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Den Haag, juni 2021

Hulp, heel veel praktische hulp…
2020 heeft in het teken gestaan van COVID-19 en hoe dat zijn weerslag heeft gehad op de
bevolking in India, Nepal en Sri Lanka. Het coronavirus maakt geen onderscheid tussen arm
en rijk, man en vrouw, christen of hindoe. Maar de hulp die vanuit de regering wel of niet
verstrekt wordt en de maatregelen die genomen zijn, doen dat wel.
Daarnaast is ook in deze corona crisis gebleken dat het niet aflatende geweld tegen christenen
en de systematische onderdrukking van dalits de activiteiten en ondersteuning van Good News
Friend Ministries nog steeds onmisbaar is.

… en mooie projecten met een menselijke maat.
Niet alle projecten zijn doorgegaan, vanwege de totale lockdown die India en Nepal maanden
lang in zijn greep heeft gehouden. Zo is het anti human trafficking programma in 2020
helemaal stil komen te liggen. Reizen in de Himalaya en al haar uitlopers was vanaf 24 maart
niet meer mogelijk. Pas vanaf 1 augustus was het weer beperkt mogelijk om te reizen en
vanaf 1 september was het weer mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Maar gelet op de
heftige verspreiding van het virus, juist onder de bevolkingsgroepen waar het programma op
gericht is en de verder in Nepal gemuteerde Indiase corona variant wordt het sterk afgeraden
om naar Nepal te reizen.
Het family care programma in India is opnieuw uitgebreid. Vanwege het strenge beleid van de
regering in India richting buitenlandse NGO’s ten aanzien van kindertehuizen, scholen,
woonzorg voor ouderen etc. zijn we nog steeds proactief op zoek naar nieuwe vormen van
ondersteuning voor deze kansarme kinderen en ouderen. Via het family care programma is op
vele fronten gerichte hulp verstrekt. De weduwen die naar hun familie terug zijn gegaan
hebben we voedselpakketten en medicijnen meegegeven. En het Arivoli Nagar Tuition Centre
is exponentieel gegroeid. Bijna 100 kinderen hebben, verdeeld over vier locaties,
buitenschoolse ondersteuning gehad omdat de scholen tot het eind van 2020 gesloten waren.
En last but not least, hebben onze pastors in India met gevaar voor eigen leven een
overweldigende hoeveelheid voedselpakketten verdeeld aan de mensen, dagloners, die door
het coronavirus plotseling zonder inkomen zaten.
Shalom,

Marian Jongman – de Jong
Mede namens het bestuur van Good News Friend Ministries
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Missie en visie
Missie
De stichting is opgericht 1997 om hulp te bieden aan de allerarmsten in India;
(wees)kinderen, weduwen, gehandicapten en gezinnen. In de afgelopen jaren is de hulp
uitgebreid naar Nepal (2012) en Sri Lanka (2017). 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. Onze actieve hulp
in Bhutan is helaas gestopt, het land is sinds vorig jaar niet meer toegankelijk voor onze
pastors. Vanuit Manipur (India) wordt wel het evangelie gebracht in Myanmar.
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.

Doelstelling en strategie
Doelstelling
Waar nodig voorzien in de eerste levensbehoeften voor een veilige omgeving zoals
huisvesting, hygiëne, verzorging van ouderen en kinderen, onderwijs, basisgezondheidszorg.
Verlenen van geestelijke steun door het verkondigen van het evangelie door discipeltraining,
het opleiden van voorgangers via bijbelscholen, bijdrage in de bouw van kerkjes en bijdrage in
het levensonderhoud van pastors in moeilijke omstandigheden. Bij voorkeur op incidentele
basis, afhankelijk van de nood op dat moment.
Strategie
De stichting helpt de allerarmsten. Vanuit Nederland ondersteunen we de mensen in India,
Nepal en Sri Lanka via lokale organisaties. In deze landen ontbreken fundamentele
mensenrechten zoals recht op vrijheid van religie en gelijke rechten
voor vrouwen en kinderen. De projecten van Good News Friend
Ministries zijn gericht op 9 van de 17 ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties, waaronder: iedere dag voldoende voedsel, een
goede gezondheid, voor iedereen onderwijs, schoon drinkwater en
sanitaire voorzieningen, het verminderen van de ongelijkheid
tussen de verschillende bevolkingsgroepen, fatsoenlijk werk
waarvoor netjes betaald wordt en een betere positie van de vrouw,
een vreedzame, rechtvaardige samenleving, vrijheid van
meningsuiting en vrijheid van geloof. Dat doen we waar mogelijk in
SDG-doelen
de vorm van gerichte hulp via projecten.
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Wat hebben we bereikt in 2020?

