


Pas je aan, i mproviseer en overwin

Johannes 16:33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u
verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Afgelopen jaar was voor veel van onze teams een moeilijk jaar.Toch ben ik elke keer weer onder de indruk
van het geloof en doorzettingsvermogen van onze mensen. Jezus zegt in Johannes 16:“Heb goede moed: Ik heb
de wereld overwonnen.” En zo is het. Jezus moedigt ons aan om door te gaan. Hij is degene die alles onder
controle heeft. Hij is degene die de Overwinnaar is. In Hem zullen we vrede vinden in de moeilijke tijden.

Corona zelf heeft impact gehad op een aantal van onze teams, maar vooral de maatregelen hadden
verregaande consequenties. Door de lockdowns was het bijvoorbeeld in Malawi niet mogelijk om mensen in
een taxi te vervoeren zonder 1,5 meter afstand.Dit maakte het rijden niet rendabel.Winkels in andere landen
gingen dicht waardoor mensen hun spullen niet meer konden verkopen. Ook waren er geen markten meer,
waardoor mensen hun spullen daar niet konden uitstallen en verkopen,met als gevolg geen geld en geen eten.
Honger ligt op de loer.

Toch zien we ook lichtpunten in het afgelopen jaar.Veel van onze teams pasten zich aan, improviseerden en
veranderden zoveel als ze konden.

Zo startte iemand uit in India een mobiele kledingwinkel, waarmee ze naar de mensen toeging en opende
iemand anders een kleine supermarkt in hun dorp voor de mensen die niet meer konden reizen naar de grote
steden voor hun boodschappen. En doordat we kleine huisgemeenten starten, konden veel groepen nog bij
elkaar komen. Hetzij klein, maar toch. En gemeentestichting kon gewoon doorgaan.

Eén van de hoogtepunten van 2020 waren de twee Online Pioneer Business Planting Consultaties. In juni gaven
we een Online Pioneer Business Planting aan 45 mensen uit 17 verschillende landen gedurende 5 dagen 4 uur
per dag via Zoom. In oktober hielden we een Pioneer Business Planting Online aan een groep mensen in Kenia.
Je leest er meer over in dit verslag.

Het allermooiste vind ik wanneer ik zie dat business en discipelschap gecombineerd worden. Gastern uit
Malawi bijvoorbeeld startte dit jaar een restaurant en een kleine herberg en doet bijbelstudies met zijn gasten.

Wees geïnspireerd door dit jaarverslag! Ik nodig je uit om mee te bidden, mee te gaan en te geven.

Vriendelijke groeten,



Ben je ooit gegrepen door de liefde van Jezus? Als dit niet zo is, dan hopen we dat je door het lezen
van dit verslag Hem zal ontmoeten.Als je wel gegrepen bent door Zijn liefde, stel je eens voor hoe
je leven eruit zou zien als de liefde, blijdschap, vrede en geduld van Jezus geen eeuwige realiteit was

in jouw leven.Waar zou je dan zijn? Hoe zou de wanhoop in je hart voelen?

Dit is de realiteit van 3,15 miljard mensen die Jezus niet kennen.We kunnen dit niet laten gebeuren.
Dit is een realiteit die we samen gaan veranderen.

Maar voordat we dit gaan doen, is er een goede kans dat je afvraagt:“Wat of wie is All Nations?”.

In All Nations zijn we gegrepen door de liefde van Jezus.We zijn gebroken voor de miljarden
mensen die nooit Zijn liefde hebben kunnen ervaren. En we geven onszelf over aan Zijn doel om de

waarheid van Jezus aan elke bevolkingsgroep op aarde te brengen.

All Nations is opgericht door Floyd en Sally McClung in 1993 met de VISIE om Jezus aanbeden te
zien worden door alle bevolkingsgroepen van de aarde!We geloven dat wanneer mensen Jezus
waarlijk aanbidden, geweldige dingen gebeuren. Gemeenschappen worden getransformeerd.

Gerechtigheid heerst. De zieken worden genezen. De gebrokenen van hart worden getroost. De
verdrukten worden bevrijd en de zwakken versterkt.

We geloven dat de meest effectieve manier om dit te zien gebeuren is door onzeMISSIE om
discipelen te maken en leiders te trainen om bewegingen te zien ontstaan van kerken die zichzelf

vermenigvuldigen onder de verwaarloosde mensen van de aarde.We willen de minsten, de laatsten
en de verlorenen bemoedigen om gepassioneerd Jezus te volgen.We reiken niet zomaar naar ze uit.

