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Media for Change

Vorige maand hadden we 
onze jaarlijkse Arab Vision 
managementconferentie. Met 11 
stafleden kwamen we vier dagen bij
elkaar om te praten over belangrijke 
zaken als visie-ontwikkeling, 
strategieën en plannen, en om voor 
elkaar en het werk te bidden. Wat 
een geweldig team van toegewijde 
mensen we hebben, werd in deze 
vergaderingen weer bevestigd. 
We zijn dankbaar dat God ons 
deze mensen heeft gegeven; ons 
personeel is zonder twijfel onze 
belangrijkste aanwinst in het werk.

Veel mensen denken dat goede 
apparatuur het uitgangspunt is om 
TV programma’s te maken. Laat 
me u verzekeren, apparatuur is 
belangrijk, maar die kan worden 
gehuurd, geleend of gekocht. 
Uiteindelijk is dat eenvoudigweg 
een kwestie van geld (Natuurlijk, 
daarvan hebben we nooit voldoende 
en we geven het altijd weer te snel 
uit, hoor ik onze financieel directeur
nu verzuchten.....).  
Maar onze staf met hun passie voor 
het Evangelie van Jezus Christus 
en voor het maken van creatieve 
TV programma’s voor de Arabische 
wereld, zijn geen geldkwestie. Zij 
zijn van onschatbare waarde!

Wilt u overwegen om ons werk te 
steunen met gebed, geeft u zich 
dan via de bijgevoegde supportkaart 
op voor de emailgebedsbrief. Wilt u 
ons financieel steunen, vul dan de
machtiging in of maak uw bijdrage 
over naar ABN-AMRO 42.29.92.607 
ten name van Stichting Arab Vision 
in Groningen.
Sluit u aan bij dit kostbare team.....

....in dienst van Jezus Christus,

Nummer 3 | Juni 2007

Zonder uitstekend, goedgetraind en gemotiveerd personeel, zou er geen 
enkele productie gaande zijn en zouden we niet kunnen bestaan! De staf 
is de meest waardevolle aanwinst voor de organisatie. Stuk voor stuk 
belangrijk in hun eigen functies en rollen; van de meisjes in de keuken 
tot de boekhouders, de technische staf, de editors, producenten en 
directeuren. 

Zonder ons personeel en een groot aantal vrijwilligers zou een deel van 
onze programma’s niet gemaakt worden. Onze producent hier in Nederland 
bijvoorbeeld organiseert altijd een heel stel vrijwilligers om te helpen 
bij de productie van programma’s. Velen van hen traint hij ‘en passant’ 
tijdens het maken van de programma’s en sommigen van hen gaan daarna 
professioneel verder in TV productiewerk!

Zeer gemotiveerd
Eén van onze keukenhulpen in ons bedrijf in het Midden-Oosten is een 
verstandelijk gehandicapt meisje. Ze is een voorbeeld voor iedereen op het 
gebied van werklust en haar opgewekte natuur werpt vaak een licht over 
onze werkdag.

Onze studiomanager in hetzelfde bedrijf is een personeelslid dat we 
werkelijk regelmatig moeten afremmen. Dat klinkt misschien vreemd, maar 
hij is zo geweldig gemotiveerd en behulpzaam dat we hem soms moeten 
‘dwingen’ om ook eens vrijaf te nemen...hij heeft nog net geen bed in zn 
werkkamer staan. 

Een ander staflid, werkzaam in Europa, heeft jarenlange ervaring met
het geven van mediatraining en het opzetten van nieuwe TV studio’s in 
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verscheidene delen van de wereld. Hij levert met die kwaliteiten een enorme 
bijdrage aan organisaties met wie we samenwerken. Een andere collega woont 
en werkt in een Noordafrikaans land waar hij zich met hart en ziel inzet om aan 
relaties met lokale gelovigen en kerkleiders te bouwen. Door hun vertrouwen 
te winnen, is hij nu in staat enkele producties te beginnen met diegenen die 
de moed hebben om op TV te komen. Het kost veel tijd en energie om in deze 
regio te kunnen produceren maar we geloven dat die investeringen vrucht zullen 
dragen in de toekomst. 