Bestrijden van de armoede
Armoedebestrijding staat bovenaan de lijst van duurzame ontwikkelingsdoelen
voor fundamentele mensenrechten. De belangrijkste oorzaak hiervan is terug
te brengen naar de grote verschillen tussen arm en rijk. Door de toenemende
economische ongelijkheid komt ook de sociale stabiliteit in gevaar en raakt de
samenleving ontwricht. Christenvervolging is daar een uiting van. Maar ook de
nog immer voortdurende discriminatie van dalits als bevolkingsgroep. Deze
toenemende ongelijkheid dreigt onze samenlevingen uit elkaar te trekken. Het laat mensen
leven in angst in plaats van hoop. Armoede is meer dan alleen het gebrek aan inkomen of
toegang tot middelen van bestaan. Armoede is ook minder mogelijkheden voor onderwijs,
medische hulp, sociale discriminatie en de onmogelijkheid om invloed te hebben op het eigen
bestaan.
Dat is heel duidelijk naar voren gekomen tijdens de (eerste) corona crisis. Van de een op de
andere dag waren miljoenen dalits zonder werk. En normaal gesproken verdienen deze
mensen al te weinig om van te leven. Nu konden ze niet eens meer leven, alleen maar
wachten op de dingen die komen gaan. De eerste beelden van honderden mensen die langs de
kant van de weg moesten zitten en pas na een aantal dagen een kommetje rijst kregen van
Indiase vrijwilligersorganisaties waren meer dan schrijnend. En ook de latere beelden, van
mensen die op blote voeten honderden kilometers af moesten leggen om terug te keren naar
hun geboortedorp laten de uitsluiting van grote delen van de Indiase bevolking zien.

- Covid-19 hulp
Zodra we zagen wat voor gevolgen
de totale lockdown in India met
zich mee bracht, realiseerde het
bestuur van GNFM dat deze
mensen eerder zouden sterven als
gevolg van honger dan aan het
coronavirus zelf. We hebben
pastor Peter Prakasam van de
Indian Pentecostal Assemblies en
pastor Daniel en sister Victoria van
Good News Mission uit India en
Stichting Good News Friend Ministries | Jaarverslag 2020
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pastor Anthony uit Sri Lanka gevraagd of zij ons konden helpen bij het verstrekken van de
noodhulp. De noodhulp heeft voor het merendeel bestaan uit voedselpakketten, daar waar we
konden helpen met medische ondersteuning hebben we dat ook gedaan. Ook in 2021 helpen
we in het kader van corona.

Zo zijn er bijna duizend voedselpakketten uitgedeeld door de IPA pastors in de slums in
Sundakamuthur, Arivolinagar, Kulathupalayam, Ramachettipalayam, Kuniyamuthur,
Pachapalayam, Chettipalayam, Kovaipudur village, Udumalpet, Anna Nagar en
Rathinapuri.
En hebben pastors in Mumbai, Punjab, Maharashtra, Hisar, Coimbatore, TVS Nagar,
Muthur, Odissa, Tamilnadu, Karnataka, Haryana, Westbengal, Himachal Pradash, Trichy,
Anaikatty, Punchgula, Tambaram en Nagai geld gekregen om de honderden arme
mensen in hun congregatie van voedsel te voorzien.
Ook sister Victoria heeft zelf, of via de lokale pastors van GNM ruim 1500
voedselpakketten uitgedeeld in bergdorpjes met exotische namen zoals Keelapaatam,
Manapadu, Sivanthipatti, Rediarpuram, Ukarankottai, Kallidaikurichi, Kuttam,
Sowkiyapuram, Kodavilai, Pandarapuram, Maruthanachivilai, Thisayanvilai,
Mannarpuram, Urumankulam, Thoothukudi district, Manapadaveedu, Pandarakulam,
Manacadu, Kalapettai, Sevalapuri, Suthamalli, Shanthinagar, Tharuvai en Pappankudi.
De voedselpakketten waren volgens de Indiase norm “standaard” pakketten, maar voor
veel bergbewoners waren de pakketten van ongekende luxe vanwege de olie, zout en
kruiden.

