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Opbrengsten uit fondsenwerving

11.708

€177.010,-

2.531

€507.500,-

In 130 landen

€482.696,-

Opbrengsten uit collectes

Geregistreerde donateurs

Opbrengsten uit donaties en giften

Abonnees Kerk Wereldwijd

Giften uit nalatenschappen

zijn de Pauselijke Missiewerken (waar Missio deel van uitmaakt) actief

€1.167.206,		

Totaal aan inkomsten uit eigen fondsenwerving

WERELDMISSIEMAAND PAKISTAN:

€133.001,- €37.300,Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen

Collecte Missiezondag

€117.882,Donateurs via Missio Berichten

86,3%

Van elke gedoneerde euro wordt
dit percentage besteed aan de
doelstelling van Missio

10,6%

€288.183,-

Kosten ten opzichte van de baten
uit eigen fondsenwerving

Totale opbrengst Wereldmissiemaand

Bijdrage van MISSIO Nederland aan de
Pauselijke Missiewerken te Rome

Website & digitale nieuwsbrief

€308.905,Geloofsverbreiding

4.823

€490.266,-

23.423

€130.904,-

Unieke bezoekers www.missio.nl

Unieke bezoekers www.missiokids.nl

± 2000
Geadresseerden digitale nieuwsbrief

St. Petrus Apostelwerk

Kinderfonds

Dames en Heren,

Geef hoop aan

Voor u ligt een beknopte samenvatting van het jaarverslag van MISSIO / Pauselijke Missiewerken over 2015.
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Pakistan

Wie MISSIO zegt, zegt Wereldkerk. Of je nu in Malawi woont, in Bangladesh, Pakistan, Papoea-Nieuw-Guinea of
Nederland, samen zijn wij Kerk. MISSIO zet zich in om het bewustzijn van het behoren tot een Wereldkerk te bevorderen.
Dat gebeurt zowel hier in ons eigen land als in de landen ver weg.
Door financiële steun helpt MISSIO de Kerk in de derde wereld op te bouwen en verder te ontwikkelen. Vanuit een solide
basis kan de Kerk daar ter plaatse zelf de nood lenigen. Het is werk van de lange adem. Het gaat om investeren in de
mensen die de geloofsgemeenschappen vormen en kunnen dragen. Zo ondersteunt MISSIO onder meer de opleiding van
het kerkelijk kader, zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers.
MISSIO kan dat alleen maar doen dankzij haar donateurs en sympathisanten die hun betrokkenheid bij ons werk ook in
het afgelopen jaar vorm hebben gegeven in gebed en/of financiële ondersteuning. Aan hen allen zeg ik dan ook: heel
hartelijk dank voor uw steun.
Namens het MISSIO-team,

Eduard Kimman S.J., Nationaal Directeur

www.missio.nl

Rekeningnummer
NL65 INGB 0000 0015 66

Opbrengsten uit fondsenwerving

Besteding van de gelden

MISSIO ontvangt inkomsten uit: collectes, donaties en giften, nalatenschappen
MISSIO werkt met een klein team van in totaal 2,2 fte en een nationaal
directeur die geen salaris ontvangt. Daardoor zijn onze bureaukosten erg laag.
Dat betekent concreet dat van elke gedoneerde euro 86,3% besteed wordt aan
de doelstelling van MISSIO. Ook de kosten van de eigen fondsenwerving ten
opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving zijn laag, slechts 10,6%.

In 2015 heeft MISSIO in totaal € 1.167.206 aan inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen. Ten opzichte van het jaar
daarvoor is dat een daling van € 65.262. Deze daling betrof zowel de collectes en nalatenschappen, alsook de donaties en
giften.
De inkomsten uit de collectes bestaan uit de wereldkerkbijdrage die door de zelatrices persoonlijk bij de mensen wordt
opgehaald en de kerkcollecte op Missiezondag en op Wereldmissiedag van de Kinderen. Opbrengst van de collectes:
€ 177.010.

