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Voorwoord 
Beste vrienden en donateurs van Pasuk,
Voor u ligt ons nieuwe jaarverslag, waarin we terugblikken op het schooljaar 
2017/18 en een toelichting geven op de jaarrekening van 2017.

Namens het bestuur wil ik alle donateurs, collectanten en andere vrijwilligers 
die zich inzetten voor Pasuk, bijzonder hartelijk bedanken. Mede dankzij uw 
ondersteuning kunnen wij 90 kinderen, die opgroeien in extreme armoede, 
scholingssupport en hoop voor de toekomst bieden. 

Tevens danken we alle zakelijke partners die Pasuk Foundation ondersteunen, in 
welke vorm dan ook. Dankzij de bijdrage van deze bedrijven – en door gebruik 
te maken van beschikbare subsidies – kunnen wij onze organisatiekosten laag 
houden. Op die manier zorgen we dat de giften van donateurs volledig besteed 
worden aan ons kind-ontwikkelingsprogramma.

2017 was in financieel opzicht een mooi jaar. We zijn bijzonder blij met de 
tweedehands schoolbus die we hebben kunnen aanschaffen dankzij de geoor-
merkte donatie van kerkgenootschap de Basis in Apeldoorn. Ook onze jaarlijkse 
huis-aan-huis collecte was een groot succes. Mede door de opvallend hoge 
opbrengst hebben we ons boekjaar met een positief resultaat kunnen afsluiten.

In alle opzichten is ons hart vervuld met dankbaarheid. Daarom prijzen we de 
Heere God voor alle zegeningen; voor Zijn leiding en voorziening in het Pasuk 
project, waarvan we geloven en ervaren dat het Zijn project is. Iedere dag 
opnieuw verwonder ik me hoe wij in alles op Hem mogen vertrouwen.

Enkele maanden geleden bezochten wij als gezin ons project op de Filipijnen. 
We hebben de Pasuk kinderen en hun families een bezoek gebracht en hun 
armoede van dichtbij meegemaakt. Ook mochten we zien wat een prachtige 
ontwikkeling de Pasuk kinderen doormaken – individueel en als groep. We 
hebben erg genoten van deze bijzondere reis en de waardevolle tijd samen met 
het Pasuk team. Een impressie van onze reis kunt u vinden op pagina 16 en 17. 
Mocht u meer willen weten over onze reis, wij vertellen u er graag meer over!

Nogmaals, enorm bedankt (“Salamat kaayo!”) voor uw betrokkenheid en  
ondersteuning.

Met hartelijke groet,

Martijn Ros 
bestuursvoorzitter Pasuk Foundation
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1.  Wie wij zijn 
1.1  Visie
Pasuk Foundation is een christelijke kind-ontwikkelingsorganisatie. Met een 
groep gepassioneerde vrijwilligers bieden wij structurele hulp aan Filipijnse  
kinderen die opgroeien in extreme armoede. Wij geloven dat ieder kind uniek en 
waardevol is, geschapen vanwege een doel. In de Bijbel roept God ons op om 
kinderen die in armoede opgroeien, te helpen. Zodat zij hun gekregen talenten 
kunnen ontwikkelen en op hun beurt weer anderen tot dienst kunnen zijn.

1.2 Onze missie
Op de Filipijnen leven miljoenen kinderen onder de armoedegrens. Veel kinde-
ren hebben slechts één ouder of helemaal geen ouders meer. Door honger en 
gebrek aan schoolspullen kunnen veel van hen niet naar school. Vaak belanden 
zij uiteindelijk in de prostitutie of criminaliteit.  

In samenwerking met kerkpartners op de Filipijnen wil Pasuk Foundation zulke 
kinderen hoop en educatie bieden. Hoop, op een betere toekomst waarin zij tot 
hun levensdoel kunnen komen. En educatie, om hun ontwikkeling en zelfred-
zaamheid te stimuleren.

1.3 Kernwaarden
Onze werkwijze is gebaseerd op een bijzondere combinatie van vier  
kern waarden:

1. Integrale aanpak
Armoede is een complex probleem dat alleen effectief bestreden kan 
worden als het op alle fronten wordt bestreden. Daarom ondersteunen wij 
de Pasuk kinderen met een integrale aanpak van hun mentale-, fysieke-, 
sociale- en geestelijke armoede.

2. Ontwikkeling van kinderen
Hoop en educatie zijn de sleutels tot ontwikkeling. Al ruim 15 jaar mogen 
we ervaren hoe een positief toekomstperspectief en goede scholing het 
verschil maken in de levens van Filipijnse kinderen die opgroeien in  
armoede. Daarom voorzien wij hen van de benodigde schoolspullen,  
zodat de kinderen naar school kunnen.

3. Via lokale kerken
Het evangelie biedt hoop, ook in de Filipijnen. In de sloppenwijken waar 
wij actief zijn zitten veel gezinnen gevangen in geestelijke armoede. Daar-
om werkt Pasuk Foundation samen met bijbelgetrouwe, christelijke kerken 
in de Filipijnen, die zowel actief het evangelie verspreiden als zich inzetten 
om kinderen en hun families in praktische zin te helpen.

