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Inleiding 
 

People International Nederland maakt deel uit van het internationale netwerk van People International Wereldwijd, 

waarbij nationale kantoren en het veld intensief met elkaar samenwerken. De eindverantwoordelijkheid voor People 

International Wereldwijd ligt bij de International Council, welke bestaat uit de bestuursvoorzitters en directeuren van de 

nationale kantoren, de voorzitter van People International Wereldwijd en de regioleiders uit het veld. Alle nationale 

kantoren zijn zelfstandig terwijl we samenwerken vanuit een gezamenlijke visie en missie. 

 

Momenteel heeft People International nationale kantoren in Australië, Canada, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 

Nederland, Nieuw Zeeland, Verenigde Staten en SOCCAM (Southern California, Central America and Mexico). 

 

Stichting People International Nederland is opgericht in 1988. In de eerste twaalf jaar van haar bestaan (1988 – 2000) 

was Loes Fuyckschot directeur en lag het accent voornamelijk op informatie verstrekken over de nood in Centraal-Azië, 

gebed en het uitzenden van de eerste werkers (in 1991).  

Door de behoefte aan home school teachers werden vanaf 2001 regelmatig short term werkers uitgezonden. Vanaf 2003 

werd er gewerkt aan een groter kantoorteam en een daarbij behorende kantoorruimte. Met name door het Jozef-project1 

dat begon in 2011, nam het aantal deelnemers aan short term reizen snel toe: in 2015 vonden zesentwintig short term 

werkers hun weg naar Centraal-Azië.  

 

Visie en missie 
Het is ons verlangen om Jezus Christus bekend te maken aan Centraal-Aziaten door gemeenten te stichten en 

bestaande gemeenten te ondersteunen. We willen liefdevol aanwezig zijn in hun cultuur, met geloof, hart en handen.  

 

Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen, krijgt dit vorm op velerlei manieren in allerlei projecten. Het verslag geeft een 

overzicht van de projecten uit het afgelopen jaar, enkele ontwikkelingen in het nationale kantoor en een financiële 

verantwoording over de projecten en van het kantoor. 

 

Het jaar 2021 
2021 was, net als 2020, een bijzonder en uniek jaar en zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als het jaar van de 

corona pandemie. Werkers, zendende kantoren, projecten, iedereen in de organisatie heeft ermee te maken gehad, 

maar vooral ook de lokale Centraal-Aziaten die in angst en onzekerheid verkeerden en door zeer strenge lockdowns 

in armoede terechtkwamen. Desondanks kon het werk van People International haar voortgang vinden; iets waar we 

onze God zeer dankbaar voor zijn.  

 

Drie highlights uit 2021:  

1. Nieuwe projecten, speciaal gericht op (nood)hulpverlening tijdens de pandemie, startten op in 2020 en 

werden ook in 2021 nog uitgevoerd. 

2. People International Nederland bereikte in 2021 het grootste aantal long term zendelingen uit haar 

geschiedenis. 

3. Het financiële jaar werd met een positief saldo van €3.798 afgerond, wat een bemoedigende financiële start 

voor 2022 geeft. 

 

 

Ik wens u veel inspiratie toe bij het lezen van dit jaarverslag, 

Alle eer aan onze Heer en Heiland, Jezus Christus. 

 

Pim van Arnhem, 

Directeur People Internationaal Nederland 

 

  

                                                      
1 Voor projectbeschrijving zie pagina 5. 
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Projecten en activiteiten in Centraal-Azië 

Projecten 
In gesloten landen waar geen openlijke evangelisatie of gemeente-stichtende activiteiten zijn toegestaan, vindt het werk 

plaats in combinatie met activiteiten die wel door de overheid ter plaatse worden toegejuicht. Deze activiteiten hebben 

vooral een diaconaal karakter. Voor de beknoptheid worden onderstaand alleen de projecten van People International 

genoemd welke een directe relatie hebben met het Nederlandse kantoor. Deze relatie kan zijn doordat het kantoor actief 

fondsen werft voor deze projecten, of omdat Nederlandse werkers naar deze projecten uitgezonden zijn. Naast 

genoemde projecten zijn er tientallen andere projecten binnen People International, zowel lange als korte termijn.  

 

Nieuwe projecten in 2020/2021  
Financiële ondersteuning aan een rehabilitatiecentrum voor alcohol- en drugsverslaafden in Centraal-Azië; financiële 

ondersteuning vanuit het tientjesfonds t.b.v. schoolmaterialen voor kansarme kinderen in Centraal-Azië, COVID-19 noodhulp 

en noodhulp aan aardbevingsslachtoffers in Oost-Turkije.  

