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“Mensen krijgen nieuwe hoop en kracht door een ontmoeting met Jezus Christus. Hij is de beste ‘Coach for 

life’ die je je maar kunt wensen!” 

 

Inleiding 
 

In 2020 lag het zwaartepunt van onze bediening op ondersteuning van DVM Missions. DVM Missions heeft 

zich toegewijd aan het bevrijden van gezinnen in Pakistan die door omstandigheden gedwongen in 

levenslange slavernij werken. DVM Missions bemiddelt en regelt de afkoopsommen en helpt de voormalige 

slaven bij het opzetten van nieuwe bronnen van inkomen. Omdat vaak ook de kinderen van zo’n gezin in 

slavernij werken, zet DVM Missions zich tevens in om voor deze kinderen een omgeving te creëren waarin 

ze naar school kunnen gaan en niet meer hoeven terug te vallen in een leven van slavernij. Iedere slaaf die 

vrijgekocht is ontvangt van DVM Missions een audiobijbel, want ook de verspreiding van het evangelie os 

onderdeel van DVM Missions. Stichting A Coach 4 Life is in 2019 begonnen DVM Missions te ondersteunen 

via giften van derden. In 2021 willen we in overleg met DVM Missions waar nodig de ondersteuning gaan 

uitbreiden. 

 

Bestuur 

 
In 2020 zijn we een keer live bij elkaar geweest als bestuur. Door de corona-beperkingen lukte het niet om 

met het voltallige bestuur bij elkaar te komen. Dieck van Maanen heeft een presentatie gehouden voor het 

bestuur over het werk van DVM Missions. We hebben toen tevens besproken hoe we dit werk verder 

kunnen ondersteunen. En hoe we verantwoording af kunnen leggen aan de gevers over de bestedingen van 

hun giften. 

 

DVM Missions 
 

DVM Missions is een initiatief van Hoveniersbedrijf Dieck van Maanen en biedt hulp aan hen die geen 

helper hebben; bevrijdt slavenarbeiders uit slavernij en helpt hen om een zelfstandig bestaan op te 

bouwen; zet zich in om onderwijs aan slaven en hun kinderen te geven en helpt hen zich voor te bereiden 

op de toekomst; zet zich in om armoede te bestrijden en biedt hoop door het evangelie van Jezus Christus 

te verspreiden. 

 

Dieck licht toe: “Als hovenier ben ik gewend om zwaar handwerk te doen en ik vind het heerlijk om mooie 

tuinen aan te leggen. Ik geniet ervan om in de aarde te wroeten en met gebakken stenen te werken. 

Misschien komt het wel daardoor dat ik me erg verbonden voel met de slavenarbeiders in steenfabrieken 

in Pakistan. Stenen maken, meer stenen maken, nog meer stenen maken. De slavenarbeiders dóén niets 



 

 

anders. Hun hele leven lang... Zo'n 1.000 tot 1.500 stenen per dag. Zij hebben zeer beperkte vrijheid en 

mogen alleen maar doen wat hun eigenaar zegt. Als er te weinig stenen gebakken worden, worden ze 

ernstig mishandeld en geslagen. Ongeacht of ze nu ziek, zwanger of gehandicapt zijn: iedereen moet 

keihard werken en stenen produceren. Zelfs de jongste kinderen moeten meewerken. 

 

           
 

De leefomstandigheden van deze slavenarbeiders zijn erg slecht. Ze beschikken niet over schoon 

drinkwater en hebben maar zeer beperkt en eenzijdig voedsel. Soms gebeurt het zelfs dat ze dagenlang 

helemaal niets te eten hebben, terwijl ze wel hard moeten werken. Via een conferentie kwam ik in contact 

met mensen uit Pakistan. Zij hebben daar een weeshuis met twintig weeskinderen. Veel van deze 

weeskinderen zijn afkomstig uit slavenfamilies die werkzaam zijn in steenfabrieken. Van veel kinderen zijn 

hun ouders al op jonge leeftijd overleden, of kunnen hun ouders vanwege de armoede gewoonweg niet 

meer voor hen zorgen (sociale wezen). De familie die dit weeshuis runt, heeft veel contact met 

slavenarbeiders die werkzaam zijn in steenfabrieken. Via deze familie zijn wij eind 2018 begonnen met het 

organiseren van voedselpakkettenacties. In 2019 zijn we meer structurele hulp gaan bieden. Dit doen we 

door slaven te bevrijden en hen te helpen om een zelfstandig bestaan op te bouwen en onderwijs 

beschikbaar te maken voor hun kinderen. 