4. Met vrijwilligers
Pasuk Foundation is een vrijwilligersorganisatie en maakt volledig  
gebruik van de tijd en talenten van vrijwilligers, producten en diensten  
van bedrijven en diverse subsidies. Zo houden we onze kosten laag en 
komen de giften van donateurs voor minimaal 98% rechtstreeks ten goede 
aan de ontwikkeling van de Pasuk kinderen.
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2.  Waar wij werken 
Cebu City is centraal gelegen op de Filipijnen, op het eiland Cebu. Deze drukke 
havenstad vormt, samen met aangrenzende steden, een gigantische metropool 
met naar schatting ruim 3 miljoen inwoners. De verschillen tussen arm en rijk 
zijn erg groot. Hier vind je het grootste winkelcentrum van Zuidoost-Azië, 
moderne kantoorgebouwen en decadente hotels op steenworp afstand van 
stinkende sloppenwijken en ondervoede kinderen die bedelend op straat rond-
zwerven.

Projectpartner
Onze projectpartner ‘Cebu Bible Church’ (CBC) staat aan de rand van een van de 
vele sloppenwijken die Cebu City kent, niet ver van het oude centrum van de 
stad. De meeste mensen in dit gebied leven op of onder armoede niveau en de 
kerk probeert waar mogelijk gezinnen bij te staan in hun armoede. Samen met 
vijftien vrijwilligers van CBC zet Pasuk Foundation zich in voor de ontwikkeling 
van kwetsbare kinderen uit de sloppenwijken in Cebu City.

Manilla

Cebu City
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3. Wat wij doen 
3.1  Wie wij helpen
Onze primaire focus is op kinderen die opgroeien in extreme armoede, die wel 
enig voedsel, kleding en onderdak hebben, maar die door hun levenssituatie 
(bijvoorbeeld ondervoeding en/of gebrek aan middelen) een verhoogd risico 
hebben op schooluitval of helemaal niet naar school kunnen. Daarbij geven wij 
voorrang aan kinderen die een of beide ouders moeten missen. Pasuk Foundati-
on maakt geen onderscheid in etniciteit of religie.

Deze doelgroep is bewust uitgekozen. Er zijn verschillende niveaus van armoe-
de binnen Cebu City. Het ene uiterste zijn de kinderen die bloot op straat zwer-
ven, bedelen om eten en slapen in de open lucht. Organisaties die daar goed 
op zijn ingesteld (zoals ‘Christ for Asia’, ‘Children’s Shelter of Cebu’ en ‘The 
Rescue Ministries’) richten zich specifiek op de noden van deze straatkinderen.

Pasuk Foundation richt zich op de armoede-laag daarboven. Zoals al genoemd 
hebben deze kinderen wel enige stabiliteit, zoals onderdak, kleding en voedsel. 
Echter zonder structurele ontwikkeling zullen deze kinderen niet los kunnen 
komen uit de greep van armoede. Pasuk Foundation speelt in op deze nood, 
door de kinderen hoop en educatie te bieden.
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3.2  Armoedebestrijding
Armoede is niet slechts een gebrek aan geld, voedsel of onderwijs. Armoede 
is een complex probleem dat alleen effectief bestreden kan worden als het op 
diverse fronten wordt aangepakt. Daarom ondersteunen wij de Pasuk kinderen 
met een integrale aanpak van hun mentale-, fysieke-, sociale- en geestelijke 
armoede. In het schooljaar 2017/18 hebben wij met ons ontwikkelingsprogram-
ma aan 89 kinderen hulp mogen bieden.

MENTAAL
• Onderwijs, benodigde schoolspullen
• Denkspelletjes en knutselen
• Wekelijks contact met school

SOCIAAL-EMOTIONEEL
• Sociale vaardigheden
• Liefdevolle aandacht van een mentor
• Samenwerken met andere kinderen

FYSIEK
• Aanvullende voeding
• Gymnastiek en dans
• Voorlichting over voeding, seksualiteit en hygiëne

GEESTELIJK
• Uitleg van het evangelie
• Gebed en bemoediging
• Vakantiebijbelschool en Kerstfeest
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3.3  Wekelijks programma
Iedere zaterdag komen onze scholieren naar het Pasuk project in CBC. Daar 
ontvangen zij een gezonde en voedzame maaltijd, les uit de Bijbel, liefde, 
persoonlijke aandacht en begeleiding. De kinderen genieten volop van het met 
elkaar zingen, dansen, spelen, knutselen en andere activiteiten. 

Ook in praktisch opzicht leren de kinderen voor zichzelf te zorgen, onder ande-
re hoe je goed je handen wast, nagels knipt en je oren schoonhoudt. Maar ook 
hoe te reageren bij ongewenste intimiteiten en hoe veiligheid te zoeken in het 
geval van een aardbeving.

