


Steun landloze arbeiders in Pakistan



Zij kunnen bijna niet in hun eigen 

levensonderhoud voorzien



Voorlichting geven om te komen uit hun 
armoede is een cruciale eerste stap.



Resultaat 2017:
in 2017 zijn 1.642 families bezocht. In deze gesprekken gaat het over hun 

situatie, en uitleg over de oorzaken en gevolgen van armoede en wat het 

project voor hen zou kunnen betekenen.



Resultaat 2017:
In 2017 zijn er 72 bijeenkomsten gehouden om mensen bewust te maken 

over armoede en de kans om hieruit te komen. In totaal zijn hier 2400 

mensen op afgekomen. 



NOAD selecteert mensen om te starten met een 
eigen onderneming



Resultaat 2017:
180 personen zijn geselecteerd die het in zich hebben om ondernemer te 

worden en een voorbeeld te zijn voor de gemeenschap. 



Resultaat 2017:
18 ondernemersgroepen van 10 personen opgericht. Deze 18 groepen zijn 

getraind in ondernemerschap. De leden ondersteunen elkaar en sparen 

gezamenlijk om nieuwe ondernemingsplannen mogelijk te maken. 



Nadat iemand de training succesvol heeft gevolgd en zelf gespaard heeft, 

krijgt hij/zij 'seed money'. Een geldbedrag van ruim 100 euro dat zij kunnen 

investeren in hun onderneming. 



Atish Tamreen heeft nu een 

succesvolle beauty shop en haar 

maandelijkse inkomen is ruim 

verdubbeld. 

Mr. Anayat heeft een winkel. 

Dankzij NOAD heeft hij geleerd 

hoe hij zijn boekhouding moet 

bijhouden en hoe hij zijn omzet 

kan vergroten.



Door deze begeleiding en training komen mensen 
uit hun armoede 



Hartelijk dank voor uw steun! Hierdoor 
kan NOAD blijven opkomen voor 
landloze arbeiders



OHet Open Theologisch Seminarie Pakistan (OTS)

Resultaten juli 2017 - juni 2018



O

De kern van het werk:
Vorming van gemeenteleden zodat zij sterk in hun 

geloof staan en een taak kunnen opnemen in de 

gemeente en de samenleving. 



Trainingen gaan over Bijbel, samenleving en de 

uitdaging in de eigen context.



31 trainingen gegeven aan in totaal 429 kerkelijk 

vrijwilligers die de cursussen geven.



Focus is op tieners en op nieuwe gelovigen



5.919 mensen hebben één of meer cursussen 
gevolgd. 



15 grote bijeenkomsten (student’s day) voor de 

deelnemers aan de cursussen. Door totaal 3.180 

mensen bezocht. 



Drie nieuwe cursussen:
- Art of Christian Teaching

- Ministry in the Local Church

- Christian Response to Persecution



“Ik kwam in de verleiding om het Christelijke geloof te 
verlaten omdat ik geen goed antwoord had op de 
kritische vragen die moslims mij stelden. Dankzij de 
training van OTS weet ik veel beter wat mijn geloof 
inhoudt. Ik schaam mij niet om vrij over mijn geloof te 
spreken” - Cursist



Help mee, zodat de kerk 
in Pakistan sterker wordt!



Samen zijn we de kerk in actie.