- Family care programma
Het family care programma geeft
de gezinnen in de slums de
gelegenheid om een bestaan op te
bouwen. Het programma bestaat
uit drie verschillende vormen van
hulp: het slum care programma,
het pastor care programma en het
Arivoli Nagar tuition centre.
Het slum care programma is
vergelijkbaar met de Nederlandse voedselbank. Moeders kunnen thuisblijven om de eerste
drie jaar voor hun kind te zorgen. Daarna kunnen de kinderen naar een door de overheid
gesteunde voorschoolse opvang. Om van het weinige geld dat de mensen verdienen rond te
komen moeten moeders normaalgesproken direct na de bevalling weer aan het werk. De
voedselpakketten voorzien in de basisbehoeften voor één maand voor één gezin. Rijst, meel,
bonen, linzen, olie, zeep en verschillende kruiden; kruiden voor sambar, voor verschillende
curries en voor dahl. Zo mogelijk wordt ook geholpen met kleding of schoolspullen voor de iets
oudere kinderen.
In het pastor care programma wordt vergelijkbare hulp gegeven aan de pastors en hun
kinderen in deze slums, zij zijn vaak net zo arm als de gemeente die ze voorgaan. Door het
geven van deze praktische hulp worden niet alleen de kinderen, maar het hele gezin geholpen.
Stichting Good News Friend Ministries | Jaarverslag 2020
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Het aantal kinderen in het Arivoli Nagar Tuition Centre is in 2020 uitgegroeid tot bijna 100
kinderen. Er zijn vier verschillende locaties in de slums waar de kinderen terecht kunnen.
Tijdens de pandemie mochten de kinderen niet naar school, maar de ouders zagen dat hun
kinderen wel graag wilden leren en, vreemd genoeg, heel veel behoefte hadden en hebben
aan de discipline van de naschoolse opvang. De lessen zijn vanwege corona gegeven in de
buitenlucht. Omdat in de slums geen online lessen gegeven konden worden is de
huiswerkbegeleiding omgezet in gewone lessen, zodat de leerlingen geen achterstand op
school op zouden lopen. Vanwege de grote hoeveelheid kinderen is de warme maaltijd
geschrapt, hiervoor was onvoldoende budget. De “snack” en de elementaire omgangsvormen
op basis van de Bijbel waren ook in deze periode favoriet.
In 2020 hebben we via het slum care programma ruim honderdvijftig gezinnen een jaar lang
geholpen met een voedselpakket en aan bijna 100 kinderen naschoolse opvang geboden. Voor
₹1.000,00 (€12,50) per maand kunt u al kind helpen, voor ₹2.000,00 (€25,00) een heel
gezin.

- Onderwijs
Van de ondersteuning aan de
Bethel school in Udulmapet
worden de leerkrachten betaald,
zodat ook de kinderen wiens de
ouders nauwelijks geld hebben
toch goed onderwijs kunnen
volgen. Door de corona moest de
school overgaan op online lessen.
Vanuit de regering waren zij
verplicht om het volledige
programma aan te bieden. Omdat ouders minder geld hadden om het schoolgeld te betalen,
kon sister Margaret de school nauwelijks draaiende houden. Normaalgesproken kan ongeveer
een kwart van de ouders van de Bethel school in Udulmapet het lesgeld niet of slechts
gedeeltelijk betalen, nu was dat aantal opgelopen tot bijna de helft. Met de corona hulp
konden meer mensen een armenmaaltijd krijgen.