Het is heel mooi om de kinderen op het project stap-voor-stap te zien ver-
anderen. Ze leren goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. De kinderen 
ontwikkelen sociale vaardigheden en kameraadschap met elkaar. Ze leren 
te bidden, zich open te stellen en hun zorgen te delen met hun mentor. De 
kinderen worden gewezen op de noodzaak van bekering en het Evangelie wordt 
uitgelegd. Door deze wekelijkse lessen raken de kinderen vertrouwd met de 
verhalen en personen uit de Bijbel. Zij leren verzen uit hun hoofd en ook hoe 
deze toe te passen in hun eigen leven. Zo leren de kinderen om God, anderen 
en zichzelf lief te hebben.
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3.4  Schoolspullen
Aan het einde van de zomervakantie (juni 2018), hebben de Pasuk scholieren 
hun benodigde schoolspullen voor het nieuwe schooljaar gekregen, o.a. een 
rugtas, schooluniform, schoenen, sokken, gymkleding en schrijfbenodigdheden. 
De kinderen ervaren dit echt als een enorme beloning. Ze kijken elk jaar reik-
halzend uit naar dit moment waarop ze weer nieuwe spullen ontvangen, wat 
hen in staat stelt om het nieuwe schooljaar te beginnen. En de ouders van de 
kinderen zijn tot tranen geroerd omdat ze geen schulden hoeven te maken om 
de benodigde schoolspullen voor hun kind aan te schaffen.
Extra bijzonder dit jaar was onze nieuwe Pasuk schooltas, die we in samenwerking 
met een lokale fabriek – de eigenaar wil ook zijn steentje bijdragen aan ons project 
– hebben ontwikkeld. De Pasuk rugtas is extra ruim, extra stevig en bovendien 
voorzien van de voornaam van de scholier – de kinderen zijn er supertrots op!
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3.5  Schoolreisje
In de zomervakantie namen we de kinderen mee op schoolreisje naar ‘Durano 
Eco Farm’, een prachtig resort in het oerwoud ten noorden van Cebu City. In 
het resort zijn een aantal zwembaden gebouwd, waar helder bronwater door-
heen stroomt. 

De Pasuk kinderen komen normaal gesproken hun eigen wijk niet uit. Deze wijk, 
in haar armoede, smog en hitte, is hun referentiekader. Het uitje naar het re-
sort was een enorme happening voor de kinderen. De kinderen zijn niet gewend 
aan de gezelligheid, het aanwezige eten en drinken en de prachtige, schone 
natuur. Ze genoten volop van het frisse water. Door het schoolreisje konden de 
kinderen genieten en echt even kind zijn. De kinderen voelen zich speciaal en 
waardevol doordat zij mee mochten met het schoolreisje, met zowaar een eigen 
Pasuk bus! Veel van hen komen de drukke stad bijna nooit uit en weten maar 
weinig over het prachtige natuurschoon van de Filipijnen. De schoolbus van 
CBC – die we twee jaar geleden hebben aangeschaft – komt op dit soort dagen 
extra goed van pas. 
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3.6  Vakantiebijbelschool
Ook in de zomervakantie (april en mei) komen de kinderen elke zaterdag naar het 
Pasuk project. Zo bieden we hen - ondanks het onderbroken schoolritme – toch een 
wekelijkse structuur en raken we de kinderen niet ‘kwijt’. In deze periode houden 
we ook onze jaarlijkse vakantiebijbelschool; zes dagen achter elkaar leren de kinde-
ren verschillende Bijbelverhalen kennen en gaan daar al knutselend, zingen en spe-
lend mee aan de slag. Dit jaar leerden de kinderen achtereenvolgens de verhalen 
‘de intocht in Jeruzalem’ (Luc. 19), ‘de tempelreiniging’ (Mat. 21), ‘het badwater 
van Bethesda’ (Joh. 5), ‘de voetwassing’ (Joh. 13) en ‘de hemelvaart’ (Luc. 24).
Ook de ouders vonden het prachtig om hun kinderen zo met elkaar te zien leren 
en samenwerken. Vooral de laatste dag was extra bijzonder, toen alle kinderen hun 
ingestudeerde lied en dans mochten voordragen op het podium. De week is afge-
sloten met een feestelijke diploma-uitreiking.
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3.7  Kerstviering
Onze kerstviering, die gehouden werd op zaterdag 16 december 2017, was een 
prachtige afsluiting van het kalenderjaar. De Pasuk kinderen, hun ouders/ver-
zorgers en de Pasuk staf waren als één grote familie samengekomen. Iedereen 
genoot van het samenzijn, de spelletjes, het heerlijke eten en drinken en het 
uitwisselen van de diverse cadeautjes. 

Zoals in veel landen wordt ook in de Filipijnse cultuur kerst uitbundig gevierd 
met cadeaus en lekker eten. Ook gezinnen die leven in armoede doen daar 
op hun manier aan mee, zij het in beperkte mate. Onze projectdirecteur, pastor 
Russel Villafuerte, stond in zijn toespraak stil bij de échte betekenis van Kerst; 
over Gods liefde voor de wereld en het grootste Geschenk, dat Hij zijn eigen Zoon 
gegeven heeft om iedereen die in Hem gelooft, te verlossen van zonde en schuld.
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3.8  Betrokkenheid bij de schoolgang
Pasuk is nauw betrokken bij de schoolgang van de kinderen uit het project, om 
ze daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit gebeurt aan de ene kant door 
het contact met school te onderhouden, en aan de andere kant door aandacht 
te hebben voor de ouders en thuissituatie van de kinderen. Deze twee aspecten 
worden hieronder verder toegelicht.