We willen zien dat Jezus leiders van ze maakt en hen uitzendt om in hun roeping te wandelen.

Er is veel werk te doen.We kunnen het niet alleen.We hebben de Heilige Geest, Jezus en deVader
aan onze zijde en in onze harten. En we hebben elkaar nodig. En houd moed, God is meer dan

genoeg en Hij heeft ons geschapen en voorbereid om deze taak uit te voeren (Efe 2:10).



:

Ons doel is het wereldwijd bereiken van de verwaarloosden -- the least, the last, en the
lost. Verwaarloosde mensen, of het nou om het ene schaap of de massa gaat, worden beschouwd
als the Least omdat ze gemarginaliseerd worden door de samenleving en/of omstandigheden; the

Last omdat ze het Goede nieuws nog moeten horen en ontvangen; en the Lost omdat het
evangelie nog geen - of beperkte - toegang heeft gehad of verkeerd gerepresenteerd is.





1 BEPALEN LOKATIE
We werken hoofdzakelijk met gemeentestichters die het
Goede Nieuws van Jezus willen verspreiden naar de
verwaarloosde mensen van de wereld.We bekijken of de
mensen op de locatie deze visie uitleven en of ze tijd en
resources hebben om bedrijven te gaan starten.

2 CONSULTATIE
In de vijfdaagse interactieve Pioneer Business Planting
consultatie leren we deelnemers hoe ze business kunnen
gebruiken om de verlorenen te bereiken, hoe ze een
businessplan kunnen schrijven en vaardigheden om hun
bedrijf te starten en te managen.

3 BUSINESS PLAN
De deelnemers starten met het doen van marktonderzoek
in hun gemeenschappen. Hieruit verzamelen ze informatie en
gaan ze aan de slag met het schrijven van hun
businessplannen.

4 BUSINESS COACHING
Aan de hand van intensieve coaching, helpt een ervaren
business coach de deelnemers met het ontwikkelen en
schrijven van hun businessplan en met de vaardigheden die
nodig zijn om hun bedrijf te starten en te laten groeien.

5 FINANCIERING
Wanneer blijkt uit het marktonderzoek dat het bedrijf
winstgevend kan worden, is de volgende stap de financiering.
We moedigen de deelnemers aan om lokaal kapitaal te
vinden via microkrediet organisaties, persoonlijke
spaarpotten, leningen van vrienden enz. Daarnaast zetten we
ook lokale FaithFunds op om bedrijven te helpen starten.

6 STARTEN EN VERMENIGVULDIGEN VAN
BEDRĲVEN

De deelnemers starten de bedrijven terwijl er business
coaching wordt gegeven.Wanneer de bedrijven groeien,
worden er weer nieuwe bedrijven gestart.

Visie Business For Mission

Werkwijze
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Combinatie van ondernemen en gemeentestichting:
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ProjectMalawi

1169 mensen hebben deelgenomen aan een Pioneer Business
Planting consultatie
421 ondernemingsplannen en begrotingen zijn ontvangen
434 bedrijven zijn gestart of hebben een lening gekregen om
hun bestaande bedrijf uit te breiden
Een FaithFund van $10,000 is gestart
Nationaal team van 5 personen is opgericht

In Malawi werken we aan projecten in
de volgende steden:

Karonga

Teamleiders uit Mzuzu werken ook in Karonga
onder de jongeren/ghetto’s.

Bekering,verandering en tranen van
geluk
Toen Philip 14 jaar was, dronk en rookte hij en beroofde hij mensen.
In 2014 werd hij bijna vermoord omdat hij koeien stal. Zijn moeder
huilde elke dag. Meerdere keren zat hij in de gevangenis. Sinds onze
werkers hem verteld hebben over Jezus, heeft Philip zich bekeerd en
is hij gedoopt. Hij is compleet veranderd. Hij is gestopt met roken en
drinken.Wanneer hij geld heeft, koopt hij eten voor z'n familie. De
moeder en opa van een andere gangster die gedoopt is, Blessings,
huilden van geluk: "Ik had nooit gedacht dat iemand zo kan
veranderen!".