 

Project Rehabilitatiecentrum Noord-Kaukasus 

In een regio met een overwegend moslimbevolking waar weinig strategisch evangelisatiewerk of gemeentestichting 

plaatsvindt is een rehabilitatiecentrum opgezet voor alcohol- en drugsverslaafden Het nieuwe rehabilitatiecentrum 

richt zich op verslaafden in de moslimgemeenschap. 

 

Project Materialen schoolkinderen 

In samenwerking met enkele Centraal-Aziatische lokale gemeenten is financiële hulp geboden aan gezinnen die niet 

de mogelijkheid hebben om schoolbenodigdheden en uniformen voor lichamelijke opvoeding voor hun kinderen te 

kopen. 

 

Project Noodhulp slachtoffers aardbeving 

Vrijdag 24 januari 2020 was er een aardbeving in Oost-Turkije. Veel gebouwen raakten zwaar beschadigd of stortten 

in; mensen werden opgevangen in tenten. Via betrouwbare partners werd financieel bijgedragen aan de eerste 

noodhulp. Er werden niet alleen voedsel, dekens en dergelijke uitgedeeld, er werd ook met mensen gebeden en er 

was ruimte om het evangelie te delen met de getroffen slachtoffers. 

 

Projecten als gevolg van de COVID-19 pandemie  

Voor drie projecten werden fondsen ontvangen voor medische hulpverlening en noodhulpverlening voor 

slachtoffers van de pandemie: medische middelen via het Project Moeder-Kind zorg; voedselhulpverlening via Project 

Candlelight; voedselhulp aan gezinnen via een International Relief Project.   

 

Lopende lange termijn projecten 

Medische hulpverlening 
Project Moeder-Kind zorg 

Project Nieuw Leven 

People International is in 2015 een project gestart om de zorg voor zwangere vrouwen en moeders en kleine 

kinderen te verbeteren. Voorlichting aan zwangere vrouwen en gezondheidswerkers in de dorpen stimuleert 

zwangere vrouwen om vaker op controle te komen en te weten bij welke symptomen ze hulp moeten zoeken. 

Daarnaast worden verloskundigen getraind, zodat zij sneller complicaties herkennen en weten welke 

behandeling daarbij noodzakelijk is. Op deze manier wordt de sterfte van moeders en baby’s verlaagd.  

 

Sociaalmaatschappelijke hulpverlening 
Project Valley Water 

Project Shelter - opvanghuis mishandelde vrouwen 
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Ruim 80% van de vrouwen in Centraal-Azië heeft te maken met huiselijk geweld. De meeste meisjes worden 

uitgehuwelijkt. Deze getrouwde meisjes komen terecht in het huishouden van hun schoonfamilie waar ze 

niemand kennen. Ze werken hard en zijn eenzaam. Veel mannen zijn werkloos en verslaafd aan drank. People 

International geeft vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld een veilige plek waar ze tot rust kunnen 

komen. In de vrouwenopvang kunnen tien vrouwen met hun kinderen terecht. Een maand lang worden ze 

liefdevol begeleid en ondersteund op een verborgen plek. Ze ontvangen persoonlijke counseling, praktisch en 

juridisch advies en volgen lessen over onderwerpen zoals grenzen aangeven, opvoeding, identiteit en vergeving. 

Maar het meest belangrijke: er is iemand die naar hen luistert en hen liefheeft!  

In het opvanghuis werken vrijwilligers uit de kleine plaatselijke kerken. Verschil maken in de maatschappij is 

een nieuw concept voor veel van deze jonge christenen. Door betrokkenheid bij de Shelter worden ze uitgedaagd 

om met elkaar hun getuigenis handen en voeten te geven.  

In 2021 werden  meerdere vrouwen, soms met kinderen opgevangen in de Shelter terwijl daarnaast aan een heel 

aantal vrouwen ambulante hulp werd verleend.  

Noodhulp  
Project Acts of Faith 

Project Vluchtelingenhulp 

Het werk van People International onder vluchtelingen is in 2021 voortgezet en bestaat uit vluchtelingenhulp 

onder Jezidi’s en Irakezen op verschillenden plaatsen in Centraal-Azië en onder Centraal-Aziaten in Zuid-

Europa. 

