
Stichting Barnabas is een christelijke organisatie 
die hulp, troost en bemoediging brengt. Wij werken 
aan kleinschalige hulpprojecten in arme landen en 
in na-oorlogse gebieden. Zo repareren wij waterput-
ten in Oeganda, ondersteunen wij weeskinderen uit 
Zuid-Soedan en brengen medische hulpmiddelen 
naar Oekraïne. Door samen te werken met lokale 
partners en de plaatselijke overheid staan wij dicht bij 
de mensen. Het werk wordt uitsluitend gedaan door 
vrijwilligers.

Meer informatie?
www.stichtingbarnabas.nl
info@stichtingbarnabas.nl
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Busje voor Pakistan



Al bijna 30 jaar zijn we op verschillende manieren be-
trokken bij projecten in Pakistan. Zo ondersteunen we 
voorganger George* in de provincie Punjab. Hij is 
getrouwd en samen hebben ze een dochter. George werkt 
parttime als docent op een middelbare school. 
Daarnaast besteedt hij al zijn overige tijd als voorganger 
van een lokale kerk en is hij de leider van een 
overkoepelend netwerk van kerken. Hij geeft hiervoor 
regelmatig christelijke seminars door heel de provincie 
Punjab.

Waarom een busje?
Om het werk van George te ondersteunen willen we 
graag een busje aanschaff en. Momenteel legt George alle 
afstanden af op een motorfi ets. Het reizen ’s avonds laat, 
onder slechte weersomstandigheden kan op een motor-
fi ets gevaarlijk zijn. Met een busje kan hij voortaan veilig 
reizen. Daarnaast heeft hij met een busje de gelegenheid 
om andere mensen van zijn team mee te nemen op reis.

Praktische hulp
Veel christenen in Pakistan leven in armoede. In samen-
werking met voorganger George ondersteunt Stichting 
Barnabas regelmatig arme gezinnen door middel van 
voedselpakketten. Met een busje wordt het makkelijker 
om deze voedselpakketten te verspreiden. Het busje zal 
tevens gebruikt worden als vervoersmiddel wanneer 
(Nederlandse) teams een bezoek brengen aan Pakistan.

* Niet zijn echte naam

Aanschaf busje
Als vervanging voor de motorfi ets, willen we graag een 
goed, tweedehands busje kopen om het werk van 
voorganger George te ondersteunen. Het meest 
voorkomende model is een Suzuki Bolan. Het busje zal 
het hele jaar door gebruikt en onderhouden worden door 
de voorganger.

Er is 4.000 euro nodig om een busje aan te schaff en 
zodat het werk van de bovengenoemde projecten 
voortgezet en uitgebreid kan worden. Inmiddels is al 
25% van het geld binnen. 

Helpt u ook mee? Dit kunt u doen op bankrekening 
NL71ABNA0545201071 o.v.v. BUSJE PAKISTAN.