Karonga



Impact Covid-19
Vanwege corona, kon een
geplande reis naar Malawi in
2020 helaas niet doorgaan.
De impact van COVID-19 op
het team in Malawi was
groot.Vanwege lockdowns en
andere maatregelen kon
bijvoorbeeld de taxi van één
van onze leiders niet meer
blijven rijden. Er mocht maar
een beperkt aantal mensen in
een auto en er wat minder
verkeer in de steden.
De printshop van een andere
leider heeft ook moeten lij
den onder de crisis. De
scholen gingen dicht en
waren geen examens of
proefwerken te printen. In
maart/april zijn we een
noodhulp actie gestart om de
mensen te helpen met rijst
en olie e.d.

Ondanks de uitdagingen hebben de mensen in Malawi niet stilgezeten. Een gedeelte van
de leningen uit het FaithFund van afgelopen jaar zijn terugbetaald en een aantal nieuwe
bedrijven zijn hiermee gestart.

Eén van de leiders ontving een startkapitaal voor zijn plan om ijsblokken te verkopen.
“In onze regio is vissen een belangrijke bron van inkomsten. De vissers moeten hun
gevangen vis direct kunnen koelen wanneer hun aanbod verkocht of nog
getransporteerd moet worden. Ik ben mijn bedrijf begonnen met een compagnon van
me, discipel Esau. Samen delen we het evangelie onder de vissers.”

Een ander ontving haar kapitaal om een dameskapsalon te kunnen starten.“Ik doe mijn
werk met passie. En elke klant krijgt natuurlijk het goede nieuws over het
verlossingswerk van Jezus te horen.” Zij leidt verschillende beginnende huiskerken. Een
ander ontving ook een startkapitaal.“Momenteel breid ik mijn geitenboerderij uit. Dit
was alleen mogelijk dankzij de financiële hulp.” Hij maakt discipelen en start
verschillende huiskerken.

Deze aanpak, waarbij geld gedoneerd en geïnvesteerd wordt, heeft het effect van een
olievlek! Langs deze weg laten de startende ondernemers zélf het fonds groeien, en
kunnen meer en meer ondernemers hun bedrijf beginnen.Wanneer het startkapitaal
niet meer nodig is, en de ondernemer op eigen benen staat, gaat het bedrag terug in
het fonds en wordt het gebruikt voor de volgende starters.

Wekelijks is er online training en coaching met de lokale leiders.
De lokale leiders hebben de Pioneer Business consultatie ook doorgegeven aan de
mensen op locatie. Gibson uit Monkey Bay kon verschillende mensen trainen in het
starten van bedrijven.

Tijdens een bezoek aan een stad in Karonga hoorden onze leiders uit Mzuzu van een
groep jonge mannen die niet meer welkom waren in hun dorp. Ze rookten, dronken,
stalen van de lokale mensen en verkrachtten vrouwen. De groep van ongeveer 30
gangsters hield zich schuil in de bossen. De politie en het hele dorp waren tegen hen.
Onze leiders kregen passie en liefde voor de groep en besloten met ze te gaan
voetballen. Ze kochten shirts, een bal en frisdrank en bouwden relaties op. Ze
werden welkom geheten door de groep. "Ik kom hier om het goede nieuws van God
te vertellen en om jullie lief te hebben", zei onze leider. "Jullie zijn anders dan
anderen!" vertelde de groep hun. "Jullie houden echt van ons.".
Onze leiders bezochten de groep meerdere keren en vertelden over het goede
nieuws van Jezus. Ze baden voor de jongeren, bouwden relaties op, hadden ze lief. In
november besloten 15 van hen zich te laten dopen!Wat een feest in de hemel en hier
op aarde.
De mannen komen nu bij elkaar in kleine beginnende huiskerken samen met hun
gezinnen. Onze leiders zijn onlangs ook gestart met hen trainen in het starten van
bedrijven om ze te helpen zelfvoorzienend te zijn.

Transformatie van het leven van een leider
Aan het eind van 2020 heeft Gibson een Pioneer Business Planting consultatie
gehouden met verschillende locale Maliwiaanse leiders. Eén van hen, Gastern, belde
Gibson later op en vertelde hem dat hij vol vreugde was en gezegend was door de
training. Hij had nooit goed gebudgeteerd voor zijn leven en bedrijf. Hij had nooit
gespaard en wist weinig over boekhouden. Na de training is hij begonnen aan een
businessplan en heeft hij zijn eerste bedrijf geopend: een restaurant en kleine herberg.
Als vissers door zijn dorp reizen, hebben ze een goede plek nodig om te eten en te
slapen.Gastern geeft ze te eten en een plek om te slapen in zijn simpele verblijf.Terwijl
deze islamitische mannen eten, speelt hij de audio bijbel af in hunYawo-taal.
Op een dag bad hij voor een islamitische man,wiens vrouw hem verlaten had. Een paar
dagen later keerde de vrouw terug.