Samenwerking
Wij zoeken samenwerking op allerlei gebied met partnerorganisaties. Sommige 
helpen ons met fondsen, sommige op het gebied van inhoud van de programma’s 
en andere zijn partners in distributie. Ook krijgen we ondersteuning voor 
het organiseren van trainingen voor onze staf, bijvoorbeeld van Tear Fund 
in Engeland. In Nederland zoeken we samenwerking met organisaties zoals 
3xM, Arabische Wereld Zending, Evangelie en Moslims en Trans World Radio. 
Als organisaties samen willen we waar mogelijk de krachten bundelen om in 
Nederland meer aandacht te vragen voor en informatie te geven over de islam, 
zending in de moslimwereld en zending door moderne media. 

In Noord-Afrika heeft Arab Vision een beperkt aantal stafleden en dus
concentreren we ons daar op de ontwikkeling van samenwerking met partners in 
media. Tot dusver hebben we met twee partnerorganisaties formele overeenkomsten, Avant Ministries in Malaga en 
Focus Media op Malta. Deze partners hebben studiofaciliteiten en een netwerk van contacten in Marokko en Tunesië. 
Door samen te werken kunnen we de effectiviteit van ons zendingswerk vermenigvuldigen en meer programma’s 
produceren. We zijn ook in gesprek met verschillende andere organisaties en we hopen dat dit zal leiden tot een 
vruchtbare samenwerking om Noord-Afrika met het Evangelie te bereiken.
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De programma’s van Arab Vision worden 
uitgezonden door een variatie aan kanalen. 
Momenteel zijn er ongeveer 12 christelijke 
satellietkanalen die de hele Arabische wereld, 
Europa, Noord-Amerika en Australië bereiken. 
De kanalen zijn heel verschillend met 
uiteenlopende achtergronden, benaderingen, 
etc... maar door voortdurend te werken aan 
de relaties met de mensen achter die kanalen, 
kunnen we met dankbaarheid zeggen dat 
onze programma’s door hen allemaal worden 
uitgezonden. Daardoor zijn onze christelijke 
programma’s momenteel gemiddeld 24 uur 
per dag op TV.

Bij het werken in de Arabische wereld draait 
het allemaal om relaties en het kennen van 
mensen. Er zijn allerlei technische middelen 
om veel in contact te zijn met de uitzenders 
van onze programma’s. Het persoonlijk 
contact blijft echter het meest effectieve 
middel om van gedachten te wisselen over 
programmering en uitzending. Daarom doen 
onze distributeurs ook hun uiterste best om 
dat contact regelmatig te zoeken. 

Het draait allemaal om het kennen van de juiste mensen

Niet alleen in de Arabische wereld draait veel om relaties en 
persoonlijk contact. Ook in Nederland willen mensen graag 
persoonlijk geïnformeerd worden. Natuurlijk sturen wij brieven, 
email en kunt u onze website bezoeken. We hopen dat u daardoor 
een levendig beeld krijgt van ons werk en de impact ervan op 
onze kijkers. Graag zoeken we u ook op om een persoonlijke 
ontmoeting te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van presentaties in 
uw kerk of gemeente. Vorige maand waren wij met een stand op 
de pinksterconferentie Opwekking. Daar hadden we ruimschoots de 
gelegenheid om in gesprek te gaan met een aantal van u. Laat u 
aan ons weten als u prijs stelt op een persoonlijke ontmoeting met 
Arab Vision? 
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satellietuitzenders die onze progamma’s via hun kanalen uitzenden12

Arabische stafleden die in de verschillende regio’s werken voor Arab Vision44
Nederlandse gebedsvrienden die tweewekelijks gebedsverzoeken krijgen per email150

partnerorganisaties met wie Arab Vision het afgelopen jaar heeft samengewerkt in co-producties en 
trainingsprojecten 18

De mensen om wie het 
draait – in cijfers

De zomermaanden kunnen onverdraaglijk heet zijn; het is dan zwaar werken in de Arabische wereld. Toch gaat 
gedurende de zomer de productie gewoon door ondanks verstikkende temperaturen. De behoefte aan nieuwe, 
christelijke programma’s is te groot om te stoppen of te vertragen....