- Zorg voor jong en oud
In Kovaipudur, Annaikatty en in
Kathmandu steunen we drie
kleine weeshuizen voor jongens.
het weeshuis in Kathmandu wordt
voor het grootste deel
ondersteund door onze
zusterorganisaties uit Zweden.
In Kovaipudur ondersteunden we
de weduwen in het Dorcas Old
Age Home met alle basiszorg
voor een goede leefomgeving, kleding, medicijnen en dagbesteding. De
lockdown is een heel moeilijke periode geweest voor deze lieve oude vrouwen.
Ook is het weduwenhuis veertien dagen in quarantaine geweest, vanwege de
corona besmetting van een van de medewerkers. Gelukkig is iedereen weer
Stichting Good News Friend Ministries | Jaarverslag 2020
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beter. De quarantaine en het vertrek van een deel van de medebewoners in het begin van de
epidemie heeft er stevig ingehakt bij de overgebleven weduwen en ook zij wilden uiteindelijk
liever terug naar hun familie. Omdat hun familie te arm is om hen in huis te nemen hebben we
in overleg met de IPA voorlopig het zorgprogramma voor deze vrouwen omgegooid. Ze krijgen
iedere maand een voedselpakket voor de hele familie. En daarmee is de barrière voor hun
terugkeer in familiekring weggenomen. Ook de doktersbehandelingen en medicatie gaan
gewoon door. Door de nu ontstane financiële ruimte heeft GNFM de mogelijkheid om meer
mensen op te nemen in het family care project. Zevenentwintig weduwen/weduwnaars die in
de slums wonen, in een aantal gevallen ook nog met hun kinderen, krijgen vanaf 1 mei van dit
jaar maandelijks een voedselpakket.

- Light Home Ministries
Klaas de Jong van uitgeverij
Toetssteen heeft het boek “God
heeft de onaanraakbaren lief” van
Elisha Chowtapalli vertaalt in het
Nederlands. En Klaas heeft in
kranten, tijdschriften en
kerkbladen aandacht gevraagd
voor het werk van Light Ministries.
GNFM heeft aan deze actie
meegewerkt. In zijn ontroerende
boek vertelt Elisha over zijn jeugd in Gollanapalli in Andhra Pradesh met zijn oma als
voorbeeld, het werk in de steengroeve, de zendelingenschool in zijn dorp en het ontstaan van
Light Home, het kindertehuis en de oprichting van de Light Up school. De actie is eind 2020
afgelopen.