Het verhaal gaat verder. Gastern heeft een kleine supermarkt geopend naast zijn
restaurant en heeft van de winst van zijn bedrijf een grote tuin aangelegd. Hij zal ook
zijn eigen huis kunnen bouwen.



16 mensen hebben een Pioneer Business consultatie ontvangen
Het Pioneer Business Planting materiaal is doorgegeven aan 10
andere mensen (familie/vrienden)
Er zijn 2 business plannen geschreven
Er zijn 3-5 bedrijven gestart

200-300 mensen kunnen in hun eigen onderhoud voorzien
200 mensen getraind in Pioneer Business Planting
20-30 bedrijven
5 lokale trainers en coaches zijn actief
FaithFund van €15,000 is gestart

ProjectKenia

Resultaten Kenia December 2020

Doelstellingen KeniA 2020-2022

“Nu zie ik in hoe ik mijn bedrijf kan inzetten als middel om kerken te planten.Het opent deuren
naar de gemeenschap.”

-
“Ik ben al een poosje ondernemer, maar ik had er nooit bij stilgestaan dat het verstandig is om
een persoonlijk budget te hebben. Mijn zakelijke en privé geldstromen liepen door elkaar en
hierdoor had ik soms geld te kort. Ik gaf geld uit aan persoonlijke zaken, terwijl ik dit budget
eigenlijk had moeten reserveren voor mijn bedrijf.Vanaf nu ga ik geld opzijzetten!”

-
“Ik ben opgegroeid met het verwrongen idee dat het hebben van een bedrijf slecht is, alsof
commercie een zonde is. Als dienaar van God bid je en vast je.That’s it.Daarom zie je de meeste
Afrikaanse voorgangers in pak met stropdas; zij werken en zweten niet... Nu weet ik dat geloven
en werken hand in hand gaan.”
-
“Het onderwerp ‘persoonlijk budget’ was geweldig! Het zal me m’n hele leven kosten om hieraan
te werken. Maar God zal me helpen om me dit eigen te maken, voortaan deel van m’n DNA.
Onze ouders hebben ons geen erfenis nagelaten en evenmin hebben ze ons geleerd om te
sparen... Maar dit gaat vanaf nu veranderen!”

Getuigenissen
Pioneer Business Planting

In Kenia heeft ons All Nations team de afgelopen jaren ongeveer
20 kerken geplant in het Zuiden en onder de onbereikte

animistische groep mensen, de East-Pokots, in het Noorden. De
East-Pokots zijn een traditionele stam in het Noorden van Kenia.
In hun regio is geen stromend water en er heerst veel armoede.

Het team is op zoek naar manieren om eigen bedrijven te starten
om zelfvoorzienend te worden, en om de East-Pokots en mensen
in de omgeving van Sotik te bereiken met het goede nieuws van

Jezus Christus.

In 2020 zijn we gestart met project Kenia, waarbij we ons lokale
team helpen zelfvoorzienend te worden door het starten van
bedrijven terwijl ze gemeenten starten onder de onbereikte

bevolkingsgroepen in het Noorden en het Zuiden van Kenia.We
richten ons op het houden van een Pioneer Business Planting

consultatie en doorlopende training en coaching.

Sotik

East-Pokot



Kefa Moirore (zie foto hiernaast) werkt naast het starten van
kerken in het Noorden ook veel met straatkinderen in Sotik.
Een tijd geleden is hij een bakkerij begonnen waarbij hij 240 kg
aan donuts PER DAG bakt en verkoopt samen met de
straatkinderen. Hij had ook geen idee van z’n persoonlijke
budget en spaarde vanuit z’n bedrijf helemaal niet.
Doordat hij nu meer spaart en een beter inzicht heeft in de
kasstromen van z’n bedrijf, kan hij zijn bedrijf uitbreiden, in z'n
eigen huis een douche en tegels (aan)leggen en anderen
leningen geven om bedrijven te starten. De straatkinderen
leren doorzettingsvermogen, karakter en businessskills.
Tegelijkertijd horen ze over het Goede Nieuws van Jezus.

