
 
 

  

Jaarverslag 2014 

 
Stichting Cambodia-Dutch is opgericht op 6 juni 2008, als “non-profit” organisatie die, in 
samenwerking met “Cambodia-Dutch Organization, middels diverse projecten de 
Cambodjaanse bevolking ter plekke ondersteunt. 
 
Hoofddoel van de stichting is het bieden van humanitaire hulp aan de Cambodjaanse 
plattelands bevolking hieronder valt te verstaan: educatieve hulp, medische hulp en 
armoedebestrijding, water en sanitatie, werkvoorziening en daar waar maar behoefte aan is. 
Deze hulp wordt geboden door het genereren van gelden, door middel van donaties, het 
inzamelen van goederen zoals kleding, gereedschap en speelgoed maar ook het werven, 
screenen en coördineren van vrijwilligers voor Cambodja is een van de taken voor de 
stichting. 
Stichting Cambodia-Dutch is een ideële stichting, er gaan geen salarissen en/of 
onkostenvergoedingen naar bestuursleden of vrijwilligers. 
 
De stichting bestaat sinds juni 2008, vrijwilligers helpen ons in Nederland en vele zijn in 
Cambodja actief in de communes ter ondersteuning van de leraren en het Healthcare 
onder leiding van Cambodia Dutch Organization “CDO” 
CDO is door de Cambodjaanse overheid erkend als Non-Governmental Organization 
“NGO” 
 
Jan Camp de lokale CDO directeur en Phea werken met hun Cambodjaanse stafleden, die 
allen behoren tot de Cambodia-Dutch Organization op het platteland in Cambodja. 
Er wordt gewerkt in twee communes, Khnar Po en Champei in de provincies Siem Reap 
en Takeo. Iedere commune bestaat uit ongeveer 8 dorpen en heeft een commune hoofd 
elk dorp heeft een dorpshoofd. 
In goed overleg met deze mensen ondersteunen we de plattelandsbevolking in Khnar Po, 
en Champei. Helpen daar waar nodig is en daar, waar door de bevolking aangegeven 
behoefte aan is. We werken voor en samen met de allerarmsten. 
Alles wordt gebouwd in samenwerking met de plaatselijke bevolking en staat op grond 
van de commune, niets is eigendom van de organisatie. 
 
Stichting Cambodia Dutch is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). En is ingeschreven in de kamer van koophandel.  

  

http://www.cambodia-dutch.org/


 
 

 

In dit jaar: 

Heeft de stichting en vooral Jan, buiten alle overige aan projecten gerelateerde werkzaamheden, zich vooral 
ingezet voor het succesvolle organische Moringa Project. 

Al jaren vangen wij kinderen op, die soms wees zijn, waarvan de ouders dan wel familieleden niet in staat 
om hen te verzorgen. Deze kinderen worden in andere lokale gezinnen geplaatst, ondersteund door onze 
stichting. De kinderen die klaar zijn met hun opleiding wordt een baan aangeboden bij het Moringa Project. 

Het is gelukt om een hogere status te krijgen voor de medische post. We zijn zeer tevreden, omdat deze 
uitbreiding er voor heeft gezorgd dat er o.a. ook een nieuw hoofd is benoemd. Door hem is het nu een 
betrokken goed lopende medische post.   

Het schooltje naast de medische post is gerenoveerd. 

In Takeo zijn na een actie van een van onze vrijwilligers 200 waterfilters gedoneerd.  

Diverse waterpompen, toiletten, hutten, etc nieuw gerealiseerd dan wel vervangen. 

 Lopende projecten: 

Voor de aankomende jaren blijven we vooral werk voorzienend bezig zodat de bevolking zich steeds meer 
zelfstandig kan redden. Daarbij staat duurzaamheid hoog in ons vaandel. Een voorbeeld hiervan is het 
Moringa-project (zie onze web-site), waar nu een 30 tal lokale mensen werkzaam zijn en waarvan wij 
verwachten dat vanaf 2015 geen ondersteuning van onze stichting meer benodigd is, buiten de kosten voor 
de opleiding van lokale boeren. 

De medische post die wordt bemand door 5 personen met een medische achtergrond draait al jaren volledig 
op zonne-energie en de resultaten met betrekking tot de gezondheidszorg zijn uitstekend.  

De educatieve lessen (Engels, hygiëne) worden nog steeds dagelijks in 5 dorpen gegeven. Door middel van 
coaching van de leraren willen we de lessen op een hoger niveau brengen. 

Een substantieel bedrag hebben we kunnen besteden aan social care (ondersteuning gezinnen en 
kinderen). Het is ook dit jaar weer gelukt om  gezinsopvang te regelen voor kinderen waarvan de  ouders zijn 
weggevallen en waarvoor speciaal een verzoek vanuit de commune is gedaan. 

U begrijpt dat voor de hiervoor genoemde punten doorlopende ondersteuning vanuit onze stichting benodigd 
is. 

Wederom diverse waterpompen geslagen, waterfilters uitgedeeld en toiletten en hutten gebouwd. 