Contact met school
Onze mentors hebben wekelijks contact met de docenten van onze scholieren. 
Deze samenwerking met school werkt erg goed. De gesprekken geven ons een 
duidelijk beeld van hoe de kinderen het doen in school en stelt ons in staat om 
waar nodig bij te sturen.  Als een kind bijvoorbeeld niet op school verschijnt, 
zitten we hier bovenop.

De docenten uiten hun dankbaarheid voor het werk van Pasuk Foundation. Zij 
benadrukken dat niet alle kinderen het voorrecht hebben om ondersteund te 
worden in hun scholing, zoals onze studenten. De leerkrachten dragen hun 
steentje bij door onze scholieren extra in de gaten te houden en hen aan te 
moedigen om goed hun best te doen.

Aandacht voor ouders
De ouders van onze sponsorkinderen worden actief bij het Pasuk project be-
trokken. Zo zijn zij samen met hun kind aanwezig tijdens de aanschaf van de 
schoolspullen, bij de vakantiebijbelschool, het schoolreisje, de kerstviering en 
andere belangrijke momenten.

Aan het begin van ieder schooljaar sluiten we een schriftelijke overeenkomst 
met de ouders waarin zij zich committeren er alles aan te zullen doen om de 
schoolgang en schoolprestaties van hun kind te bevorderen. 

Iedere week hebben onze vrijwilligers contact met de ouders om de school-
voortgang en gezinssituatie van de scholier te bespreken. Zo kunnen we, indien 
nodig, snel hulp bieden. We ontmoeten de ouders in hun eigen wijk, meestal 
in het huis van een van de scholieren. Sommige ouders bezoeken inmiddels de 
zondagsdiensten van de kerk, vooral die op loopafstand wonen.
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3.9  Van de projectdirecteur
Russel C. Villafuerte
Pasuk Project Director, Cebu Bible Church 

Mijn naam is Russel Villafuerte. Ik ben 46 jaar en gelukkig getrouwd met mijn 
vrouw Nenette. We zijn rijk gezegend met vijf kinderen. Onze oudste en enige 
dochter, Lovely Joy (21) heeft in maart 2018 haar lerarenopleiding (‘Bachelor 
of Science in Secondary Education’) afgerond. En we hebben vier jongens; 
Gamaliel (10), Nhemiah (8), Elijah (6) en Isaiah Yosef (2). Ik ben de voorgan-
ger van ‘Cebu Bible Church’ (CBC) en de projectdirecteur van Pasuk Foundation 
in Cebu. We wonen met ons gezin in het kerkgebouw. Onze kerk ligt strategisch 
gelegen te midden van enkele krottenwijken in de stad. Veel mensen in onze 
wijk leven daar illegaal en onder extreem armoedige omstandigheden. We zijn 
God erg dankbaar dat Hij in 2015 onze kerk en Pasuk Foundation bij elkaar 
heeft gebracht. Dit partnerschap heeft onze hulp aan de wijk een enorme boost 
gegeven, vooral onze hulp aan de meest kwetsbaren. We zijn alle donateurs van 
Pasuk Foundation zo dankbaar dat u ons helpt om hoop en educatie te geven 
aan 90 kinderen, die deze hulp zo hard nodig hebben. God zij dank!

Als projectdirecteur ben ik, ondersteund door Nenette, verantwoordelijk voor 
het Pasuk kind-ontwikkelingsprogramma in CBC. De uitvoering daarvan kunnen 
we natuurlijk niet alleen en we zijn dan ook erg dankbaar voor onze 14 trouwe 
vrijwilligers die zich iedere zaterdag vol passie inzetten voor onze Pasuk scho-
lieren. Alle stafleden zijn kerklid van CBC en we vormen met elkaar een hecht 
team. De meeste vrijwilligers vervullen op zaterdagochtend hun taak als mentor 
tijdens de ‘Saturday Learning Activity’ (SLA) en het ‘Mentoring & Leadership 
Program’ (MLP) op zaterdagmiddag. Daarnaast hebben we nog drie vrijwilligers 
in de keuken om iedere zaterdag een voedzame maaltijd klaar te maken voor de 
kinderen.