ProjectKenia

Vanwege corona konden we als team niet naar Kenia vliegen en daar de training op locatie verzorgen. Dit
heeft ons niet weerhouden om in mid september een online training te geven Samen met een ervaren
Pioneer Business Planter uit Malawi, Gibson Banda.We trainden een groep van 16 leiders in Sotik (Westen
van Kenia). Met behulp van een beamer geprojecteerd op een scherm, trainden we 5 dagen voor 4 uur per
dag. De training heeft veel losgemaakt. De deelnemers zijn op marktonderzoek uitgegaan en 3-5 nieuwe
bedrijven zijn gestart.

Daarna zijn we gestart met het coachen van een aantal leiders om ze te helpen het geleerde in de praktijk te
brengen. Regelmatig komen we met een groep van 5 mannen online bij elkaar om terug te kijken, hen te
bemoedigen en input te geven.We komen terug op het materiaal van de training (bestaande uit afbeeldingen,
budgettemplates, businessplan templates). Gedurende de week is er ook regelmatig contact via Facebook
Messenger ofWhatsApp.

John Teigut werkt samen met drie anderen aan het planten van
kerken in Sotik en in het Noorden onder de onbereikte
bevolkingsgroep East Pokots.Hij is een vader van 6 kinderen en
boer. John wist niet hoe hij een persoonlijk budget en budget
van z’n bedrijf moest maken. Na de training is hij hiermee aan
de slag gegaan en is nu een businessplan aan het schrijven
waarbij hij koeien uit de dorpen opkoopt en op de markt

verkoopt.Terwijl hij op de markt is en met
klanten praat, vertelt hij over het Goede Nieuws van Jezus.



In het Zuid-Oosten van India werken we met name onder
de Parayas, Pallas,Valluvas maar ook onder de Pillaimar &
Konar, Vanniyar, Padayatchi en onder de Kuravar
bevolkingsgroepen.

In oktober 2019 vond een Pioneer Business Planting
consultatie plaats met 20 deelnemers. De weken erna is
er onderzoek gedaan in hun gemeenschap om producten
of diensten te vinden waar de mensen geen toegang toe
hebben. Er was behoefte aan de verkoop van ijzeren
potten en pannen, de verkoop van melk, een kleermakerij
en een plaatselijke kruidenierswinkel.Al deze bedrijven
zijn inmiddels gestart.

In februari 2020 zijn deze mensen getraind in het starten
en vermenigvuldigen van huiskerken. In verschillende
dorpen in hun omgeving zijn in enkele weken tijd 17
beginnende huiskerken gestart. De bedrijven zorgen voor
inkomen voor de mensen en bieden tegelijkertijd
ingangen in nieuwe dorpen.

Toen COVID-19 hun gemeenschap bereikte heeft het
team zich aangepast en geïnvesteerd in verschillende
extra naaimachines. Ze besloten mondkapjes te gaan
naaien en te verkopen aan de plaatselijke drogisterij en
aan de lokale bevolking in de dorpen. Ze helpen de
gemeenschap, verdienen een inkomen en voorkomen de
verspreiding van COVID-19. De lokale supermarkt die net
is begonnen, doet het ook heel goed, want mensen mogen
niet naar de stad om boodschappen te doen. Op dit
moment zijn er twee dorpen die hun eigen supermarkt
hebben.

Gedurende de COVID-19 tijd helpen deze mensen de
gemeenschap met het geven van informatie hoe
verspreiding van COVID-19 te voorkomen en vitamine C
te verspreiden. In juni 2020 heeft een team van 10
mensen een Online Pioneer Business Planting training
gevolgd.

50 mensen hebben een Pioneer Business consultatie ontvangen
Er zijn 8 business plannen geschreven
Er zijn 8 bedrijven gestart
+/- 100 mensen zijn positief beïnvloed