 

Dankzij de financiële steun die we ontvingen konden wij vele slaven bevrijden uit slavernij en hen voorzien 

van schoon drinkwater. Ook hebben we vele voedselpakketten en audiobijbels uit kunnen delen en konden 

we veel kinderen naar school laten gaan. Namens al deze slavenfamilies wil ik u hartelijk bedanken voor uw 

steun!” 

 

Slaven in Pakistan 

Naar schatting zijn er in Pakistan meer dan 55.000 van dit soort traditionele steenfabrieken. Pakistan is 

ongeveer 19 keer zo groot als Nederland en heeft meer dan 200 miljoen inwoners, waarvan er meer dan 10 



 

 

miljoen in slavernij leven. De meeste slaven hebben een relatief kleine lening bij de eigenaar van de 

steenfabriek. Gemiddeld gaat het om een lening tussen de 600 en 3.000 euro, maar er zijn soms ook 

hogere bedragen. Meestal wordt de lening afgesloten voor medische kosten, levensonderhoud, een 

bruiloft of voor onderwijs. De slaven werken hard om de lening af te betalen, maar zonder hulp van 

buitenaf lukt hen dit nooit. De schuld wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Ook kleine 

kinderen moeten meehelpen. Voor de kinderen is er geen onderwijs en geen toekomst. Er is veel armoede 

en honger. 

 

Projecten 2020 

Hierna zullen we twee projecten uit 2020 toelichten, de bevrijding van Tajo en de bevrijding van Nimat. 

Meer projectbeschrijvingen zijn te vinden op https://myalbum.com/album/mLgFQGkTyh58. 

 

Tajo en haar kinderen bevrijd - 21 februari 2020 

Nadat de oude slavin Tajo, die al acht jaar met een gebroken arm rond liep, bevrijd was uit slavernij, zijn we 

met haar naar het ziekenhuis gegaan voor een consult bij een gespecialiseerde arts. Het was ons plan om 

haar gebroken arm te laten zetten, maar het bleek dat elleboog ook gebroken was en inmiddels 

vastgegroeid is. Met een operatie kan haar arm wel gezet worden, maar ze kan haar elleboog niet meer 

buigen. Haar arm zal ze daarna niet meer goed kunnen gebruiken. De arts adviseerde om haar arm zo te 

laten. Hoewel ze de eerste jaren enorm veel pijn had, heeft ze er nu relatief weinig pijn aan en is ze er 

helemaal aan gewend om haar arm op deze manier te gebruiken. 

 

We hebben de keuze aan Tajo gelaten. Zij gaf aan dat ze enorm tegen de operatie opziet en bang is dat ze 

straks niets meer met haar arm kan doen. Wat haar betref laat ze het zo. Hierom hebben we besloten om 

van de operatie af te zien. Op zich jammer natuurlijk, maar van haar kant wel begrijpelijk en we 

respecteren haar keuze daarin. Wel hebben we de slechthorende, slechtziende en tandeloze Tajo een 

gehoorapparaat en een kunstgebit gegeven en zal ze binnenkort een behandeling krijgen tegen staar. Dit 

helpt haar enorm en ze is hier dolgelukkig mee! Daarnaast hebben we voor haar een winkeltje ingericht 

waarmee ze zelf voor inkomen kan zorgen. Haar dochters Saba en Sana zullen leren om met de 

naaimachine om te gaan en haar zoontje Fasial en moeder Tajo zullen het winkeltje runnen. Hiermee 

kunnen ze goed in hun levensonderhoud voorzien. 

 

 

      



 

 

Nimat en Razia bevrijd - 7 februari 2020 

Nimat groeide op in een slavenfamilie in Pakistan. Maar hij was vast besloten om vrij te komen. Op een dag 

trok hij de stoute schoenen aan en nam een extra lening. Daarvan kocht hij een paard en wagen. Hiermee 

kon hij extra verdienen door de stenen naar de ovens te brengen. Zo hoopte hij de geld te kunnen sparen 

om de lening van zijn familie af te betalen. Maar al snel ging zijn paard dood… Nu zat hij dieper in de 

problemen dan ooit. 

