspreiden van het evangelie, vanuit de Christelijke grondhouding 
van de stichting. Dit is tot op de dag van vandaag het bestaansrecht en de 
identiteit van de stichting. 
 
 
Visie 

Mensen helpen om de draad van hun leven weer op te pakken en zin aan hun 
bestaan te geven. Ieder mens is het immers waard om een toekomst te hebben. 
Respect, eigenwaarde en zelfstandigheid staan daarbij voorop.  
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Doelstelling en strategie 
 
 
Doelstelling 
 
Waar nodig voorzien in de basisbehoeften zoals huisvesting, verzorging, 
onderwijs, basisgezondheidszorg en het verkondigen van het evangelie door het 
opleiden van voorgangers via bijbelscholen, bijdrage in de bouw van kerkjes en 
een bijdrage in het levensonderhoud van pastors in de eerste jaren van de 
opbouw van hun congregatie. Bij voorkeur op incidentele basis, afhankelijk van 
de nood op dat moment. 
 
 
Strategie 
 
De stichting helpt de allerarmsten. Als stichting willen we zoveel mogelijk 
mensen helpen. En met de veranderende omstandigheden in India, verandert 
ook het werkgebied van de stichting. De hulp schuift langzaam van Zuid India 
naar Noord India, Nepal en Bhutan. 
 
In Tamil Nadu, waar de stichting haar oorsprong vindt, is de welvaart in de 
afgelopen jaren toegenomen, zelfs voor de allerarmsten. India is een van de 
landen waar de economie snel groeit en vooral Zuid India heeft daar profijt van. 
Hoewel de verschillen tussen arm en rijk nog steeds enorm zijn, heeft de 
regering van India een aantal maatregelen genomen om de toekomst van de 
allerarmsten, de kastelozen, te waarborgen. Zo zijn er overheidsscholen en -
kinderhuizen. En de regering geeft aan huwbare meisjes van ouders zonder geld 
een bruidsschat, zodat ze mee kunnen gaan in de Hindoeïstische traditie.  
 
Daarentegen gaan in het noorden van India en in Nepal de veranderingen heel 
langzaam. Ondanks dat in het noordoostelijk deel van India het gemiddelde 
inkomen per hoofd van de bevolking hoog is, is het merendeel van de bevolking 
arm tot zeer arm. Nog steeds is meer dan 50% van de bevolking in Noord India 
en Nepal analfabeet. In Noord India woont 80% van de zogenaamde tribes, de 
oorspronkelijke bevolking van India, de kastelozen. De kinderarbeid is tussen 
2001 en 2011 slechts met 2,2 % afgenomen1 maar in diezelfde periode op het 
platteland met 53 % toegenomen. Kinderarbeid betekent pure armoede, geen 
ontwikkeling en mensenhandel. Daar willen we als stichting de komende jaren 
onze hulp op richten.  
 
Met behulp van kleinschalige praktische hulp en het Woord: door het family care 
programma, soft loans, anti trafficking programma en onze bijbelscholen.  

                                                 
1 Child Rights and You 
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Wat hebben we bereikt in 2016 
 
 
Family care programma  
 
Het Family care programma geeft jonge gezinnen, vaak alleenstaande moeders 
de gelegenheid om hun kinderen de eerste drie jaar op een goede manier te 
verzorgen. Vanaf het derde jaar kunnen de kinderen naar school en krijgen ze 
overdag ook een warme maaltijd op school. De hulp bestaat vooral uit het 
verstrekken van rijst, bonen, linzen, olie, zeep en dat soort praktische zaken. 
Indien nodig wordt ook geholpen met kleding of schoolspullen voor de iets 
oudere kinderen, voor zover ze dat niet krijgen van de overheid. De hulp wordt 
ook gegeven aan de pastors en hun kinderen, die zijn vaak net zo arm als de 
gemeente die ze voorgaan. 
Voor GNFM is het belangrijk dat kinderen zo lang mogelijk binnen de eigen 
familie worden opgevangen. Door het geven van praktische hulp worden niet 
alleen de kinderen, maar het hele gezin geholpen. In 2016 hebben we aan ca. 65 
gezinnen (inclusief de gezinnen van de voorgangers) hulp gegeven via het family 
care programma van € 15,- per gezin per maand. Er is echter een wachtlijst van 
meer dan 500 gezinnen verspreid over heel India en Nepal. 
  