80-100 mensen kunnen in hun eigen onderhoud voorzien
100 mensen getraind in Pioneer Business Planting
15-25 bedrijven gestart
10-15 lokale trainers en coaches actief
FaithFund van €15,000 is gestart

gestart in 2019
Project India

Resultaten India December 2020

Doelstellingen India 2020-2022



Actiepunten 2021
• Faciliteren van een Pioneer Business Planting consultatie op
locatie
• Pioneer Business Planting materiaal integreren in de lokale
huiskerken
• Geven van een training over boekhouding en investeren in
systemen en coaching voor beter management
• Blijven coachen van de lokale leiders (wekelijks over
Zoom/WhatsApp contact)
• Groei van het lokale FaithFund van €4190,- naar €15000,-
waardoor verschillende bedrijven kunnen starten/laten
groeien, o.a.:
1. Keukenartikelen winkel
2. Organisch pluimveebedrijf
3. Naaiatelier
4. Mobiele textiel winkel
5. Supermarkt
6. Computer/printshop

gestart in 2019

Project India

Getuigenis Riya
Eén van de vrouwen die onze training ontving, is de 40-jarige
Riya. Ondanks het feit dat Riya ongeletterd is, lukte het haar
toe te passen wat ze leerde: de training wordt namelijk
gegeven d.m.v. afbeeldingen! Riya onderzocht hoe ze een
bedrijf kon opzetten dat haar zou helpen discipelen te maken
en een inkomen te genereren.

Ze woont in een volledig hindoeïstisch dorp en is de enige
volgeling van Jezus in haar dorp en familie. Ze ontdekte dat
veel vrouwen in de omliggende dorpen kleding nodig hebben,
maar dat vervoer naar de stad waar de kleding te koop is soms
een probleem is. Lang niet alle dorpen hebben openbaar
vervoer. Ook is het lang niet altijd veilig om als vrouw naar de
stad te lopen. Dit maakt dat vrouwen afhankelijk zijn van hun
man of van hun zoons om ze bv. op een brommer naar de stad
te vervoeren.
Riya besloot een mobiele textielwinkel te beginnen. Hiermee
voorziet ze in de behoefte aan saries, blouses, broeken, dekens,
lakens, kussenslopen, mondkapjes, handschoenen, babykleding
etc. Een geweldige manier om mensen te bereiken, vooral in
dit COVID-19 seizoen

Begin 2020 volgde Riya een gemeentestichtings training.
Tijdens deze training leerde ze hoe ze de verhalen van en over
Jezus met anderen kan delen en hoe ze een DBS
(ontdekkersbijbelstudie) kan leiden. Riya begon een DBS aan
huis. Omdat ze niet kan lezen, bereidt ze zich voor door een
bijbelverhaal verschillende keren te beluisteren via een
audiobijbel om het verhaal daarna goed aan mensen door te
kunnen vertellen. Een tijd geleden besloten haar man en haar
3 zoons Jezus te volgen en lieten zich dopen! Dit is de eerste
gelovige familie in dit Hindoeïstische dorp. Ze brengen liefde,
hoop, vreugde en ook waarde en geld door hun bedrijf.

De naam van Riya is gefingeerd.



Getuigenis van een deelnemer aan de online PBP consultatie

Pioneer Business Planting heeft me geholpen te begrijpen hoe ik het Evangelie verspreid terwijl ik een bedrijf
run. God's Woord zegt: "Trek de wereld in en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij." Het
is niet mogelijk voor iedereen om naar de hoeken van de aarde af te reizen. Maar de opdracht is om het
Evangelie aan een ieder te vertellen. God's bevel is dat we het Evangelie verspreiden in business, media en
in de omgeving waar Hij ons geplaatst heeft. We blijven in hem en nodigen de onbereikten uit in Zijn

aanwezigheid.

Project Online Pioneer Business
Planting Consultation

Getuigenis van een deelnemer aan de online PBP consultatie

"Mijn kijk op business is helemaal veranderd. Ik dacht altijd dat het runnen van een bedrijf ging om
winst en verlies, maar hier heb ik geleerd dat business een Koninkrijk's strategie is. Dat is totaal
anders van hoe de wereld het ziet.Voor mij was het hoogtepunt van de training dat God de eigenaar
is van mijn bedrijf en dat wij de rentmeesters zijn."

Nadat een Pioneer Business Planting consultatie op locatie 3 keer was gecanceld door COVID-19, verwachtten we
dat meer meetings gecanceld zouden worden. Na veel gebed hebben we besloten een online consultatie aan te

bieden.We waren in staat om van 15-19 juni 40 mensen uit 17 verschillende landen te trainen. Deze kerkplanters
kwamen uit Ethiopië, Mauritius, Zuid-Afrika, Malawi, Uganda, India, Nepal, Myanmar, Ivoorkust, Congo, Mozambique,

Kenia, Nigeria, Kameroen, Sudan, deVerenigde Staten en uit Nederland.