In 2015 heeft MISSIO bijgedragen aan ondersteuning van seminaries
en opleidingen van novicen in onder andere India, Indonesië, Sri Lanka
en Rwanda. Verder is er subsidie verstrekt aan bisdommen in Thailand,
Kameroen en Gabon, onder meer voor het bouwen van kerken, kapellen
en parochiecentra. Tevens heeft MISSIO diverse projecten ten behoeve
van kinderen in Pakistan, Marokko, Nigeria en Malawi ondersteund.

De opbrengst van de donaties en giften bedroeg in totaal: € 507.500. Vijf maal per jaar voert MISSIO een gerichte actie
naar haar donateurs toe waarin ze vraagt om financiële bijdragen voor haar werk. In de donateurskrant MISSIO Berichten, die
naar alle donateurs verstuurd wordt, wordt beschreven waarvoor de benodigde gelden bestemd zijn. Een speciale vorm van
donaties zijn de studiebijdragen voor een priesterstudent in Afrika en Azië. Deze groep donateurs, sponsors geheten, steunt
een priesterstudent tijdens zijn vierjarige theologiestudie tot aan zijn wijding.

MISSIO ontvangt geregeld verzoeken voor financiële ondersteuning.
Vanwege de internationale samenwerking kan MISSIO slechts incidenteel
op deze verzoeken ingaan. In 2015 waren dat onder andere een project
voor een kleuterschool speciaal voor albinokinderen in Sumbawanga, Tanzania
(€ 5.000) en een project voor een hostel voor kansarme kinderen in Tamil
Nadu, India (€ 5.000).

Uit nalatenschappen ontving MISSIO € 482.696.
Het donateursbestand van MISSIO neemt af. In 2015 hebben 524 mensen hun donateurschap beëindigd. In 2015 had
MISSIO in totaal 11.708 geregistreerde donateurs.
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berichten

Anne’s Home in India
Father John Kennedy was
ooit een priesterstudent die
kon studeren dankzij financiële
steun
sponsorprogramma voor studenten. in het MISSIO
De Nederlandse
sponsor heeft altijd contact
gehouden met ‘zijn’
priesterstudent. Nu op zijn
beurt zet father John
Kennedy zich al jaren in voor
‘zijn’ mensen in Tamil
Nadu in het zuiden van India.

2015

Oeganda
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Meer dan stenen
en cement

De situatie in Tamil Nadu

De zon is nog niet op als een kleine gemeenschap
van katholieken ontwaakt en zich opmaakt voor de
zondagse tocht naar de dichtstbijzijnde kerk. Een
wandeling door landelijk Mabanda, ten noorden
van Oeganda’s hoofdstad Kampala. Maar wel een
wandeling van enkele uren door een verraderlijk
landschap, met modderige wegen die onbegaanbaar
worden bij hevige regenval. De kleine katholieke
gemeenschap van Mabanda, zo’n tweehonderd
gezinnen, had een eigen plaatselijke kerk nodig.
Dus twee jaar geleden begon men met de bouw.
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Wereldmissiemaand
(oktober) heeft dit
thema: Geef hoop
jaar als
aan
dit islamitische land de christenen in Pakistan. In
hebben minderheids
onder wie de christenen,
groepen,
analfabetisme, religieus het zwaar: armoede,
aanslagen. Met name geweld en terroristische
vrouwen en meisjes
gevaar slachtoffer
van geweld te worden. lopen groot

GEEF VOOR DE
KERK IN AFRIKA

Joan schenkt de grond
De betrokkenheid van de mensen blijft groot bij het project. Om geld bijeen te brengen, hebben ze bijvoorbeeld delen van
hun eigen oogst verkocht, bonen, kofﬁe, mango’s en suikerriet. Een van de betrokken parochianen is Joan Nansubuga, vroeger boerin. Ondanks haar hoge leeftijd (92) en het feit dat ze door een beroerte niet meer kan lopen, wil zij bijdragen wat ze
kan. Joan wordt door haar gemeenschap gesteund en wilde iets terugdoen. Daarom heeft ze haar stuk land aan de gemeenschap gegeven om er de kerk op te bouwen. “Het is cruciaal om een eigen plaatselijke kerk te hebben,” zegt ze. “Ik heb het
land gegeven zodat onze mensen een plek hebben om te bidden.”