- Anti-trafficking programma
De in 2020 geplande AHT
campagnes konden niet doorgaan.
Terwijl juist in een pandemie de
kans op excessen groot is. Als
ouders geen eten kunnen kopen
voor hun kinderen is de verleiding
groot om ze mee te geven aan
mensen die zeggen dat ze de
kinderen een betere toekomst
kunnen bieden. We bidden dat de
tot nu toe gegeven voorlichting het
afgelopen jaar effect heeft gehad. Zodra het mogelijk is, willen we het AHTproject weer opstarten. Door middel van deze voorlichting en presentaties in
kerken, scholen en op straat worden de mensen bewust gemaakt van de
gevolgen van kinder- en vrouwenhandel. Ook wordt duidelijk gemaakt dat de
samenleving niet weg mag kijken van deze vorm van uitbuiting van de vaak jonge
slachtoffers. En dat ze hun hoop niet moeten vestigen op de politie of de politiek. Er is in
Nepal nog steeds geen wetgeving die zich richt tegen dit soort misbruik.
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- Anaikatty Rural Community College
In Anaikatty, dat in het Nederlands
vertaald “waar olifanten wonen”
betekent, ligt het Anaikatty Rural
Community College (ARCC). Hier
kunnen de oorspronkelijke
inwoners van India een vak leren.
Vanwege corona moest ook deze
opleiding over op online lessen.
Een ongekend experiment voor de
“tribal” studenten. Omdat een deel
van de lessen in de praktijk gegeven worden, hebben leerlingen en leerkrachten creatief
nagedacht hoe de lessen toch door konden gaan. 40% van de studenten was door de corona
en het gebrek aan internet in de bergen moeilijk te bereiken, daarom is er door het ARCC
geïnvesteerd in mobile telefoons, hubs en computers, om toch zoveel mogelijk studenten te
kunnen begeleiden. Ook zijn van de lessen video’s gemaakt en op YouTube gezet. De
studenten hebben online hun vakbekwaamheid moeten laten zien. Zodra het reisverbod
binnen India was opgeheven, zijn de veldwerkers naar de studenten toegegaan om ze
persoonlijk te motiveren. Voor ieder vak zijn netwerkgroepen opgericht, waar ook de al
afgestudeerde studenten aan mee doen. In oktober, op het moment dat de scholen weer
mochten, waren bijna alle studenten present. Begin dit jaar zijn er 42 studenten bijgekomen,
dat brengt het totaal aantal studenten op 80. De Engelse les wordt gevolgd door zo’n 30
studenten. Vanwege de nieuwe corona golf is vandaag weer alles online. De verpleegkundigen
die zijn afgestudeerd in 2020 werken in lokale overheidsziekenhuizen. Daardoor wisten we ook
van de grote behoefte aan zuurstof generators. Soms gaan experimenten niet goed. De stof
voor de 1000 tassen bestemd als reclamemateriaal voor GNFM, was van een te goede
kwaliteit en konden daardoor niet bedrukt worden. Beginnersfout. De tassen worden nu,
zonder afbeeldingen, op de lokale markt verkocht.

Christenvervolging in India, Nepal, Bhutan en Sri Lanka
We zien ook dat de Christenvervolging in India en Nepal onverminderd
voortduurt. Met allerlei excessen. Maar in tegenstelling tot voorgaande jaren
minder gewelddadig. De christenvervolging vindt nu veel meer plaats vanuit de
overheid en de nabije omgeving.
Zo stonden christenen achter in de rij bij de voedselvoorziening vanuit de
regering. Om wel voedsel te kunnen krijgen moesten ze kilometers lopen en
hun identiteit geheim houden. In de korte periode dat de daily workers weer
aan de slag konden gaan, ondervonden ze discriminatie bij het zoeken naar
dagelijks werk. De overheid, landeigenaren en industrie stelden nauwelijks
banen beschikbaar voor christenen. Dat is ook zo in Nepal.
Een nieuwe vorm van vervolging is in opkomst: digitale terreur. In India is er steeds meer
digitale controle vanuit de overheid op christelijke organisaties: de aanscherping van de FCRA
regels is daar het ultieme voorbeeld van. Er moet niet alleen een account aangemaakt worden
bij de door de overheid gecontroleerde bank in Delhi, maar ook alle transacties vanuit die
rekening moet navolgbaar zijn. En NGO’s die geld geven met een christelijke omschrijving
zoals “Bijbelschool” worden verdere toegang tot India ontzegt: dat maakt dat ook wij iets
verder ondergronds moeten, de giften vanuit GNFM voor de Bijbelcolleges gaan dan ook onder
de noemer “educatie” naar India. Ook de corona-apps voor het opsporen van contacten zijn
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niet veilig, de overheid kan de gegevens gebruiken voor ieder doel, en niet alleen waarvoor de
app bedoeld is. De online kerkdiensten mogen vooralsnog wel doorgaan.
Sinds premier Modi in 2014 aan de macht kwam en zijn macht in 2019 alleen maar verstevigd
is, neemt het overheidsgeweld tegen christenen alleen maar verder toe. De boodschap die
zeer actief wordt uitgedragen is dat “om een echte Indiër te zijn, moet je hindoe zijn”, en
daarmee doe je een groot deel van je eigen bevolking af als niet-Indisch. Er vindt nauwelijks
strafrechtelijke vervolging plaats van geweld tegen christenen.