Hoe gaat dat in zijn werk? Het aanbieden van een online
training die normaliter een hele week bedraagt op locatie?
Hoe breng je 40 uur terug naar dagelijkse 4 uur durende
Zoom meetings, aangevuld met leesopdrachten? Zal de
internetverbinding goed genoeg zijn? Dit zijn maar een paar
van de vragen die we hadden.Aan het einde van de training
hebben we de deelnemers gevraagd of ze deze digitale versie
van de training aan anderen zouden aanbevelen, in het geval
dat vliegen de komende tijd nog onmogelijk blijft. De
deelnemers waren het er unaniem over eens dat ze de
online versie zouden aanbevelen.

Als we terug kijken, kunnen we de conclusie trekken dat we
ons doel behaald hebben. 40 mensen werden
geïntroduceerd in de wereld van Pioneer Business Planting,
zijn enthousiast geworden en hebben een certificaat
ontvangen. De eerste online ervaring heeft ons geleerd om
verbeteringen door te voeren voor toekomstige digitale
meetings. Deelnemers zijn begonnen met het schrijven van
business plannen, kunnen marktonderzoek gaan doen en
hun bedrijf starten.

Het is fantastisch om te zien hoe God werkt.Wij zaaien een
zaadje; Hij laat het groeien. In dit overweldigende corona
seizoen zien we hoe God hoop brengt, wanneer mensen
kennis en inzichten opdoen voor het starten van bedrijven
en wanneer ze anderen over Jezus vertellen.

Op korte termijn zijn er plannen om Pioneer Business
Planting consultaties aan te bieden in Afrika en Azië. Onze
volgende uitdaging is de online versie van de training aan te
bieden MET vertaling. (de eerste groep bestond uit
internationale, maar Engels sprekende deelnemers).



"Ik ben opgegroeid met het verwrongen beeld dat business slecht was. Als een dienaar van God
bid en vast je. Daarom zie je de meeste Afrikaanse voorgangers in een pak met das; ze zweten
en werken niet. Nu begrijp ik dat business en kerk één zijn."

-

"Het onderwerp dat ging over persoonlijk budget was fantastisch. Het zal een leven lang duren
om er aan te werken. Moge God me helpen het in mijn DNA te krijgen. Onze Ouders hebben
ons nooit een erfenis nagelaten of ons geleerd hoe we moeten sparen, maar dat gaat
veranderen."

Eén van onze doelen met Business For Mission is het vermenigvuldigen van trainers en coaches van Pioneer
Business Planting zodat er exponentiële groei ontstaat.

Hierbij focussen we op twee groepen.:

1.Lokale leiders – lokale leiders en coaches trainen en coachen anderen in Pioneer Business Planting (PBP).
2.Internationale leiders - een internationaal team van leiders dat PBP's kan faciliteren en lokale mensen in
verschillende landen van de wereld kan coachen.

De lokale leiders hebben Pioneer Business Planting in veel landen zelf doorgegeven. In 2020 konden de lokale
leiders in India, Malawi en Kenia 241 mensen trainen.

Een paar weken na de online training in Kenia in oktober, vertelde Kefa dat bijna iedereen in zijn kerk nu een
bedrijf is gestart. Hij had het geleerde al doorgegeven aan de anderen. Gibson uit Malawi trainde veel leiders van
huiskerken. Zie de foto hieronder van Gibson.

"Ik ben al lange tijd een businessman, maar ik wist niet dat het goed is
om een persoonlijk budget te hebben. Daarom verlies ik soms geld. Ik
heb geld uitgegeven dat bedoeld was om in mijn bedrijf te investeren,
maar heb het aan persoonlijke kosten gespendeerd. Vanaf nu ga ik
sparen en het anders doen."

Getuigenissen van deelnemers aan Pioneer Business Planting consultatie



1. Ons doel met Business For Mission is zelfredzaamheid ontwikkelen van gemeentestichters en
business gebruiken om het evangelie te verspreiden. Het opstarten van een bedrijf en zorgen
voor zelfredzaamheid is een proces dat tijd kost. Het is makkelijker een huiskerk te starten, dan
een bedrijf, zeg ik weleens gekscherend. Er is vernieuwing van denken nodig bij onze
discipelmakers rondom het zien van business als een mogelijkheid om het evangelie te
verspreiden. Daarnaast zijn vaardigheden nodig, zoals budgetteren, goed businessplan schrijven,
boekhouden e.d. die voor veel mensen nieuw zijn. Voor goede zelfredzaamheid is minimaal een
periode van 2 tot 3 jaar nodig.