grond
buga schonk
Joan Nansu kerk.
de
bouw van

voor de

India

Geef deze kinderen
een toekomst

Special Wereldmissiem
aand

Geef hoop aan
de christenen in
Pakistan

Grote betekenis
Pastoor Matthias gelooft dat het nieuwe kerkgebouw meer is dan enkel wat stenen en cement. Voor de mensen in Mabanda
heeft het een veel grotere betekenis. Hij noemt enkele voordelen: “Het zal voor de kerkleiders makkelijker worden om hun
parochianen beter te leren kennen, waardoor ze beter leiding kunnen geven aan de gemeenschap,” zegt hij. “Bovendien
hopen de mensen dat met de kerk er meerdere voorzieningen komen, zoals een school en een ziekenhuispost.”

Onderwijs en bewustwording

De belangrijkste activiteiten
zijn onderwijs en bewustwording.
Zo is er een project voor onderwijs
voor wees- en arme kinderen.
Er wordt gezorgd voor schoolgeld,
schriften, schrijfmaterialen,
uniformen, voedingsmiddelen
e.d. De kinderen ontvangen
steun
totdat ze een baan vinden.
Ook is er een project voor een
centrum
waar kinderen hun huiswerk
kunnen maken. Veel kinderen
kunnen
thuis nauwelijks studeren omdat
er geen elektriciteit is.

Drie voorbeeldproje
cten
De katholieke Kerk
heeft zeven bisdommen
waaronder twee
aartsbisdommen,
Lahore (aartsbisschop
Sebastian Francis
o.f.m.) en Karachi
Shaw
(aartsbisschop Joseph
Coutts). Met haar
onderwijs en gezondheidszo
rg draagt de katholieke
de ontwikkeling van
EnKerk
de ouders
bij aan staan negatief ten opzichte van
Pakistan. MISSIO/Pause
studeren.
steunt de parochies
lijke Missiewerken
Het centrum heeft elektriciteit.
en religieuzen in
Er is een leraar aangesteld
Pakistan bij hun
werk. De drie projecten
om te
helpen en de kinderen stimuleren
pastorale
die wij u in deze
elkaar.
MISSIO Berichten
stellen, maken die
voorsteun concreet.

Uw steun gevraagd voor ANNE’s

Home

Op Missiezondag
MISSIO vraagt uw financiële
18 oktober vieren
steun voor een ander initiawij onze verbondenheid
solidariteit met de
tief van het
enAnbagam Team: ANNE’s Home voor
wereldkerk. Dit jaar
kinderen.
gaat de aandacht
bijzonder uit naar
Met deinbouw
het van dit opvanghuis kunnen 100
onze medegelovigen
kansarme
in Pakistan. kinderen
aan de christenen!
Geef hoop
geholpen worden. Zij krijgen
er scholing en
begeleiding die onder andere
bestaat uit medische hulp,
Geef uw bijdrage
schoolgeld, eten en drinken
op rekening NL65
etc. Dit opvanghuis ligt dichtINGB 0000 0015
Missio Wereldmissiem
bij een
66 schoolfaciliteit die de opvangkinderen
aand te Den Haag.
dagelijks te
voet kunnen bereiken. Door
opvang dichtbij de school te
organiseren, wordt voorkomen
dat lange reistijd benodigd
is (met alle gevaren van dien)
en dat ouders daarom hun
kinderen niet naar school sturen.
Met uw hulp kunnen 100 kinderen
de eerste stappen
zetten op weg naar een betere
toekomst. Doet u mee?

Hoewel Mabanda klein is, zijn er veel meer katholieken die uitzien naar de voltooiing van het project. Van de ongeveer
zevenhonderd katholieken in het gebied, gaan er zo’n vijftig regelmatig naar de eucharistieviering. Maar met Pasen en
Kerstmis kan dit aantal oplopen tot wel vijfhonderd. Met steun van Missio/Pauselijke Missiewerken nadert het project zijn
voltooiing. De nieuwe kerk kan dan eindelijk ruimte bieden om te vieren, hoe hard het buiten ook regent.