 

Samen met zijn vrouw en kinderen werken ze nu jaar in jaar uit in deze steenfabriek. Ze verdienen zo 

weinig dat ze er maar amper van rond kunnen komen. Hun kinderen weten niet beter dan dat ze hun 

ouders moeten helpen in de steenfabriek. 

 

Vandaag is dit jonge gezin bevrijd uit slavernij. Nimat, Razia en hun kinderen Nihla (15), Rizwan (14), 

Mewish (13), Irfan (10), Imran (8) en Adnan (4) zijn nu vrij! Een nieuwe toekomst ligt nu voor hen open. De 

droom van Nimat is uitgekomen en hun gebeden zijn verhoord! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Spreekbeurten 

 
Naast de ondersteuning van DVM Missions zette A Coach 4 Life ook haar onderwijsactiviteiten voort in 

2020. In maart van dit jaar, toen de eerste lockdown begon, deed Jolande een oproepje op facebook dat ze 

wilde bidden voor mensen die een bemoediging nodig hadden. Samen met Sylvia Bakker heeft Jolande 

geprofeteerd en gebeden voor meer dan 200 mensen. Hieruit is veel moois voortgekomen. Onder meer 

een spreekbeurt in Brandwijk. Een paar getuigenissen van de avond in Brandwijk:  

“Je profeteerde over m'n zwager Gijsbert (die vroeg of je voor hun zoon wilde bidden) o.a. dat God specifiek 

zei dat Hij zijn zoon zou 'arresteren'. Dit raakte hem erg, omdat hij zelf politieagent is: een mooie knipoog 

van God. Verder was er een jongen die in gedachten God vroeg om een boek. Hij zei tegen God: “God, als dit 

allemaal waar is, laat Jolande mij dan een boek geven. Dan weet ik dat dit allemaal echt van U is, wat er 

hier gebeurt.” Je begon je profetie over hem met de woorden dat God hem een boek wilde geven en hij 

kreeg het boek ‘Goed genoeg’’ van je. Hij werd erg bemoedigd dat God zijn vraag gelijk verhoorde.  

Zelf ken ik de mensen die er waren, en stuk voor stuk herkende ik hen in je verhaal. Je bent heel accuraat (en 

ervaren) in het verstaan van Gods stem. Wat ik zelf ook bijzonder vond, is dat je tegen een man zei dat God 

hem heel talentvol gemaakt heeft. Deze man heeft een eigen zaak en ontwikkelt samen met een vriend ook 

allerlei creatieve dingen. De boodschap die je doorgaf was dat God aan hem vroeg: 'Vraag van Mij je 

ideeën, dan wordt het bovennatuurlijk succesvol'. Erg mooi! Er waren mensen bij, die nog nooit (bewust) 

een profetie gekregen hadden. Zij hebben het als erg mooi, veilig en waar ervaren. Mooi om dit van 

'traditionele' broers/zussen terug te horen. Echt vanuit het hart van de Heilige Geest.” 

Daarnaast had Jolande spreekbeurten in kerken in Almere en Nijverdal. 

 

 

Onderwijs 

 
Tijdens een Bidden en Vasten Conferentie van Bidden en Vasten Katholiek (een RK jongerenbeweging) gaf 

Jolande een hele dag les over profetie. Naast profetie was er ook vraag naar onderwijs over hoe God 

spreekt door dromen en visioenen. Jolande gaf drie keer een online cursus van twee avonden over dit 

onderwerp via zoom, waar totaal 35 mensen aan deelnamen. Ook mocht Jolande vanuit RUAH lesgeven 

over dromen op de RUAH school van profetie in Chili.  

 

Buitenland 
 

In februari ging Jolande met een team van IPHC (International Pentecostal Holiness Church) onder leiding 

van Matthew Helland naar Argentinië en Chili om te bedienen in diverse IPHC kerken en bij een grote 

jongerenconferentie in Chili. Jolande mocht samen met twee andere vrouwen uit het team bedienen in een 

kerk, waar zij alle drie hebben gesproken en over alle gemeenteleden hebben geprofeteerd. De dienst 

duurde meer dan vijf uur. Veel mensen zijn diep aangeraakt door de liefde en kracht van God. 