In Takeo heeft men door een geologische oorzaak, waarbij vanuit de bergen een onderstroom met  sterk 
vervuild water (arsenicum) het grondwater vervuild,  een probleem met de watervoorziening. Wij als stichting 
willen dit probleem oplossen, maar zien daar vooralsnog geen mogelijkheden.   

In 2013 is de Takeo Sewing naaischool van start gegaan (3 jarenproject). De derde lichting sewing 
studenten is ondertussen gecertificeerd. Het is zelfs zo dat een van de studenten nu docent en 
verantwoordelijke is geworden van deze opleiding, dit wordt door haar uitmuntend ingevuld. Zij leidt jaarlijks 
16 kansarme meisjes op. Na een half jaar kunnen ze dan kleding maken voor familie, vrienden etc. waardoor 
een klein inkomen gegenereerd wordt. Initieel worden dan de naaimachine en benodigde materialen door de 
stichting beschikbaar gesteld. Ook wordt hen de mogelijkheid en daarmee samenhangende opleiding 
aangeboden om deel te nemen aan het tassenproject (waarbij van rijstzakken tassen gemaakt worden). 
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2015 

Vanuit de commune Knar Pho is de behoefte uitgesproken om een van de scholen met 5 klaslokalen uit te 
breiden, tevens zou men graag een community centre willen. In 2014 zijn we hiervoor acties gestart. Er 
staan gelden gereserveerd maar deze zijn nog niet voldoende om e.e.a. te realiseren. We gaan dan ook 
door met fondswerving hiervoor. 

Wederom zullen dit jaar de lokale leraren worden gecoacht. Een van onze vrijwilligers (lerares), gaat 
hiervoor samen met collega’s in Cambodja een workshop geven.  

Een grote sponsor stelt ons in staat de medische post draaiende te houden. Doordat er steeds meer 
medische handelingen verricht mogen worden is het voornemen om het personeelsbestand van onze 
medische post uit te breiden met enkele medische medewerkers. Door de samenwerking op het gebied van 
HIV en Tuberculose met het Angkor Childrens Hospital en het CDA (lokale diabetesorganisatie) met 
betrekking tot diabetes, kunnen we daardoor ook op het platteland voor de mensen op deze gebieden iets 
betekenen.   

Nieuw/Renovatie hutten, toiletten, waterpompen etc. is een doorlopend proces….. 
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Organisatie Stichting Cambodia Dutch 

 
Bestuur: 
Voorzitter  Rita Camp 
Penningmeester Rob Pennings 
Webmaster website Robert Schoolmeesters 
Secretaris Projecten Yvo Peeters 
PR   Gerry Raaymakers 
 
Werk/Stuurgroepen: 
Opleiding 
Vrijwilligersorganisatie 
Public Relations 
Winkel en Markten 
Nieuwsbrief 
Financiën en Donateurs 
Vertalers 
 
Stichting Cambodia-Dutch 
Strobloemstraat 17 
5643JW Eindhoven(NL) 
Email: stichting@cambodia-dutch.org 
Website: www.cambodia-dutch.org 
 
Telefoonnummer: +31 (0)6 51105340 
ANBI: 8195 41 552 
KvK: 17227679 
Rekening: 56 24 08 525 
IBAN: NL04ABNA0562408525 
Swiftcode: ABNANL2A 
 
 
Lokale Cambodjaanse staf Cambodia Dutch Organization. 
 
Totaal heeft CDO in Cambodja in dienst; 
 
7 lokale leraren die dagelijks in twee communes (Takeo & Siem Reap) op 6 
verschillende plaatsen Engelse les geven aan ruim 500 kinderen. 
 
1x accountant (part-time) 
1x General manager Mr Oann (part-time) 
1x Coördinator Mr Chheng 
1x Project manager Mr Phea 
 
Voor ons Health Care: 
2 x medical officer 
1x hoofd verpleger 
1x vroedvrouw 
1x verpleegster 
1x schoonmaakster, kok en tuinman 
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Financiële verantwoording 2014

Beginsaldo Bank Nederland ten behoeve van lopende projecten 22.577,37€       

Ontvangen in NL

Healthcare 16.630,00€       

Uitbreiding Healthcare -€                 

Div. donaties familie  €      11.558,00 

Engelse leraar + Onderhoud school 3.034,54€         

Algemene Donaties  €      20.367,41 

Project Takeo Sewing  €        8.625,46 

Project Moringa 5.977,05€         

Project Sanitatie 6.170,00€         

Project Community Centre  €        7.765,78 

Overige kleine projecten 360,00€            

vrijwilligers vergoeding Cambodia  €      14.320,00 

Totaal ontvangen in Nederland tbv projecten 94.808,24€       

Algemene onkosten (Huur, bankkosten, telefoonkosten, overige) -2.867,57€        

Totaal overgemaakt naar Cambodja -80.865,97€      

Totaal bankopname in Cambodja -9.462,40€        

Totaal voor Cambodja -90.328,37€      

Eindsaldo Bank Nederland ten behoeve van lopende projecten 24.189,67€       

Beginsaldo Cambodja ten behoeve van lopende projecten 19.434,19€       

Ontvangen in Cambodia vanuit Nederland 80.865,97€       

Bankopname Cambodja 9.462,40€         

Totaal ontvangsten in Cambodia tbv projecten 90.328,37€       

Uitgaven 2014 (gemiddelde koers 1,305)