Geef aan MISSIO

Nodig € 5.000

In waardigheid leven

Pastoor Matthia
s Jjooga,

projectleider.

waardigheid mogelijk
te maken. Zusters
van de congregatie
‘Sisters of Charity
of St.
Jeanne Antide’ wonen
en werken samen
met
mensen die een
geestelijke beperking
hebben. In Youhanabad,
een wijk in Lahore
wonen
38 mannen en 43
vrouwen en kinderen
in
twee huizen. Daar
kunnen ze naar hun
eigen
mogelijkheden bijdragen
aan
en worden ze geaccepteerd de gemeenschap
zoals ze zijn.
De katholieke Kerk
ziet het als haar
opdracht
zich te bekommeren
om mensen die achtergesteld worden.
En hoewel katholieken
een
minderheid zijn,
staat het aartsbisdom
Lahore
vanwege zijn werk
voor gerechtigheid,
vrede
en ontwikkeling in
hoog aanzien. Het
aartsbisdom heeft meerdere
huizen voor mensen
met een beperking,
die zelden gestimuleerd
worden naar hun
mogelijkheden, vooral
als ze
afkomstig zijn uit
arme families.

MISSIO wil de zusters
en de bewoners
van
beide huizen heel
praktisch ondersteunen
met de aanschaf
van een auto. Immers
in
een grote leefgemeensc
hap zijn veel autoritten noodzakelijk,
bijvoorbeeld naar
de arts en
naar de markt om
inkopen te doen.

Nodig: € 7.500
Helpt u mee?
Op onze
www.miswebsite
achtergrosio.nl vindt u
over Paki ndinformatie
materiale stan en
n voor
de campagn
Missiezon e van
dag.

Meer rechten voor
christelijke vrouw
en

Vrouwen in Pakistan
zijn op verschillende
terreinen van de
samenleving actief,
maar
met hun rechten
is het slecht gesteld.
Er
heersen discriminerend
e wetten en regels
die
hun positie in de
samenleving devalueren
en
verzwakken. Voor
christelijke vrouwen
geldt dit
in nog sterkere mate,
vanwege het feit
dat ze
christen zijn.

Katholieke vrouwen
zijn actief op het
gebied
van de gezondheidszo
rg, onderwijs en
maatschappelijk werk.
De bisschoppenco
nferentie
heeft in 2006 de
‘Pakistan Catholic
Women’s
Organisation’ opgericht
om vrouwen op
alle terreinen van
de samenleving te
ondersteunen bij het erkennen
van hun rechten
en belangen. In de
beide aartsbisdomm
en

Lahore en Karachi
en in de vier bisdommen
komen vrouwen van
de organisatie op
voor de
belangen van vrouwen,
ze verlenen
MISSI079-1_berichten_kerst2015.i
rechtshulp
ndd
en werken aan een
netwerk van plaatselijke
vrouwengroepen.
Het plan is om een
groep
van 36 vrouwen
intensief op te leiden,
die
dan vervolgens hun
kennis op seminars
en
in workshops verder
kunnen geven aan
meer
dan 4.000 vrouwen.

Bestuur, Nationaal Directeur en
medewerkers van MISSIO/Pauselijke
Missiewerken wensen u een
Zalig Kerstmis en een Voorspoedig 2016
1

MISSIO wil deze
bewustwordingsprogramma’s
voor vrouwen die
achtergesteld worden
of
slachtoffer worden
van geweld en misbruik,
van harte steunen.

Nodig: € 7.500
Helpt u mee?

Solidariteitsfonds van de Wereldkerk
MISSIO Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de rooms-katholieke Kerk,
die in meer dan 130 landen vertegenwoordigd zijn. Met de wereldwijde collecte op Missiezondag op de voorlaatste
zondag van oktober en met vele andere acties dragen katholieken over de hele wereld bij aan het missiewerk.