Business as Mission 
Project Together for Fruit 

In Centraal-Azië werkt een gezin aan een fruitteelt project. Doel van het project is om de regionale bevolking 

enerzijds te voorzien van fruit en anderzijds mensen te helpen kleine fruitteeltbedrijven op te zetten om in hun 

levensonderhoud te voorzien. 

 

Project Beter Leven  

Een communicatiemedewerker ondersteunt projecten die kansarme Centraal-Aziaten helpt door middel van 

vaardigheidstraining, Small Business Funding en andere relevante vaardigheden hun positie in de maatschappij 

te verbeteren.  

Gemeenteontwikkeling 
Een aantal projecten, verspreid over meerdere landen, is specifiek gericht op evangelisatie en ondersteuning lokale 
gemeenten via bijvoorbeeld discipelschap van jonggelovigen 
Het betreft de projecten Candlelight, Life Link, Lichtstraal, Hope for Life, Kom en Zie en Zoutend Zout 

 

Social Media Project 

Middels een social media platform worden wekelijks honderden mensen, vooral in Oezbekistan en Afghanistan 

bereikt met het Evangelie. Het projectteam is gegroeid naar drie personen. Enkele cijfers over 2021:  320.000 

mensen bereikt, 100.000 likes, 270 mensen gestart aan een online Bijbelcursus.  
 
 

Korte – middellange termijn projecten 

Jozef Project 
Het Jozef Project is een bemoedigingsconferentie voor Centraal-Aziaten. Tijdens vier dagen van studie, creatieve 

verwerking en pastorale zorg leren de deelnemers om (meer) te leven vanuit hun persoonlijke relatie met God. 

Daarnaast komen zaken als huwelijk, opvoeding en verwerking van pijnlijke gebeurtenissen / trauma’s aan de orde. 

Het project groeit enorm, is omgezet in een cursus vorm en in 2020 online als videoserie beschikbaar gemaakt. In 

2021 vonden verschillende vertalingen van de cursus plaats. Ook buiten Centraal-Azië groeit het aantal aanvragen.  

Ontwikkelingen in 2021: 

• De Jozef Cursus werd omgezet in een videoserie voor online gebruik en in zeven talen vertaald. 

• Droom en Leef Nederland en Jozef Project Centraal-Azië worden gesplitst in twee organisaties. 
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Kinder- en studentenwerk 
People International was in 2021 actief in werving van home school teachers en een gezinshulp, wat resulteerde in 

een voorbereidingstraject voor uitzending van een short term werker in 2021. 

Werkersoverzicht  
  

2017 2018 2019 2020 2021 

LT werkers per 1/1 8 9 10 16 19 

Kinderen totaal 5 4 13 18 20 

LT werkers vertrokken; gestart 3 1 6 4 2 

LT werkers teruggekeerd 2 0 0 1 0 

Totaal aantal LT werkers per 31/12 9 10 16 19 21 

Long term werkers totaal in het jaar 11 10 16 19 21 

ST werkers per 1/1 0 0 0 0 0 

ST werkers per 31/12 0 0 0 0 1 

ST werkers gedurende het jaar  9 3 9 3 3 

ST participanten online Summer School - - - - 3 

Short term werkers totaal in het jaar 9 1 9 3 7 

ST deelnemers Jozefproject 6 6 6 2 - 

Associate members 4 4 22 2 2 

 

Associate members  

Het Jozefproject (sinds 2011) en het Social Media Project (sinds 2016) worden geleid door associate 

members. Een associate member is iemand die zich verbonden weet met People International en meewerkt 

aan de doelstelling middels een project, maar niet full time uitgezonden is. 
 
  

                                                      
2 Formeel waren er vier associate members (drie voor Jozef Project), maar in de praktijk twee (één voor Jozef Project 

en één voor het Social Media Project). 
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Nationaal kantoor 
 

Bestuur, vrijwilligers en beloningsbeleid 
Stichting People International Nederland heeft een toezichthoudend bestuur. De directeur geeft leiding aan de 

uitvoering van de doelen van People International. Verder heeft hij een beleidsvoorbereidende en adviserende taak 

voor het werk in Nederland en binnen het internationale netwerk.  

 

People International heeft geen personeel in dienst en er worden geen salarissen uitbetaald. Alle kantoormedewerkers, 

de directeur en de bestuursleden zetten zich met groot enthousiasme in als vrijwilligers voor de doelstellingen van 

People International en ontvangen desgewenst reis- en onkostenvergoeding. 

