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Wat doet de Evangelische Zending Brazilië?

Stichting
Evangelische Zending Brazilië
Postbus 1
9500 AA Stadskanaal
www.ezb.nu
www.bem.nl
 info@ezb.nu
0599-711364

Veldadres:
Caixa Postal 21
39750-000 Sabinópolis-MG Brazilië
 +55 33 3423 1377
Giften kunt u storten op
Bankrekening nr:
NL86ABNA0482421819
t.n.v.
St. Evangelische Zending Brazilië
Postbus 1
9500 AA Stadskanaal.
Giften zijn aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.
De EZB is door de belastingdienst
erkend als ANBI.

De Evangelische Zending Brazilië is opgericht om onze zendelingen in Brazilië te
ondersteunen in de werkzaamheden aldaar. In 1966 zijn Nico en Trijnie van Eijk - Oving
uitgezonden vanuit de Pinkstergemeente Stadskanaal om in Brazilië het evangelie te
verkondigen. Ze zijn begonnen met dit werk in Sabinópolis in 1967, in de staat Minas
Gerais, Brazilië. Inmiddels wordt gewerkt in een gebied zo groot als de provincie Utrecht.
Sinds 2010 heeft Oscar van Eijk, zoon van Nico en Trijnie, de dagelijkse leiding over het
werk in Brazilië. Hij wordt hierin bijgestaan door zijn vrouw Melina.
Omdat dit een erg arme omgeving is in het binnenland van Brazilië werd al gauw duidelijk
dat voor veel gezinnen naast het geestelijk voedsel eveneens brood op de plank erg
belangrijk is. De overgrote meerderheid van de inwoners in de streek was analfabeet en
de gezondheid en hygiëne liet veel te wensen over. De huizen waren slecht, er was geen
riolering, gebruik van vervuild rivierwater etc. Tientallen kinderen liepen op straat te
bedelen en veel mensen waren chronisch ziek.
Om hier een ommekeer in te brengen is in 1973 een werkmaatschappij “Bem Estar do
Menor” - “Hulp aan de minderbedeelden” gestart met dagopvang voor kinderen waarbij
de kinderen werden voorzien van goede voeding, maar ook hygiëne word bijgebracht. Ze
krijgen hulp bij onderwijs. Daarnaast zijn voor de gezinnen, inclusief ouders, programma’s
gestart zoals volkstuinen, maar bijvoorbeeld ook tandheelkundige hulp. Verder wordt er
gewerkt onder weduwen, een vaak vergeten groep in de samenleving. De programma’s
zijn in de loop van de afgelopen 50 jaar wisselend geweest, afhankelijk van mogelijkheden
en nood. De actuele programma’s staan beschreven in de jaarverslagen. Afhankelijk van
de beschikbare middelen komen alle armen in aanmerking voor hulp, ongeacht
achtergrond, geloof etc.
In de afgelopen jaren is het analfabetisme enorm gedaald in de plaatsen waar de Bem
Estar do Menor werkzaam is. Echter, omdat er relatief weinig werk te vinden is in deze
regio, trekken veel jongeren, na hun opleiding te hebben afgerond, naar andere regio’s.
Eveneens komen weer regelmatig (ongeschoolde) gezinnen vanuit de wijde omgeving
wonen in de plaatsen waar de zending werkt. Hierdoor blijft het sociale werk noodzakelijk.
De manier waarop de instelling geld werft
Bekend maken van het werk door:
• Bijeenkomsten te organiseren waar de EZB bekend wordt gemaakt
• Verzenden van het kwartaalblad “Braziliaanse Berichten” (papier en email)
• Het onderhouden van contacten met (individuele) sponsoren van het kinderwerk
en van het weduwenwerk.
• Het onderhouden van contacten met partners die het werk ondersteunen.
• Bijhouden van website(s), mailinglijsten (email).
• Het verspreiden van materiaal om het werk bekend te maken (folders, boeken,
DVD’s, CD’s)
• Het houden van acties, al dan niet voor specifieke (deel-) projecten. Dit door
middel van werkgroepen.

“... Gaat heen in de gehele wereld, verkondig het Evangelie aan de ganse schepping....”

Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling
De stichting houdt via journaal een boekhouding bij van de inkomsten en uitgaven. Alle
activiteiten van de stichting worden momenteel door vrijwilligers gedaan. Er zijn geen
constante financiële verplichtingen anders dan de officiële en juridische registraties. Alle
gelden, minus de in Nederland gemaakte onkosten (administratie, drukwerk, porto,
promotie e.d.) worden ingezet voor het sociaal/diaconaal werk in Brazilië. Hiervan wordt
jaarlijks een financieel verslag opgesteld door de penningmeester welke wordt beoordeeld
door een onafhankelijke accountant. Het goedgekeurde verslag wordt gepubliceerd op de
website.

“... Gaat heen in de gehele wereld, verkondig het Evangelie aan de ganse schepping....”