Open Doors ranglijst 2020 christenvervolging in de praktijk

Alle landen waar Good News Friend Ministries werkt staan in de top 50 lijst van vervolgde
christenen van Open Doors1:

India staat al drie jaar achtereen op nummer 10. Meer dan twaalfduizend Indiase
christenen waren slechtoffer van gewelddadige incidenten. In meer dan de helft van de
gevallen ging het om vrouwen. Ruim 3700 kinderen waren slachtoffer.

Nepal is van nummer 32 naar nummer 34 gegaan. Net als in India worden de christenen
achtergesteld bij de corona hulp. Een nieuwe trend is dat christenen regelmatig
gedwongen worden om deel te nemen aan hindoeïstische feesten en rituelen.

Bhutan is gestegen van nummer 45 naar 43. Ook in Bhutan worden christenen die niet
terugkeren tot het boeddhisme, door de familie uitgesloten en door de mede
dorpsbewoners tegengewerkt.

Sri Lanka, die vorig jaar nog op nummer 30 stond, mede vanwege de aanslag in 2019
tijdens Pasen, is nu verdwenen uit de top 50 lijst van Open Doors. Niet omdat het beter
gaat in Sri Lanka, maar omdat de christenvervolging alleen maar verder is toegenomen.
Dit alles heeft ons extra gemotiveerd om de christenen in India, Nepal en Sri Lanka te
ondersteunen en ook in 2020 in te zetten op het verspreiden van het evangelie.
- Noodfonds voor vervolgde christenen
De geweldsspiraal is in 2020 alleen maar toegenomen. Door het ontbreken van
iedere vorm van rechtsbescherming van de christelijke dalits (ca. 70% van de
gelovigen) zijn ze in feite vogelvrij en kan de plaatselijke hindoebevolking
ongestraft hun agressie botvieren. In 2018 is door GNFM een noodfonds
opgericht, waar uit direct hulp kan worden gegeven aan vervolgde christenen.
Vaak is een bedrag van ₹10.000 (€125,00) al voldoende om nieuwe Bijbels te

1

Open Doors: https://www.opendoors.nl/ranglijst/
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kopen, de kosten voor het ziekenhuis of de begrafenis te betalen, schade aan huizen te
repareren of eten en drinken te kopen. Voor 2019 is eenzelfde bedrag aan het noodfonds
toegevoegd. Omdat het fonds nog niet leeg was, is het fonds in 2020 niet aangevuld.
Inmiddels is de bodem in zicht.

- Ondersteuning pastors
Naast de corona noodhulp die veel
pastors hebben ontvangen voor
zichzelf en voor hun gemeente, is
2020 ook aan de pastors in Nepal
aparte ondersteuning gegeven. Met
de pastor in Bhutan is helaas alle
contact verbroken, dit was
vanwege de pandemie onmogelijk.
We begrijpen wel dat de christelijke
gemeente in Bhutan verder is
gegroeid en de christenvervolging,
vooral binnen families, iets is afgenomen. Ook de studenten van de bijbelschool in Hisar
hebben, net als vorig jaar, wat extra ondersteuning gekregen.

- Word for Woman
Word for Woman is in heel Tamil
Nadu (met meer dan 62 miljoen
inwoners) te volgen. Niet alleen
via sociale media, maar ook via de
tv. Sister Victoria krijgt heel veel
respons op haar uitzendingen. Veel
vrouwen voelen zich gesteund
door haar preken. Tijdens de
corona crisis heeft sister Victoria,
die in het dagelijks kleven tandarts
is, samen met haar man, pastor
Daniel Raja ruim 1500 gezinnen geholpen om in hun levensonderhoud te voorzien.