 

 

 
In november zou Jolande gaan meewerken aan een conferentie op Cyprus, maar de vliegmaatschappij 

annuleerde de vlucht in verband met Covid 19.  

 

 

Ordination  

 
Op 29 augustus is Jolande officieel ingezegend als IPHC minister. Dat betekent dat ze erkend bedienaar is 

en uitgezonden kan worden naar IPHC kerken wereldwijd.  

 
 

 

Dopen  
 

In 2020 mocht Jolande twee vrouwen dopen, Suzanne (samen met Matthew Helland) en Linda (samen met 

Sylvia Bakker). Wat een feest in de hemel, maar ook bij ons!  



 

 

 
 

 

 

Workshops  
 

Samen met Sylvia Bakker gaf Jolande workshops voor vrouwen, ‘Ancient Beauty Secrets’.  Een citaat uit de 

workshop-omschrijving: “In deze workshop kijken we naar vrouwen uit de Bijbel en hoe zij ons vandaag 

inspireren. Vrouwen als Maria, Hanna, Ruth, Esther, Rebekka, Deborah en Achsa: bewonderenswaardig om 

hun moed, passie, doorzettingsvermogen en liefde. Wat raakt jou in hun karakter, levenswandel of 

bestemming? Wat zijn de geheimen van hun innerlijke schoonheid en wat heb jij nodig om op te staan en 

te schitteren, zoals zij? Ontdek je innerlijke schoonheid en maak je eigen roller met een perfecte mix van 

essentiële oliën om je schoonheid te versterken.” Na het maken van de roller kregen de vrouwen 

persoonlijk gebed en werd er over hen geprofeteerd. Dit maakte heel veel los bij de vrouwen. Sommigen 

zijn daarna de RUAH school van profetie gaan doen, waar Jolande trainer is. Anderen kwamen terug voor 

een verdiepend gebed voor innerlijke genezing. Zo gebruikte God ook dit jaar essentiële olie om mensen 

dichter bij Jezus te brengen.   

       



 

 

                      
 

 

 

Saneliso naar highschool 

 

 
 

Jolande profeteerde tijdens de eerste lockdown in maart ook over mensen die in Swaziland in de bediening 

staan. De profetie bevestigde hun plannen om voedselpakketten uit te delen aan de allerarmsten. Daarom 

hebben we als Stichting een gift gegeven om deze actie te ondersteunen. Het bleek dat een zoon van een 

van de teamleden (genaamd Saneliso) geld nodig had om naar highschool te kunnen. Jolande kreeg op haar 

hart om het schoolgeld voor Saneliso te betalen, vooral toen God haar in een beeld liet zien dat Saneliso 

dokter zou worden en Saneliso daarna desgevraagd bevestigde dat hij advocaat of dokter wilde worden. 

We hebben als Stichting de eerste termijn van zijn schoolgeld voldaan en zullen volgend jaar het tweede 

gedeelte overmaken. 



 

 

Financiën 
 

De financiële status van de stichting is gezond. We hebben door middel van giften en 

vergoedingen een positief saldo opgebouwd dat ons in staat stelt om onze activiteiten vol goede moed 

voort te zetten in 2020. We willen de betrokkenen die gegeven hebben hartelijk bedanken voor hun 

gift(en). Het financiële jaarverslag wordt voor 1 april 2021 als bijlage toegevoegd. De middelen van de 

stichting zijn besteed aan de doelen die we met onze stichting willen verwezenlijken.  

 

 

Plannen voor 2021 
 

Voor 2021 vertrouwen we erop dat we verder mogen groeien in verschillende activiteiten: spreekbeurten, 

coaching, training en internationale missies en ondersteuning van DVM Missions. Met het bestuur 

overleggen we onze ideeën en vragen hierover Gods leiding. We laten ons door Hem inspireren wat we in 

de toekomst kunnen doen om de liefde en kracht van Jezus zichtbaar te maken in het leven van alledag en 

mensen te helpen ook vanuit Jezus te gaan leven. We geloven dat God ons in 2021 opnieuw op plekken 

brengt waar we zijn liefde praktisch kunnen maken en dat Hij onze agenda beheert, zodat we de dingen 

doen die God voor ons in zijn hart heeft. 

  

 

Harderwijk, januari 2021 

Bestuur Stichting A Coach 4 Life 