 
Soft loans.   
 
Anderhalf jaar na de aardbeving leven de mensen in de Himalaya nog steeds 
tussen de brokstukken van hun voormalig huis. De regering heeft nauwelijks iets 
gedaan voor haar bevolking. In november 2016 is GNFM met de soft loans van 
start gegaan. In twee van de ergst door de aardbeving getroffen gebieden is aan 
tien gezinnen een lening van €4.000,- verstrekt, zodat ze in staat zijn om hun 
huis te (her)bouwen. In Tipling, Dhading zijn de huizen inmiddels klaar, in 
Jyamdi, Kavre moet de regering nog toestemming geven. Met het geld van de 
aflossing kunnen andere gezinnen weer een huis gaan bouwen. Gemiddeld 
wonen er 8 tot 10 mensen in een huis. Met deze eerste serie soft loans hebben 
we ruim 80 mensen onderdak gegeven. 
 
 
Anti-trafficking programma  
 
Zowel in Nepal als in Noord India is het aantal kinderen dat via mensenhandel in 
de mijnen of in de prostitutie terecht komt enorm groot. Vaak worden de kinderen 
onder valse voorwendselen meegenomen, een enkele keer weten de ouders wat 
er met het kind gebeurt, maar kunnen ze niet anders omdat ze geen geld hebben 
om voor hun kinderen te zorgen.  
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Er zijn verschillende momenten waarop er ingegrepen kan worden in dit hele 
proces. Aan de voorkant, door middel van voorlichting, tijdens de reis, door ze uit 
de bus te halen en re-integratie achteraf. Er loopt onderzoek naar de manier 
waarop het zinvol is om als GNFM een positieve bijdrage te leveren aan het 
stoppen van de kinderhandel. Omdat we nog in de opstartfase zitten hebben we 
helaas nog geen kinderen kunnen redden. 
 
 
Bijbelscholen 
 
GNFM steunt drie bijbelscholen, waardoor er jaarlijks zo’n 25 mensen actief het 
veld in gaan. Al dan niet voorafgegaan door een training in het veld. 
 
De Good News Mission Bible College in Palayamkottai, India is een driejarige 
opleiding, geaccrediteerd door de Asia Theological Association. De studenten die 
van de opleiding afkomen hebben daarmee een universitaire graad in de 
theologie. Gemiddeld zijn er ca. 25 studenten in opleiding. Dit jaar zijn 6 
studenten afgestudeerd, relatief weinig ten opzichte van de voorgaande jaren. 
 
De beide bijbelscholen (Hisar, India en Kathmandu, Nepal) zijn eenjarig. In dat 
jaar leren de studenten niet alleen alle ins- en outs van de Bijbel, maar ook hoe 
je een gemeente op moet bouwen en wat de basisvaardigheden van het 
pastorale werk zijn. Het tweede jaar lopen ze mee met een ervaren pastor om te 
leren in het veld, waarna een deel van de studenten terugkeren naar hun 
geboortedorp om daar een eigen gemeente op te bouwen. Een klein aantal 
studenten kiest voor een vervolgopleiding in de theologie. Jaarlijks studeren per 
locatie gemiddeld 10 bijbelschoolstudenten af. Vanuit Hisar zijn inmiddels 45 
kleine gemeenschappen opgericht, vanuit Kathmandu zijn sinds 2014 zo’n 20 
pastors aan het werk gegaan, waarvan een pastor in Bhutan. 
 
 
Structurele ondersteuning 
 
In Udulmapet, Kovaipudur en in Kathmandu steunen we drie kleine weeshuizen. 
Het gaat hier om jongens die geen familie meer hebben waar ze naar toe kunnen 
gaan. In Kathmandu is ook een weeshuis voor meisjes. De weeshuizen in 
Kathmandu worden voor het grootste deel ondersteund door onze 
zusterorganisaties uit Zweden: Arken Church en Trosgnistan. Het gaat om 
ongeveer 150 weeskinderen totaal. 
 