Wereldmissiemaand 2015: Geef hoop aan de christenen in Pakistan

18-11-15 11:19

Met die titel besteedde MISSIO in de Wereldmissiemaand aandacht aan de katholieke kerk in Pakistan. Op de jaarlijkse
ontmoetingsdag in Utrecht vertelden de van oorsprong Pakistaanse Reena Gill en haar echtgenoot Roman Gruijters over de
moeilijke situatie waarin de christenen in dit islamitische land zich bevinden. Javed Masih, eveneens afkomstig uit Pakistan
vertelde over zijn pastorale activiteiten in een parochie in Pakistan.
Er zijn diverse materialen verspreid voor Missiezondag 18 oktober en voor Wereldmissiedag van de Kinderen op 4 oktober: een
poster, een informatiefolder, een kinderkrant, een spaarzakje voor de kinderen, een bladwijzer en suggesties voor de liturgie.

Opbrengst en besteding

Gezamenlijke beslissing over besteding
Eén keer per jaar is er in Rome een bijeenkomst van alle Nationaal Directeuren. Daar wordt gezamenlijk besloten
hoe de ingezamelde gelden verdeeld worden over de hulpaanvragen van de plaatselijke bisschoppen uit de hele wereld.
MISSIO ondersteunt langdurige projecten en investeert in de opleiding van mensen, de opbouw en het onderhoud van
de noodzakelijke infrastructuren van parochies en bisdommen.
Bijdrage van MISSIO Nederland over 2015
Geloofsverbreiding
St. Petrus Apostelwerk
Kinderfonds		

In totaal is de opbrengst:

€ 288.183,–

Een deel van de opbrengst is besteed aan geloofsonderwijs voor
vrijwilligers in de parochies van Faisalabad en een opleiding voor
vrouwenrechtshulp in Lahore en Karachi. Ook is een bijdrage
gedaan aan een tehuis voor mensen met een geestelijke
beperking in Lahore. Van een deel van de opbrengst zal ook het
grootseminarie van het aartsbisdom Lahore gesteund worden.

De totale afdracht via de Pauselijke Missiewerken te Rome aan de bisdommen en parochies in de derde wereld bedraagt
€ 930.075. Dit betekent een daling van € 354.421 ten opzichte van 2014. De financiële bijdrage van MISSIO Nederland
is minder dan 1% van de wereldwijde bestedingen.

Kerk Wereldwijd

Websites

In 2015 heeft MISSIO abonneewervingsacties gevoerd in de nummers
5 en 6 van Kerk Wereldwijd, het tijdschrift van MISSIO voor missie en
dialoog in Nederland. Ook op de website liep in deze periode een actie.
Het totale aantal nieuwe abonnees in 2015 bedraagt 96.

De beide websites van MISSIO mogen zich verheugen
in een groot aantal bezoekers. De algemene website
(www.missio.nl) noteerde 6.132 zogeheten sessies van
4.823 gebruikers. Er is sprake van een piek in oktober.
Deze aantallen betekenen een toename ten opzichte van
het jaar ervoor.

Dit verslagjaar is Kerk Wereldwijd vier keer meegestuurd met het blad
Jezuïeten. Het doel hiervan is een bredere verspreiding en grotere
naamsbekendheid.

€ 133.001,–
€ 37.300,–
€ 117.882,–

De opbrengst van de Wereldmissiemaand is licht gestegen
ten opzichte van het jaar daarvoor. Zowel de collecte voor de
Wereldmissiedag van de Kinderen is hoger, alsook de bijdragen
van onze donateurs via de Missio Berichten.

€ 308.905,–
€ 490.266,–
€ 130.904,–

Voor het tijdschrift werkt MISSIO samen met de uitgever van het blad
Kontinente van MISSIO Aken. Het aantal abonnees bedraagt per 31
december 2.531. Dit verslagjaar hebben ongeveer 200 mensen hun
abonnement beëindigd. De oplage van Kerk Wereldwijd in 2015 liep
uiteen van 2.900 tot 5.200 exemplaren.

Collecte Missiezondag:
Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen:
Donateurs via de Missio Berichten:

De website voor de kinderen (www.missiokids.nl) laat
hogere cijfers zien. Hier is sprake van 26.166 sessies van
23.423 gebruikers. Ten opzichte van het vorige jaar is hier
een duidelijke groei in het aantal gebruikers te zien (resp.
17.190 sessies en 15.224 gebruikers).