Met ons Pasuk ontwikkelingsprogramma willen wij de kinderen helpen ontsnap-
pen uit de greep van armoede, door een integrale bestrijding van hun geeste-
lijke-, cognitieve-, sociaal/emotionele- en fysieke armoede. Vanuit geestelijk 
perspectief doen we dat door de kinderen te onderwijzen over alles wat God 
bekend maakt in Zijn woord, zodat zij de volle betekenis van het Evangelie 
leren verstaan. Op cognitief gebied doen we dat middels de lessen tijdens hun 
SLA-activiteiten op zaterdag, waarbij de kinderen niet alleen Bijbelverhalen 
leren maar ook aangemoedigd worden om zelf te lezen, schrijven en verzen uit 

hun hoofd te leren. Ook prikkelen we hun analyserend- en probleemoplossend 
denkvermogen middels uitdagende spelopdrachten. Op sociaal/emotioneel vlak 
stimuleren we de kinderen met zang, dans en diverse leuke spelvormen waarbij 
ze leren samen te werken en gebruik te maken van elkaars unieke talenten. 
Verder organiseren we handarbeid (‘Arts & Crafts’) activiteiten, om hun creatie-
ve vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen. Ook nemen we de kinderen 
een keer per jaar mee op schoolreisje – meestal naar een resort aan de kust of 
in het bos – waarbij ze hun interpersoonlijke eigenschappen kunnen ontwikke-
len en vertrouwen krijgen om zich onder de mensen te bewegen. Ook voor de 
begeleidende ouders/verzorgers, die net als hun kinderen bijna nooit de stad 
uitkomen, is zo’n uitje een geweldige belevenis. Tenslotte bestrijden we de 
fysieke armoede van de kinderen op het Pasuk project met gezonde, voedzame 
maaltijden.

Lieve donateurs, er is nog zoveel werk te doen in onze wijk waar het kwaad 
heerst door deze armoede heen. Wat wij als kerk tot nu toe mochten beteke-
nen voor deze kansarme gezinnen is het resultaat van gebed en uw genereuze 
financiële bijdrage aan Pasuk Foundation. Ik wil u daarom hartelijk bedanken 
voor uw medeleven en support om deze kwetsbare kinderen en hun gezinnen te 
helpen. Alle eer aan God!
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Projectreis 2018
In mei 2018 was bestuursvoorzitter Martijn Ros samen met zijn vrouw en  
kinderen in Cebu City om het Pasuk project te bezoeken. Op deze pagina delen 
zij een impressie van hun reis.

Martijn Ros: “We zijn vier weken in de Filipijnen geweest. Onze kinderen had-
den voor deze reis bijzonder verlof gekregen van school. Tijdens ons project-
bezoek was het zomervakantie op de Filipijnen – een uitgelezen moment om de 
sponsorkinderen en hun families thuis te bezoeken. 

Als gezin hebben we enorm genoten van deze bijzondere reis en waardevol-
le tijd samen met de Pasuk staf. Onze drie kinderen hebben met eigen ogen 
gezien wat het voor de sponsorkinderen betekent om op te groeien in een 
armoedige sloppenwijk en wat daar de gevaren en vaak de gevolgen van zijn. 
Ook hebben zij geleerd hoe we met het Pasuk ontwikkelingsprogramma een 
groot verschil maken in de levens van deze kinderen, die vaak zulke prachtige 
talenten hebben en in veel opzichten lijken op henzelf. 

De vele huisbezoeken in de sloppenwijken waren best inspannend. De hitte 
drukt vaak zwaar in zo’n klein bedompt onderkomen. Veel van de Pasuk 
scholieren hebben maar één ouder, of helemaal geen ouders meer. Zij hebben 
weinig tot geen inkomen en overleven dag-in-dag-uit met een klein beetje 
rijst. In zo’n gezinssituatie is er geen geld om schoolspullen aan te schaffen. 
De aanschaf en distributie van het Pasuk schoolpakket is dan ook een van de 
hoogtepunten van het jaar. De kinderen zien het als een enorme beloning en 
zijn altijd supertrots op hun nieuwe schooluniform, schoenen, en rugtas met 
spullen en beginnen vol goede moed aan hun nieuwe schooljaar.

Ons projectbezoek viel ook samen met het jaarlijkse Pasuk ‘schoolreisje’. Samen 
met onze Pasuk staf (15 vrijwilligers) namen we de kinderen en een flink aan-
tal ouders mee naar ‘Durano Eco Farm’, een prachtig resort in het oerwoud op 
twee uur rijden afstand. De Pasuk kinderen genoten volop, ook van het spelen 
met Tristan, Louise en Valerie. Heerlijk om al die kinderen, waar we zoveel van 
houden, met elkaar (Spr. 22:2) te zien genieten.

Ook hebben we met de Pasuk staf uitgebreid nagedacht over onze visie, missie 
en strategie. Ik ben erg onder de indruk geraakt van ons gepassioneerde team 
– wat een lieve mensen! Heel fijn om hen persoonlijk beter te leren kennen. 

Tijdens een aantal worskhops hebben we met elkaar strategische plannen 
uitgewerkt met als doel de kinderen nog beter kunnen helpen. Aan de hand van 
deze plannen hebben we een concrete lijst opgesteld van dingen die we willen 
aanschaffen voor het project. Zo willen we o.a. investeren in betere knutsel-
materialen en een spoelbak voor het schoonmaken van de borden, wassen van 
handen en poetsen van de tanden.