- Bijbelcollege en -scholen
Door de bijbelschool in Kathmandu
en het bijbelcolleges in Hisar en
Bijbelscholen
Palayamkottai te steunen worden
nieuwe voorgangers opgeleid en
kunnen de congregaties verder
groeien. Vanuit deze kleine
gemeenschappen worden de
mensen in India en Nepal gesteund
€ 14.880
in het dagelijks leven. Met de
discipeltrainingen worden de
pastors verder bekwaamd in het werk van de Heer. Dit is nodig om hen scherp te houden en
standvastigheid te geven in het geloof. In het schooljaar 2019-2020 zijn 28 studenten
afgestudeerd. De opleidingen zijn overgegaan op online lessen, omdat op last van de regering,
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net als bij ons, de scholen gesloten moesten worden. Dat gaf in het begin wat problemen,
zeker omdat niet alle studenten de beschikking hebben over een mobiele telefoon. Dit jaar
hebben zich 19 nieuwe studenten ingeschreven in Hisar. Onder de studenten zaten ook een
aantal studenten die al fulltime pastor zijn, maar deze jonge pastors wilden zich verder
verdiepen in de Bijbel. De Bijbelsschool in Kathmandu heeft geen nieuwe studenten meer
aangenomen en is (tijdelijk) gesloten.
- Missiontrip en discipeltrainingen
In 2020 was het onmogelijk voor
GNFM om naar en binnen India te
reizen. Maar corona of niet, de
discipeltraining is “gewoon”
doorgegaan. De afgelopen jaren
hebben pastor Peter Prakasam en
Arent Jongman veel tijd en energie
gestopt in het bemoedigen en
trainen van de pastors in het
discipel schap. De mission trip
2019 heeft in het teken van
bemoediging gestaan en heeft ons geleerd hoe om te gaan met onze naasten. Dat was een
goede opmaat naar 2020. Afgelopen jaar was het niet mogelijk om met dit mooie en
intensieve programma verder te gaan. Maar dat heeft een aantal door pastor Peter en Arent
getrainde pastors niet weerhouden. Zij hebben het initiatief overgenomen en zijn aan de slag
gegaan met de discipeltrainingen in het noorden van India: in Punjab, Haryana, Orissa en
Chandigarh. Pastor Manichandar heeft de discipeltrainingen voortgezet in drie verschillende
plaatsen in Manipur en in Guwahati, Assam en Kalamyo. Dit laatste is een stadje in Myanmar.
Discipelschip is een stap verder gebracht, van discipel zijn naar discipels maken.
En verder ...
- Medische hulp en sanitaire voorzieningen
Pastor Ravi las in India Today dat
een klein meisje was verkracht. Hij
is naar de ouders toegegaan en
trof een ontredderd gezin aan. Via
pastor Peter heeft Ravi gevraagd
of GNFM wilde helpen. Een oproep
aan de sponsors en het geld voor
de medische behandeling van het
meisje en financiële steun voor de
ouders stroomde binnen. Het gezin
was na de aardbeving Nepal ontvlucht en had hun heil gezocht in Keralla. Op een dag is hun
zesjarige dochtertje verkracht door een dorpsgenoot uit Kozhikode. Haar twee jaar oudere
broertje moest op haar passen, terwijl haar ouders in de steengroeve aan het werk waren,
maar kon het niet voorkomen. De dader is nog steeds niet veroordeeld.
Tijdens het medical camp van GNFM in Tipling, Dhading eind 2018, werd duidelijk dat de
bewoners van dit hooggelegen gebied bij de grens met Tibet sinds de aardbeving in 2015 niet
alleen verstoken was van medische hulp, maar dat ook de sanitaire voorzieningen minimaal
zijn: een grasveldje om te poepen en heel soms een gat in de grond. Het gebrek aan goede
sanitaire voorzieningen vervuild het milieu en veroorzaakt gezondheidsproblemen. En is
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gekoppeld aan hoge kindersterfte, slechte voeding, armoede en grote ongelijkheden tussen
arm en rijk. De noodkreet van GNFM om de bewoners in Tipling, Dhading te helpen, heeft de
bazaarcommissie van de Bethlehemkerk in Delft ertoe bewogen een deel van de opbrengst
van de bazaar 2019 te bestemmen voor sanitaire voorzieningen in dit gebied. Het geld was in
2019 al over gemaakt, maar de toiletten zijn pas in 2020 “opgeleverd”. Vanwege de
aardbevingsgevoeligheid konden helaas geen eco-toiletten worden gebouwd.