Educatie -16.612,04€      -21.678,71 $  

Health Care -20.072,04€      -26.194,01 $  

Social Care Khnalday / Takeo / Chhuk -22.236,78€      -29.019,00 $  

Water & Sanitation -16.773,36€      -21.889,23 $  

Project Naaiatelier -9.504,60€        -12.403,50 $  

Algemene kosten Cambodia (Transport/ administratie/ overige) -16.776,51€      -21.893,35 $  

Totaal uitgaven -101.975,33€    -133.077,81 $ 

Eindsaldo Cambodja ten behoeve van lopende projecten 7.787,23€         10.162,33$   
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Met dank aan; 
 
J GROEN EN C M GROEN-DE 
R JANSEN EN R RUUMPOL 
VERMELTFOORT LOOTS  
A.A.N. RANSHUIJSEN-HOOGE 
A.M.G. ROOZENDAAL EO 
ALBERS J A 
AMC VERSTRAATEN 
B H J STOTTELAAR EN MW L H G STOTTELAAR-VERMEULEN 
B.G.J. BURGERS EO 
BTAM VAN RIEL 
C.H.J. SCHALKX EO 
CA VOS 
CASE MANAGEMENT GELDERSE 
D.G. THIJS EO 
DE HEER J G MENSINK MEVR J E W M MENSINK-ALBERS 
DE ZORGLOODS 
DEKAVAS ASSURANTIEKTR 
E K STUNZI 
F.M.J.C. VERMEULEN EO 
FAM RJ VAN SCHAIJIK 
FAM.VAN.DEN.HOUT  
FAMILIE VOS 
GEMEENTE EINDHOVEN 
H.A.W.M. VAN VEGCHEL 
H.M. VAN SCHAIJIK EO 
HAGO NEDERLAND B.V. 
HEILIGE GEEST KERK 
HHJ LANTERS 
HIM RETAIL B V 
HR A M M HOOGEVEEN EN/OF MW M L VAN ROSSUM 
HR B HAGTINGIUS EO MW M J HAGTINGIUS-KOENDERS 
HR G W ROOSEN EN MW M J G A ROOSEN-VAN ERP 
HR H NOLLES EN/OF MW C NOLLES-DOCTER 
HR P A CAMP 
HR P C J VAN GINNEKEN 
HR S J A M VAN ROOIJ  
HWM JANSEN CAMP 
INFOCASTER BV 
J GREVELING  
J GROEN EN C M GROEN-DE GROOT 
J.H.J.F. BELIEN 
J.H.W. SCHOOLMEESTERS 
J.P.A. HERSBACH 
JANSSEN-REYMEN 
KB GARVELINK 
KE CONRAD 
KEULEN COMMUNICATIE  
KIM LIBREGTS 
KONING WILLEM 2 COLLEGE  
KORTMANN S C J J PROF MR 
LANDGOED DE BERENKUIL 
MAASWAAL COLLEGE  
MEJ J H DE SCHIPPER 
MW A HOGENHOUT 
MW B VAN VEGCHEL-DE VRIES EN/OF HR A VAN VEGCHEL 
MW C M VAN DE MERWE  
MW D AKDENIZ 
MW J DE GROOT 
MW L J M VAN HEESEWIJK 
MW M A VD LOO 
MW M HIEMSTRA 
MW N J SLAKHORST E/O 
MW R ADRIAANSENS  
MW Y GRIJZEN 
N. SWART 
N. VERMEULEN EO 
NAGELKERKE J J P  
PATER PIO 
PETER N. HILDERINK 
R JANSEN EN R RUUMPOL 
ROOSMARIJN VAN DER HORST 
RWM SCHOOLMEESTERS 
ST. LUDGARDISSCHOOL 
STG GEINTEGR GSTELYK GEZ.ZRG EINDH E/D KEMPEN 
STG. EMMAUS HAREN 
STICHTING DAMIANO 
STICHTING SUPPORT 4 ASIA 
STICHTING TILLY EN ALBER 
T.H.A. WILLEMSSEN 
VAN DE PUTTE-RADEMAKERS 
VERENIGING O.P.A. 
VC WEREDI 
W JANSEN EN H JANSEN-CAMP 
W.T.P. SCHALKX-ARTS 
WGM JANSSEN 
WIJNGAARD-HEES 
WJ CORNELISSEN 

 
Alle vrijwilligers van het Ca-Du Home  
 
En alle mensen achter de schermen die meegedaan hebben aan acties, de vele vrijwilligers die ons hebben geholpen en 
de vele vele andere donateurs en supporters.  
 
Heel erg bedankt allemaal! 
 

Namens alle Cambodianen en het hele Cambodia-Dutch team in Cambodia 
 
Awkoen Tsjraan 
 

Jan 
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