Het is heel bijzonder om zowel het Pasuk project als de sponsorkinderen te zien 
ontwikkelen. Al is het een lange weg, armoede is te verslaan, want wij geloven 
en mogen concreet ervaren: bij God zijn alle dingen mogelijk!”
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3.10  Beroepsopleidingen
Naast de hulp aan lagere- en middelbare schoolkinderen, helpt Pasuk Founda-
tion ook een select aantal getalenteerde studenten met de kosten voor hun 
beroepsopleiding. Denk hierbij aan maandelijks terugkerende kosten voor 
boeken, schoolprojecten en het openbaar vervoer tussen school en thuis. De 
opleidingen variëren van ‘Verpleegster’ tot ‘Docent’. Dit biedt de kinderen biedt 
een prachtig perspectief op het vinden van werk en inkomen, waarmee ze een 
nieuw bestaan kunnen opbouwen en ook hun families kunnen ondersteunen.
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3.11  Hoe het begon
De grondslag van Pasuk Foundation werd in 1997 gelegd, toen bestuursvoorzit-
ter Martijn Ros voor een stage vijf maanden op de Filipijnen was. Tijdens een 
duikvakantie leerde hij de familie van Kysha kennen. Kysha was een meisje van 
twee jaar oud. Zij had geen ouders meer. Kysha’s moeder was door bloedverlies 
overleden tijdens de geboorte van Kysha. Haar vader koos ervoor om Kysha bij 
haar oma achter te laten en een dorp verderop een nieuw leven te beginnen. 
Kysha werd vervolgens opgevoed door haar oma en tante. 

De familie leefde in armoede en er was geen geld om Kysha naar school te 
laten gaan. Martijn heeft toen besloten om haar te sponsoren. In 1999 ging 
Kysha naar de kleuterschool. Elk jaar betaalde Martijn, samen met familie en 

vrienden, het schoolgeld en de benodigde schoolspullen van Kysha. Ze ging 
naar een goede school met een plusgroep, waar ze al snel in terecht kwam. 
Kysha bleek een intelligent meisje. Ook vier nichtjes van Kysha, die in dezelfde 
situatie zaten, werden met hun kosten voor studie geholpen. In 2006 is beslo-
ten de sponsoring onder te brengen in een stichting, Pasuk Foundation. In de 
tussentijd is er veel gebeurd en veranderd en Pasuk Foundation draagt nu bij 
aan de ontwikkeling van een groeiend aantal kinderen.

Kysha is dit schooljaar begonnen als lerares op de school waar zij in haar 
tienerjaren zelf les heeft gehad. Prachtig om Kysha in al die jaren te zien ont-
wikkelen en dat ze nu op eigen benen kan staan!
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4.  Interne organisatie en bestuur 
4.1  Algemene gegevens
Statutaire naam:  Stichting Pasuk Foundation
Statutaire zetel:  Apeldoorn

Adres:    Turfstekershoeve 27
   7326 DP Apeldoorn
Telefoon:   +31 84 00 333 84
E-mail:    info@pasukfoundation.org
Internet:   www.pasukfoundation.org

KvK:    8143947
RSIN:    815564934

IBAN:   NL11 ABNA 0415 2876 26
BIC:   ABNANL2A

4.2  Oprichting en doelstelling
Blijkens statuten d.d. 10 februari 2006 werd de Stichting Pasuk Foundation per 
genoemde datum opgericht. Pasuk Foundation is een Nederlandse stichting die 
zich inzet voor scholingsmogelijkheden voor Filipijnse jongeren die vanwege 
hun financiële situatie geen opleiding kunnen volgen.

4.3  Bestuurssamenstelling
Voorzitter: De heer D.M. Ros
Secretaris: De heer T. Huizing
Penningmeester: De heer H. Bartelink

4.4  Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in 2017 driemaal bijeen. In de vergaderingen is het verloop 
van de projecten uitgebreid aan de orde geweest. De vergaderingen zijn bijge-
woond door het voltallige bestuur.

De agenda van de vergaderingen vertoonde een vast stramien: opening, goed-
keuring verslag voorgaande vergadering, mededelingen van de voorzitter, inge-
komen stukken, mededelingen van de secretaris, projectbesprekingen, fondsen-
wervingen, mededelingen van de penningmeester, besluitvorming, rondvraag en 
vaststellen datum volgende vergadering.
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4.5  Lage kosten
In 2017 heeft Pasuk Foundation de organisatiekosten laag kunnen houden door 
gebruik te maken van subsidies van Mondial Apeldoorn.

Pasuk Foundation wordt gesteund door diverse bedrijven die hun producten en 
diensten belangeloos beschikbaar stellen. Denk hierbij aan sponsoring van o.a. 
de website, video, vormgeving, drukwerk, accountantskosten, poloshirts en 
strandvlaggen.

Dankzij de lage kosten komt 100% van ontvangen donaties ten goede aan onze 
onderwijsprojecten.