Contactgegevens
IBAN NL93 INGB 0000 0087 25
Postbus 93140
2509 AC Den Haag
T 070 – 304 74 44
E missio@missio.nl
F 070 – 381 83 55
www.missio.nl
www.missiokids.nl

Het volledige jaarverslag 2015 en de volledige
jaarrekening 2015 zijn te vinden op onze website
www.missio.nl onder de knop ‘documenten’.

Digitale Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief van MISSIO wordt naar ongeveer
2.000 adressen verstuurd. In 2015 is de nieuwsbrief
10 keer verschenen, in januari, februari, maart, juni (2x),
juli, augustus, oktober (2x) en december.

Foto’s: H. Schwarzbach; Missio
Ontwerp: Beelenkamp Ontwerpers, Tilburg

Mensen met een
beperking worden
in
Pakistan vaak door
hun
familie weggestopt.
Ook vanuit de overheid
wordt te weinig gedaan
om hen een leven
in

Een provisorische kerk met op de achtergrond de
fundamenten voor de nieuwe kerk in Mabanda

Mensen een kans geven

Father John Kennedy trekt
zich al jaren het lot van deze
mensen aan. Hij leidt het Anbagam
Team, dat zich inzet om de
levensstandaard van de armen
te verbeteren. Het Anbagam
Team richt zich op de armen,
wezen, straatkinderen, zwervers
en
achtergebleven klassen van
de samenleving. Elke middag
is er op
het kantoortje van het team
een inloopspreekuur, waar
vrijwilligers
adviezen geven en steunaanvragen
indienen. Elke zaterdag bezoekt
het team mensen die vragen
stellen en aanvragen doen.

Het aantal katholieken
in Pakistan bedraagt
1,15 miljoen.
Hoewel een respectabel
aantal, vormen katholieken
heid op het totale
een minderaantal van 180 miljoen
inwoners, die voor
overgrote deel moslim
het
zijn. In Pakistan
wordt volgens de
de islamitische wet,
sharia,
recht gesproken.
In 1986 werd de
miewet ingevoerd.
blasfeOp godslastering
en beledigende opmerkingen
over de profeet Mohammed
staan geld- en gevangenisstra
in het ergste geval
ffen en
de doodstraf. Alle
minderheden in Pakistan
lijden onder deze
wet, niet alleen christenen.
is dat de blasfemiewet
Een groot probleem
vaak misbruikt wordt
ruzies uit te vechten.
om ordinaire burenDaarvan zijn in 90%
juist de gematigde
moslims het slachtoffer.

Pastoor Matthias Jjooga van de nabijgelegen parochie in Mulajje is de
manager van het project. “Een kerkgebouw is nodig,” zegt hij. “Zonder
kerk is het moeilijk de gemeenschap samen te brengen op een
plek.” Pastoor Matthias zegt dat de dorpsbewoners op alle mogelijke
manieren bijdragen aan het project, maar met zeer beperkte middelen
is het een langdurig proces. Desondanks is het de bewoners gelukt
om geld bijeen te brengen voor stenen, cement en zand. Ook kunnen
ze enkele mensen inhuren, hoewel ze niet te beroerd zijn om zelf hun
handen uit de mouwen te steken.

Kerk in
Afrika

In de districten Sivagangai
en Ramnad wonen voornamelijk
arme
en ongeschoolde boeren, vissers
en kleine handelaren. Ze komen
moeilijk aan werk. Daardoor
verdienen ze weinig en zijn
ouders niet
in staat om voor hun kinderen
(vervolg)onderwijs te regelen.
De
vrouwen in de dorpen doen
al het zware werk in en rond
het huis.
Veel vrouwen lijden onder huiselijk
geweld door hun echtgenoten
die verslaafd zijn of gokken.
De meisjes moeten hun ouders
op
het veld helpen of doen ander
soortgelijk werk.

Wereldmissiemaand

4 • oktober 2015