...maar doorgaan confronteert ons met de uitdaging van iedere droge zomer. Het is ook de periode waarin 
donaties sterk teruglopen. Dat is begrijpelijk omdat iedereen op vakantie gaat, weg uit het dagelijkse ritme. 
We zullen weer proberen de geldstromen (of het gebrek eraan!) goed te beheren, maar soms is er gewoon niet 
voldoende om de programma’s die we volgens afspraken moeten produceren, te maken. 

Zou u ons door de zomerdroogte willen helpen door een (extra) donatie? Uw bijdrage onder vermelding van 
‘Zomerdroogte’, zal als een verfrissende oase zijn in de warme maanden die voor ons liggen. 

S.O.S. Zomerdroogte

 reacties van kijkers die we maandelijks krijgen op onze programma’s 2000

Wie telt mee?

Gezocht!
International Operations Director (IOD)

Arab Vision is op zoek naar een International Operations Director. Hij of zij is verantwoordelijk voor het dagelijks 
managen van het Internationale Kantoor en van de directeuren van de productie- en distributie-afdelingen. De 
functie wordt in principe uitgevoerd vanuit het Internationale Kantoor; de IOD rapporteert rechtstreeks naar de 
International Director van Arab Vision. 

Geïnteresseerd? Of weet u iemand die geschikt zou zijn voor deze positie? Schrijf naar info@arabvision.org of 
kijk op onze website www.arabvision.nl voor de functie-omschrijving en meer informatie. 
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Ons project “Licht voor Irak” gaat deze 
zomer echt van start! We zijn in contact met 
een uitgebreide groep Iraakse christenen 
in Europa die bereid zijn om mee te doen 
aan de programma’s. Een Iraakse vrouw in 
Nederland is onze contactpersoon en zij is nu 
bezig met de voorbereidingen voor de eerste 
TV-serie. 

In juli vinden de eerste opnames plaats 
tijdens een conferentie van Arabische 
christenen, gevolgd door studio-opnames 
in augustus. Er staan tenminste 20 
praatprogramma’s gepland met een heel 
aantal Iraakse christenen. Bid u mee voor 
alle betrokkenen bij dit project en voor de 
voorbereidingen? TV-uitzendingen van deze 
programma’s staan gepland in oktober. 

“Licht voor Irak” 
eerste opnames in juli Voor wie zetten wij uitstekend personeel in en 

voor wie zoeken wij partners en samenwerking 
om meer en beter te produceren? Dat zijn 
natuurlijk onze kijkers. Hun reacties op onze 
programma’s blijven ons aanmoedigen en 
uitdagen in ons werk.

 Ik zou in mijn zondige leven gebleven 
zijn als ik niet naar uw programma had 
gekeken. U veroorzaakte een wonder 
in mijn leven. Dank u! Wilt u mij 
alstublieft een bijbel sturen?

 Ik ben een moslimvrouw en ik heb een 
aantal keren geprobeerd om zelfmoord 
te plegen vanwege mijn moeilijke 
omstandigheden. Help me alstublieft! 
Ik weet niet wat ik moet doen en vraag 
uw hulp.

Mogen we rekenen op uw gebed voor 
deze kijkers en de duizenden anderen die 
maandelijks reageren? Bid alstublieft ook voor 
degenen die de nazorg doen.

Onze kijkers

Colofon 
Media for Change verschijnt vier maal 
per jaar als nieuwsbrief van Arab 
Vision
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