4.6  Fondsenwerving
In de herfstvakantie van 2017 is er, voor tweede keer, een huis-aan-huis col-
lecte gehouden op diverse plekken in gemeente Apeldoorn, met een prachtige 
opbrengst van ruim €1.900. Deze activiteit is wederom uitstekend bevallen en 
hopen wij ook in de komende jaren te herhalen.
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4.7 Financiën
Net als in voorgaande jaren zijn in 2017 de algemene giften, ten bedrage van  
€ 12.621 (behoudens de bankkosten ad € 171) voor 100% besteed aan ons  
Pasuk project op de Filipijnen. Onder algemene giften wordt verstaan alle 
giften die wij ontvangen zonder dat de donateurs daaraan een specifieke 
bestemming toekennen.

Onze uitvoeringskosten werden ook in 2017 volledig gedekt door specifieke  
giften/subsidies. Bij het verstrekken van een dergelijke gift/subsidie wordt 
door de verstrekker exact aangegeven waarvoor de gift/subsidie dient.  
Aangezien deze giften/subsidies de gemaakte kosten dekken, kunnen wij alle 
algemene giften dus volledig aanwenden voor de financiering van ons project 
op de Filipijnen.

De schoolbus t.b.v. onze projectpartner ‘Cebu Bible Church’, waarover in 
ons vorige jaarverslag melding is gemaakt, is voor € 6.895 aangeschaft. De 
geoormerkte giften (ad € 6.007) die in 2016 in het bestemmingsfonds werden 
opgenomen, alsmede de in 2017 voor dit doel geoormerkte giften (ad € 888), 
zijn volledig gebruikt. Tot slot zijn de in 2017 uitgekeerde vrijwilligersvergoe-
dingen volledig aan Pasuk Foundation terug geschonken. Ook de kosten voor 
de projectreis werden betaald uit specifiek daarvoor ontvangen donaties.

Het resultaat over 2017 kwam uit op € 5.161 negatief. Na verrekening van het 
voor de schoolbus betaalde bedrag komen we uit op een resultaat van € 846 
positief. Begroot voor 2017 was € 1.700 negatief. 

De belangrijkste reden voor het positieve resultaat was een toename van de 
eenmalige en periodieke donaties. Ook was de opbrengst van de huis-aan-huis 
collecte hoger dan begroot. Per saldo waren de baten ongeveer € 2.700 hoger 
dan begroot.

Door het positieve resultaat over 2017 is ons eigen vermogen gestegen van  
€ 11.174 eind 2016 naar € 12.020 eind 2017. Dit eigen vermogen bestaat 
geheel uit liquide middelen.

De kosten van onze projecten in 2017 bedroegen € 10.716. Dat is hoger dan in 
2016 (€ 9.950). Deze stijging is het gevolg van het groeiend aantal sponsor-
kinderen op ons Pasuk project ‘Cebu Bible Church’.

De specificatie van onze scholingsuitgaven is als volgt:

 2017 2016
  

 € € 

Project ‘Cebu Bible Church’ 10.716 9.950
Project ‘The Blessed Gospel Global Ministry’  238
  

 10.716 10.188  
  

Voor 2018 is een positief resultaat van € 200 begroot.

Het is onze doelstelling om de komende jaren de opbrengsten naar een hoger 
niveau te brengen door meer particulieren geïnteresseerd te krijgen voor onze 
projecten. Dit willen we bereiken met verdere professionalisering van onze 
website, door actieve verspreiding van onze jaarverslagen en nieuwsbrieven 
en door het werven van meer collectanten. Daarnaast willen we vaker geld 
inzamelen voor specifieke sub-projecten. Zo zijn we voor 2018 bezig fondsen te 
werven voor (1) de realisatie van een computerlokaal met desktopcomputers, 
zodat de Pasuk kinderen in een veilige omgeving gebruik kunnen maken van 
internet t.b.v. hun schoolopdrachten en (2) de realisatie van een naaiatelier 
met industriële naaimachines, waarmee een aantal ouders zelf inkomen kunnen 
genereren.
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5.  Jaarrekening 

5.1 Balans per 31 december 2017

  31-12-2017  31-12-2016
    

  € € € €
ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen  12.020   17.181
    

   12.020   17.181   
     

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN     
Algemene reserve  12.020  11.174 
Bestemmingsreserve  0  6.007 
    

   12.020   17.181
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5.2 Staat van baten en lasten over 2017

  Realisatie 2017  Begroting 2017  Realisatie 2016   
         

 € € € € € €
BATEN

Donaties t.b.v. Pasuk project 12.621   8.990  15.766
     

Som der baten t.b.v. doelstelling  12.621  8.990  15.766

LASTEN

Bestedingen scholingsprojecten -17.611  -10.413  -10.189
Uitvoeringskosten (na aftrek geoormerkte donaties)  0      0      0
     

Som der lasten  -17.611  -10.413  -10.189 

Financiële baten 85  0  79  
Financiële lasten -256  -280  -296 
     

Saldo der financiële lasten  -171   -280   -208 
      

Saldo  -5.161    -1.703  5.360
      

Resultaatbestemming        
Algemene reserve 846  -1.703  -647  
Bestemmingsfonds ‘Schoolbus CBC’ -6.007   0  6.007  
     

  -5.161   -1.703   5.360
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5.3	 Grondslagen	van	de	financiële	verslaglegging
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde verslaggevingsregels. 