 

Bestuursleden 
B. de Pijper   voorzitter 

A. van der Kooij  penningmeester 

M. van Twillert   secretaris 

G. van Amerongen  algemeen  

 

De pandemie leidde ertoe dat een deel van de vrijwilligers voor het grootste deel van het jaar 2021 hun werk vanuit 

huis verrichtten, wat voor het kantoor qua teamwork de nodige complexiteit met zich meebracht. Twee 

kantoormedewerkers bleven op kantoor werkzaam met inachtneming van de overheidsmaatregelen. 2021 startte het 

kantoorteam met 5 vrijwilligers (1,8 FTE) en het jaar eindigde het team met 6 vrijwilligers (1,8 FTE). 

Gebedswerk 
Maandelijks wordt een internationale en nationale gebedsbrief verzonden aan een trouwe en betrokken 

gebedsachterban; op één locatie is een maandelijkse (digitale) gebedsavond voor People International. 

Member Care 
Als gevolg van de pandemie was er extra contact en zorg voor veldwerkers. Ondanks de pandemie besloten alle 

Nederlandse werkers op het veld te blijven. Terwijl in het voorjaar en de zomer er weinig nieuwe belangstellenden 

contact legden met het kantoor, meldden zich in het najaar meerdere sollicitanten en nieuwe kandidaten. 

Publiciteit 
De communicatie en publiciteit van People International heeft als doelen: werven zendingswerkers, vergroten 

bekendheid van de nood in Centraal-Azië, versterken relatie achterban, stimuleren gebed en fondsenwerving, via 

website, nieuwsbrieven en persoonlijke contacten. De gebruikelijke events gingen vanwege de pandemie in 2021 niet 

door. 

Fondsenwerving 
In 2021 vonden de volgende activiteiten plaats in het kader van fondsenwerving: participatie aan Act Hope en 

Sponsorkliks, contact met donateurs, donatieverzoeken bij grotere fondsen. 

Internationale organisatie 
In 2021 hadden de ontwikkelingen rond de pandemie grote aandacht met extra internationale online vergaderingen. 

De directeur nam deel aan verschillende online werkgroepen rond de toekomst van de internationale conferentie en het 

werk van People International in Europa. Internationale fysieke bijeenkomsten werden vanwege geannuleerd. 

Samenwerking met organisaties in Nederland 
People International was in 2021 deelnemende organisatie van het platform Loving & Serving Muslims, heeft een 

partnerschap met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Christelijk Gereformeerde Kerken. 
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Financieel Jaarverslag 2021 
 

Balans 

ACTIVA 
 
         31-12-2021 31-12-2020 
Vaste Activa 

 
Immateriële Vaste Activa  € - € - 
Materiële Vaste Activa  € - € - 
                                                                          Totaal Vaste Activa  € - € - 

 
 
Vlottende Activa 

 
Debiteuren  € 0 € 0 
Vooruitbetaalde kosten  € 3.800 € 22 
Nog te ontvangen bedragen  € 0 € 0 
                                                                   Totaal Vlottende Activa  € 3.800 € 22 

 
 
Liquide Middelen 

 
Bankrekeningen  € 375.778 € 353.427 
                                                                 Totaal Liquide Middelen  € 375.778 € 353.427 

 
      
                                                                                  Totaal ACTIVA  € 379.578 € 353.449 

 
 
 

PASSIVA 
 

Continuïteitsreserve  € 46.245 € 39.096 
Bijzondere reserve  € 90.000 € 90.000 
Resultaat over het jaar  € 3.789 €    7.149 
                                                                   € 140.034 € 136.245 

 
 
Vlottende Passiva 

 
Bestemmingsfondsen projecten  € 234.050 € 216.670 
Nog te betalen kosten  € 126 € 534 
Vooruit ontvangen bedragen  € 5.368 € 0 
       
                                                                 Totaal Vlottende Passiva € 239.544 € 217.204 

 
 

      
                                                                                Totaal PASSIVA € 379.578 € 353.449 

 
  



 

8 

Exploitatierekening 

BATEN 
                    2021          2020 
  
Kantoorexploitatie 

Algemene giften  €  24.960 € 26.603 
Conferentie (teruggave voorschot)  € 0 € 900 
 

Projecten 
Giften aan projecten  € 375.652 € 354.745 

Totaal donaties kantoorexploitatie en projecten*  € 400.612 € 381.247 
 

Overige baten 
Werkers fees  €  21.240 € 19.440 
Project fees  € 1.267 € 1.599 
 

Producten/diensten 
Webshop  € 164 € 101 
 
          
                                                                             € 423.283 € 403.388 
 

*Zie onderstaand toelichting op donaties kantoorexploitatie en projecten 

LASTEN 
 
Besteed aan doelstellingen 

Projecten 
Dienst- en Hulpverlening  € 112.488 € 102.906 
Evangelisatie en Zending  € 149.188 € 162.368 
Educatie, opleidingen en cursussen  € 96.597 € 64.414 
 