In Kovaipudur steunen we de weduwen in het weduwenhuis met alle basiszorg, 
kleding en medicijnen. Het huis is ooit ver buiten de stad gebouwd en is 
inmiddels omsloten door een luxe villawijk. Het aantal weduwen varieert tussen 
de 17 en 20 vrouwen. De oudste is inmiddels 82 jaar.   
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Incidentele ondersteuning 
 
In de school in Udulmapet zijn in 2016 de toiletten gerenoveerd en de weduwen 
in Udelmapet hebben met de kerst nieuwe sarongs gehad. In Kovaipudur is de 
kerk van Peter Prakasam met een 9 persoons busje geholpen om de weduwen 
en weeskinderen te kunnen vervoeren.  
 
Tijdens het bezoeken van de verschillende GNFM-projecten in Nepal heeft een 
auto-ongeluk plaatsgevonden, waarbij pastor John Peter zwaar gewond is 
geraakt. De stichting heeft zijn medische kosten, bijna €2.000,-  betaald. 
 
Door de aardbeving waren meerdere kerken van de IPA in Nepal verwoest. 
Twee huiskerkjes in de Himalaya en twee kerken in Kathmandu zijn opnieuw 
gebouwd. Ook zijn twee al geplande kerkjes in de Far West gebouwd. De grond 
van de kerkjes is òf geschonken door de gelovigen aan de IPA, òf in erfpacht. 
GNFM heeft de materialen voor de 6 (huis)kerken gesponsord, de gelovigen 
hebben hun kerken zelf gebouwd. 
 
Eind 2015 is een grote overstroming in het kustgebied van Tamil Nadu geweest. 
GNFM heeft samen met de IPA noodhulp gegeven aan zo’n 800 families in circa 
13 verschillende gebieden. Begin 2016 heeft GNFM in datzelfde gebied 5 hutjes 
laten opknappen van mensen die radeloos waren, omdat ze geen geld hadden 
om hun hutje op te knappen. 
 
 
Evangelisatie 
 
Ten behoeve van de evangelisatie lopen meerdere grote en kleine projecten. De 
opvallendste is de Good News Friend Mission tv-uitzending iedere 
vrijdagmiddag. Deze is van 15.00 tot 15.30 uur te zien via http://www.jtktv.org. 
Het aantal kijkers is in 2016 gegroeid naar meer dan 40.000 mensen, vooral in 
India, maar ook ver daarbuiten.  
 
In verschillende delen van India en Nepal vinden conferenties plaats om zo het 
Woord te brengen; open lucht bijeenkomsten, vrouwenconferenties, 
jeugdbijeenkomsten etc. Dit jaar zijn er 7 gehouden, het bezoekersaantal 
varieerde van 450 tot 3.000 bezoekers.  
 
Ook vinden er jaarlijks een aantal discipeltrainingen plaats om jonge pastors en 
leiders van hun gemeenten uit te leggen hoe ze volgelingen maken. Dit jaar 
hebben ruim 250 pastors en leiders een training gehad.  
 
En verder investeren we als stichting graag in Bijbels in Nepalees, Hindi, Tamil 
en andere lokale dialecten. Ook helpen we de verschillende kerkjes in India, 

http://www.jtktv.org/
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Nepal en Bhutan met muziekinstrumenten en studiemateriaal.  Met de kerst zijn 
meer dan 4000 armenmaaltijden uitgedeeld. 
 
 
Sluiting hostel, afbouw school 
 
Buitenlandse NGO’s die kinderhuizen of scholen ondersteunen zijn inmiddels op 
een zwarte lijst geplaats. GNFM is aan deze dans ontsprongen. Aan door het 
buitenland betaalde kinderopvanghuizen en aan privéscholen werden al langere 
tijd hele hoge eisen gesteld. Dat was uiteindelijk voor een van de organisaties 
waarmee GNFM al 25 jaar samenwerkt de reden om medio 2016 de deuren van 
het hostel te sluiten en de leerlingen van de bovenbouw van de school over te 
plaatsen.  
 