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is ver¬-
meld, tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit donaties en 
alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen 
lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de donaties zijn ontvangen, 
behoudens situaties waarin deze vooruit ontvangen zijn t.b.v. specifiek aange-
wezen te maken kosten. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar 
worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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5.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017 
  

ACTIVA 
  
VLOTTENDE ACTIVA  
  
Liquide middelen 31-12-17 31-12-16 
   
ABN-AMRO Bank Hoofdrekening nr. 41.52.87.626 4.534  2.780
ABN-AMRO Bank Spaarrekening nr. 44.55.39.356 7.486  14.401
   
  12.020  17.181 
      

Er is geen kredietfaciliteit; de liquide middelen staan allen ter vrije beschikking.  
  

PASSIVA  
  
RESERVES EN FONDSEN  
  
Algemene reserve 2017 2016 
   
Stand per 1 januari 11.174  11.822
Resultaatbestemming 846 -648
   
Stand per 31 december 12.020  11.174
      
 
Bestemmingsfondsen 2017 2016 
   
Stand per 1 januari 6.007 0
Resultaatbestemming -6.007  6.007
   
Stand per 31 december 0 6.007
      

Dit betreft ontvangen gelden ter aanschaf van een bus ten behoeve 
van het Project ‘Cebu Bible Church’. Deze gelden zijn in 2017 volledig 
aangewend t.b.v. genoemd project.  
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5.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
  

BATEN
     2017 2016
Donaties  
Periodieke donaties  7.750  6.865
Eenmalige donaties  2.042  7.651
Opbrengsten uit collectes  1.941  1.250 
Geoormerkte donaties (t.b.v. projecten)  888 0
   
     12.621  15.766 
      
LASTEN 
     2017 2016
Besteding scholingsprojecten  
Project ‘Bus CBC’ 6.895 0 
Project ‘Cebu Bible Church’  10.716  9.950
Project ‘The Blessed Gospel Global Ministry’  0 238
   
     17.611  10.188
      
Uitvoeringskosten eigen organisatie
     2017 2016
Personeelskosten   
Vrijwilligersvergoedingen  1.500  1.500
Geoormerkte donaties t.b.v. vrijwilligersvergoeding -1.500 -1.500
   
     0 0
      

     2017 2016
Verkoopkosten   
Communicatie- en promotiekosten  1.000 1.000
Relatiegeschenken  200 300
Geoormerkte donaties t.b.v. verkoopkosten  -1.200 -1.300
   
     0 0
      

     2017 2016
Financiële baten   
Rente spaarrekening  -85 -79
      

     2017 2016
Financiële lasten   
Bankrente en -kosten  256  296
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5.6  Samenstellingsverklaring

SAMENSTELLINGSVERKLARING

1. Opdracht

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 samengesteld van Pasuk Foundation te Apeldoorn bestaande uit de balans en de
winst- en verliesrekening over 2017 met de toelichting.

2. Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens

Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze door de directie van Pasuk Foundation zijn verstrekt. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie.

3. Verantwoordelijkheid van de samensteller

Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde
gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het Register Belastingadviseurs). Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen
het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen beoordeeld
op basis van de door de directie verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als belastingadviseur brengt met zich mee dat wij geen zekerheid 
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

4. Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2.

Apeldoorn, 6 november 2018

Boxem Mulder

drs. W. Mulder RB

Lid van het Register Belastingadviseurs
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Wat kan ik doen?
U kunt op allerlei manieren een bijdrage leveren aan onze missie.
 
Word donateur
Voor slechts € 10,00 per maand biedt u een kind scholingsmogelijkheden én 
hoop voor de toekomst. Bezoek onze website om u in te schrijven als donateur 
van Pasuk Foundation. 

Doe een gift
Ook eenmalige giften zijn van harte welkom! Met uw gift schaffen wij school-
spullen aan voor kinderen in armoede, die anders niet naar school zouden 
kunnen. Ons rekeningnummer is NL11 ABNA 0415 2876 26.

Doneer uw talent
Hebt u wat tijd over en beschikt u over speciale vaardigheden dan maken wij 
hier graag gebruik van. Regelmatig hebben wij vertaalwerk nodig of mensen die 
de boodschap van Pasuk willen uitdragen. Neemt u gerust eens contact op om 
uw mogelijke bijdrage met ons te bespreken.

Word collectant
In de week van de herfstvakantie mogen we in gemeente Apeldoorn een 
huis-aan-huis collecte houden. Graag willen wij ons team collectanten verder 
uitbreiden. Wilt u ook een paar straten lopen? Neem dan contact met ons op.

Doneer uw nalatenschap
Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden om uw nalatenschap te 
schenken aan onze stichting. Een schenking uit nalatenschap biedt vaak fiscale 
voordelen. Zoals met een notarieel geregelde schenking waarmee u een bijdra-
ge levert zonder dat dit u extra geld kost.

Doneer uw laptop
Tweedehands laptops (bij voorkeur geschikt voor Windows 10) kunnen wij 
uitstekend gebruiken op onze projecten. Neem contact met ons op als u deze 
wilt doneren.
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