Overigen 
Aankoop en beheer  € - € - 
Voorlichting en bewustwording (drukwerk, website, events)  € 13.766 € 13.067 
Afdrachten Internationaal  € 10.781 € 9.194 
 
Totaal  € 382.820 € 351.949 
 
 

Kantoorexploitatie (beheer en administratie) 
Huur  € 6.436 € 6.366 
Kantoorkosten (internet, tel., verz., bankkosten etc.)  € 8.083 € 8.027 
Reiskosten NL  € 2.918 € 3.539 
Reis-, verblijfs-, kosten internationaal  € 604 € 0 
Contributies  € 534 € 1.301 
Bestuurskosten  € 414 € 0 
Rente  € 305 € 0 
 
Totaal  € 19.294 € 19.233 
 
          
                                                                   € 402.114 € 371.182 

 
      
RESULTAAT  € 21.169 € 32.206 

 
 

RESULTAATSBESTEMMING: 

Mutatie bestemmingsfondsen  € 17.380 € 25.057 
Continuïteitsreserve  € 3.789 € 7.149  
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Beloningsbeleid 
People International heeft geen personeel in dienst en er worden geen salarissen uitbetaald. Alle kantoormedewerkers, 

de directeur en de bestuursleden zetten zich met groot enthousiasme in als vrijwilligers voor de doelstellingen van 

People International en ontvangen desgewenst reis- en onkostenvergoeding. 

 

Toelichting baten algemeen en projecten 
Het totaal aan baten ten behoeve van de projecten en kantoorexploitatie is als volgt verantwoord: 

 
                    2021          2020 
Baten van particulieren 

Collecten  € 55.576 € 47.029 
Overige baten particulieren  € 275.224 € 248.922 
Bedrijven  € 37.689 € 27.032 
Instellingen zonder winstreven  € 32.123 € 58.264 

(waaronder Stichting Grace €7.500 in 2021; gereserveerd voor uitgave in 2022) 

 
Totaal donaties kantoorexploitatie en projecten  € 400.612 € 381.247 

  

Projectoverzicht 
Onderstaand een overzicht van de opbrengen en uitgaven per projectgroep*.  
 

 

 Saldo 31-12-2021 Uitgaven 2021 Inkomsten 2021 Saldo 31-12-2020 

Dienst- Hulpverlening 103.968 112.488 107.836 108.620 

Evangelisatie, Zending 91.423 149.188 190.124 50.487 

Educatie, opleidingen, cursussen 38.657 96.597 77.692 57.562 

Totaal 234.050 358.273 375.652 216.670 
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Vooruitblik 2022-2025 
 

Hoofdlijnen meerjarig beleidsplan People International 

People International Nederland baseert haar beleid op het Strategisch Raamwerk dat internationaal is aangenomen als 

hoofdlijn voor beleid. Het raamwerk bestaat uit 7 hoofdonderwerpen: 

 

1. God danken en bidden. 

2. Onze bestaande teams versterken en nieuwe teams vormen. 

3. Bloeiende gemeenten planten onder de onbereikte volken. 

4. Creatieve manieren vinden om de Centraal-Aziatische samenleving te bereiken. 

5. Het Woord van God zo breed mogelijk verspreiden op een manier die de Centraal-Aziaten begrijpen. 

6. De lokale kerk versterken zodat het gemeenschappen vol van genade en waarheid worden. 

7. Het internationale netwerk van People International ontwikkelen en versterken. 

 

Projecten en veld 
Van projecten waarvoor in 2021 donaties zijn ontvangen zullen in de loop van 2022 rapportages worden gemaakt. De 

verwachting is dat meerdere geïnteresseerden in 2022 short term naar Centraal-Azië zullen reizen voor zover de 

wereldwijde regelgeving rond de pandemie dat toelaat. Enkele kandidaten zullen worden voorbereid om in 2022 en/of 

2023 long term werkers te worden. 

Nationaal kantoor 
Qua medewerkers zal worden gezocht naar uitbreiding van het team. 

Internationaal  
De Global Leadership Forum (GLF) zal in juni 2022 plaatsvinden in Albanië in aansluiting op de internationale 

conferentie Connext22. 
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