2. De meeste succesvolle ondernemers en gemeentestichters zijn degenen met meerdere stromen
van inkomsten. Wanneer één business het even wat minder doet, is er altijd nog een andere
stroom van inkomen.

3. Het is belangrijk om de JUISTE mensen te vinden om te trainen en te coachen. Niet iedereen is
geschikt om business en discipelschap te combineren. Het is een uitdaging om de juiste
teams/groepen te vinden.

4. De meeste ondernemers beschouwen de inkomsten van hun bedrijf als hun eigen geld, wat niet
het geval is. De inkomsten behoren toe aan God en het bedrijf en hun eigen geld is het salaris en
is een uitgave (kostenpost) van het bedrijf. We hebben geleerd dat bij het starten van bedrijven
in Afrika, het Afrikaanse volk moet leren persoonlijke en zakelijke financiën gescheiden te
houden en zich te houden aan hun budgetten. We hebben mensen getraind in het opstellen van
budgetten en hebben de lokale leiders gecoacht om de budgetten te houden. Ons team zal
blijven helpen als coaches en zal doorgaan met het onderzoeken en identificeren van verdere
mogelijkheden om de lokale leiders te trainen op het gebied van financiën.

5. God heeft ons de weg gewezen om lokale leiders en ondernemers op te leiden. De principes en
materialen van PBP hebben we overgedragen aan hen en we coachen ze om het weer te delen
met anderen.

6. We hebben geleerd dat vermenigvuldigen van PBP-trainers werkt. We hebben een consultatie
gedaan in combinatie met uitgebreide twee wekelijkse coaching om de deelnemers te leren
anderen in de principes van PBP te trainen in andere landen. Tot nu toe zijn er drie extra
consultaties gegeven in verschillende landen en nieuwe bedrijven gestart. We blijven ons richten
op deze vermenigvuldiging.



Niet al het geld kon gespendeerd worden vanwege mindere reiskosten e.d. vanwege COVID. Dit geldt wordt in 2021
gebruikt voor uitbreiding van nieuwe projecten.
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De investering voor een project van twaalf maanden bedraagt gemiddeld €2.200 per maand voor één
gemeenschap. Hiervan realiseren we training en coaching, maar starten we ook een FaithFund waardoor
mensen een lening kunnen aanvragen om hun bedrijf te starten. De resultaten van aangeraakte levens,
mensen die in hun onderhoud kunnen voorzien en mensen die Jezus aanbidden, zijn geweldig om te
zien!

Word onze partner en doneer via deze website https://businessformission.org/
get-involved/give/ or https://allnationsnederland.nl/geef.

Heb jij een passie om mensen te helpen met het starten en laten groeien van hun bedrijf, terwijl ze discipelen
aan het maken zijn en de onbereikten bereiken?
Bezit jij skills in het coachen van bedrijven, administratie of financiën/accounting?
Heb je een affiniteit met Aziatische en Afrikaanse culturen?

Zet dan je skills in als vrijwilliger en wordt een:

BUSINESS COACHVOOR DISCIPELMAKERS INAFRIKA ENAZIË

Bij Business For Mission trainen en coachen we discipelmakers in Afrika en Azië in het starten van koninkrijk's
bedrijven.

Als een business coach:
Heb je online coaching meetings d.m.v/ Zoom,WhatsApp of andere platformen;
Bouw je een vriendschap met de lokale Afrikaanse en Aziatische discipelmakers door te luisteren, veel vragen
te stellen en ze aan te moedigen;
Help je ze bij het schrijven van hun businessplan;
Help je ze hun persoonlijk- en business budget te bepalen;
Bid je voor ze;
Geef je ze wijze raad in het runnen en groeien van hun bedrijf.

Tijds-toewijding: 2 uur per week (voor het coachen van één persoon) met doorgaande communicatie viaWhatsApp
of Signal.
Duur: ten minste één jaar.

Je zal deel uit maken van een team van coaches in een geweldige beweging van God waar discipelmakers leren hun
bedrijf te laten groeien, zelfvoorzienend te worden en business te gebruiken om meer bereik te hebben bij het delen
van het evangelie.
Mail naar info@businessformission.org voor meer informatie.



businessformission.org