- Bankperikelen
De regering in India is steeds stringenter in haar NGO beleid. De zgn. FCRA regels zijn
aangescherpt, iedere organisatie die geld uit het buitenland ontvangt moet een account
hebben bij de door de Indiase overheid gecontroleerde centrale bank in Delhi. GNM in
Palayamkottai, de IPA en Word for Woman hebben zo’n speciale rekening al een tijd geleden
aangevraagd, maar de ambtelijke molens draaien in India erg langzaam.
De State Bank of India in the New Delhi was door de nieuwe corona golf niet in staat om op
tijd de FCRA rekeningen van onze Indiase organisaties te openen. Meerdere NGO’s hebben bij
het hoge gerechtshof om verlenging gevraagd en zo konden ook wij nog tot 1 juli op de
“oude” manier geld overmaken naar India. Nu druppelen de nieuwe accounts binnen. Gelukkig
kan en mag GNFM van de overheid nog steeds in India werken en zijn onze partners in India
hiervoor goed geëquipeerd.

Vooruitblik 2021
Ook in 2021 blijven we ons inzetten op de hulp aan de allerarmsten, de
kinderen en gezinnen in India, Nepal en Sri Lanka. Zodat kinderen naar school
kunnen gaan, een vak kunnen leren en zo de armoede te kunnen ontgroeien.
Dat vrouwen veilig kunnen leven en voor hun kinderen kunnen zorgen. Ook de
bijdragen aan medische voorzieningen staan hoog op ons prioriteiten lijstje. Dit
alles in het licht van de Here Jezus.
Van alle projecten hebben de family care programma’s in 2021 de meeste
aandacht. Het slum care programma, het pastor care programma en Arivioli
Nagar Tuition Centre tonen samen met het Anaikatti (ARCC project) aan dat het
bevorderen van de zelfredzaamheid van de mensen grote meerwaarde heeft.
Het feit dat het weduwenhuis momenteel gesloten is, vraag extra aandacht voor
de oudere mensen via het family care programma.
Vanwege het coronavirus en het feit dat de allerarmsten, als ze al werk hebben,
hun geld als dagloner moeten verdienen, hebben we over heel India aan ons
netwerk gevraagd of zij ook in 2021 willen helpen met het verstreken van
voedselpakketten. De discipeltraining, zondagdiensten, de lessen in de
bijbelscholen en de lessen in het Anaikatty Rural Community College (ARCC) en
in Udulmapet blijven voorlopig nog online.
Kortom ook 2021 is voor ons vooral een jaar van daad. Vanwege de nieuwe
corona golf, met een veel agressievere deltavariant, zal hoogstwaarschijnlijk
ook dit jaar geen mission trip naar India, Nepal en Sri Lanka plaatsvinden.

Stichting Good News Friend Ministries | Jaarverslag 2020

13

2020

Vrienden en sponsors van de stichting
Good News Friend Ministries 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. Ten slotte blijken we, vaak tot onze verrassing, in het
testament te staan, vaak samen met veel grotere en bekendere organisaties. Het is heel
gezegend dat de mensen in India ook op met deze manier geholpen kunnen worden.

Woord van dank
Iedere dag danken we de Heer dat we zijn Woord kunnen omzetten in daden. Ik wil de
mensen die voor onze stichting in Zuid-Azië werken bedanken; zonder de niet aflatende inzet
van deze pastors kan Good News Friend Ministries haar werk niet doen: pastor Peter
Prakasam, pastor Dewa Anbukan, pastor David Prakasam, pastor Binod Singh, sister Leegan,
pastor Mathew Gnana Selvan, sister Victoria, pastor Daniel Raja en pastor Yochan Rajendran.
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 Good News Friend
Ministries bedanken voor de gulle gaven en het gebed. Zonder u heeft onze stichting geen
bestaansrecht.
Gods zegen,
Marian Jongman – de Jong
Voorzitter

Good News Friends Ministries
Parnaskruid 35
3824 PG Amersfoort
E-mail: info@goodnewsfriend.nl
Website: www.goodnewsfriend.nl
Telefoon: +31 6 538 28 468
Bankrekening NL 47ABNA 0453867952
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