Pastor K.S. Raja heeft tot onze grote spijt en zonder vooraf overleg te plegen, de 
kinderen teruggebracht naar hun familie. Een tiental meisjes zijn ondergebracht 
in een nabij gelegen christelijk weeshuis, dat wordt ondersteund vanuit Canada. 
Pastor Raja heeft het hostel beëindigd omdat hij niet meer kon of wilde voldoen 
aan de eisen die de overheid aan het hostel stelde. Hoewel de locatie aan alle 
voorwaarden voldeed heeft de regering besloten na inspectie van een trieste 
zelfdoding door een van de jongens uit het hostel, dat er een verpleegkundige en 
een vertrouwenspersoon permanent aan het hostel verbonden moesten zijn. Op 
dat moment waren er ongeveer 100 jongens en meisjes. De stichting had pastor 
Raja hier graag bij willen helpen, maar onze hulp is niet gevraagd. Door het 
strengere toezicht van de Indiase regering op de school bleek ook dat niet alle 
vergunningen in orde waren voor het lesgeven in klas XI en XII. Op eigen 
initiatief heeft pastor Raja de school teruggebracht tot de eerste 6 klassen. 
GNFM sponsorde incidenteel de schoolboeken en een aantal leerkrachten. Met 
het beëindigen van het hostel is ook de samenwerking met pastor Raja na 25 
jaar beëindigd.2 
 
 
Vrienden en sponsors van de stichting 
 
GNFM wordt gesteund door meer dan 300 particulieren, tientallen kerken en 
even zoveel bedrijven die zich hebben aangemeld als vriend en sponsor van de 
stichting en maandelijks dan wel per kwartaal of per jaar een vaste bijdrage 
doneren ten behoeve van het werk van de stichting. Ook krijgen we eenmalige of 
specifieke giften van particulieren, kerken en bedrijven.  
 
 
  

                                                 
2 samenwerking is vanaf september 2016 beëindigd 
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Spaarpotjes winkeliers 
 
De familie Vlak was altijd heel actief en gemotiveerd om bij winkeliers in onze 
kennissenkring spaarpotjes te plaatsen voor het hostel in Peryampatti. Omdat 
het hostel gesloten is, zijn Wim en Nelly hiermee gestopt. 
 
 
Vooruitblik 2017 
 
Ook in 2017 willen we ons blijven inzetten op het helpen van de allerarmsten, de 
families in het noorden van India en Nepal om zo ons steentje bij te dragen dat 
kinderen niet hoeven te werken, naar school kunnen gaan en kunnen leven als 
een vrij mens in het licht van de Here Jezus. 
 
De programma’s family care programma, soft loans en anti-trafficking 
programma zullen daarin leidend zijn, met waar nodig incidentele hulp.  
 
De praktische hulp zal via de kerken in India en Nepal worden aangeboden, 
omdat het christendom naast het Woord van de Heer, bovenal over 
samenhorigheid en zorg voor elkaar gaat, iets wat de andere geloven niet 
kunnen bieden.  
 
Ik wil de mensen die onze stichting in India dragen bedanken, zonder hen kan 
GNFM haar werk niet doen: Pastor Peter Prakasam, Pastor Deva Anbukan, 
Pastor David Prakasam, Pastor Binod Singh, Victoria en Daniel Raja, en Pastor 
K.S. Raja. 
 
Ook wil ik onze zusterorganisaties in Zweden en Amerika bedanken, samen 
staan we er immers sterker voor: Arken Church en Trosgnistan (Bethel Faith 
Ministries), Zweden en Share in Asia, Amerika. 
 
Bovenal wil ik mede namens het bestuur alle sponsors en vrienden van GNFM 
bedanken voor de gulle gaven en het gebed. Zonder u heeft onze stichting geen 
bestaansrecht. 
 
Gods zegen, 
 
Marian Jongman – de Jong 
Voorzitter  
 
 
Meer informatie op de website van de stichting: www.goodnewsfriend.nl 


