Jaarverslag 2015
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.

In dit jaar:

We hebben in samenwerking met de Wilde Ganzen de gelden bijeen gebracht om het project Community
Centre te kunnen realiseren. Afhankelijk van de weersomstandigheden (van ontzettend warm tot heel veel
regen) zal in de loop van 2016 de bouw plaatsvinden.

Met betrekking tot het Takeo Sewing project was 2015 het laatste jaar van het 3 jaren project. Er zijn in die 3
jaar in totaal 48 leerlingen gecertificeerd. Door deze opleiding hebben zij beter gewaardeerde banen (hogere
verdiensten, functies) binnen de confectie industrie. Enkele van hen hebben na hun opleiding een door CDO
gesponsorde naaimachine met bijbehorende materialen meegekregen waarmee ze in hun directe omgeving
voor de mensen kleding kunnen maken. Op grond van de resultaten hebben we besloten dit project voor
weer 3 jaar voort te zetten.
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 2016 geen ondersteuning van onze stichting meer benodigd is, buiten de kosten voor
de opleiding van lokale boeren.
De medische post die ondertussen wordt bemand door 7 personen met een medische achtergrond, de
resultaten met betrekking tot de gezondheidszorg zijn uitstekend. Het blijft een gevecht met het
gezondheidsdistrict om aan de benodigde medicijnen te komen. Een grote sponsor stelt ons in staat deze
medische post draaiende te houden. 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. Vanaf half 2015 zijn er
vanuit onze vrijwilligersorganisatie in Nederland steeds 2 verpleegkundigen (en soms doctoren) aanwezig
om in goed overleg en met respect ondersteuning te bieden.

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 nog steeds doorlopende ondersteuning vanuit onze
stichting benodigd is.
Wederom diverse waterpompen geslagen, waterfilters uitgedeeld en toiletten en hutten gebouwd.

2016

Vanuit de commune Knar Pho is de behoefte uitgesproken om een van de scholen met 5 klaslokalen uit te
breiden. De behoefte aan deze lokalen is groot wat moge blijken uit het feit dat het hoofd van een
naastliggende commune Jan benaderd heeft met de vraag of deze uitbreiding er wel echt zal komen, zodat
ook leerlingen uit zijn commune gebruik van deze lokalen kunnen maken. In 2016 gaan we dit project
opstarten door fondsenwerving. Om dit project tot een succes te kunnen brengen hebben we een flink
bedrag nodig.
Dit jaar kunnen we weer een project indienen waardoor we weer meerdere waterpompen kunnen slaan en
toiletten kunnen bouwen in de commune Knar Pho.

De student van het jaar maatschappelijk ondernemen Marleen Kuypers gaat actief op zoek naar afzetgebied
voor onze Takeo Sewing producten.
Wij hebben bij de gemeente Eindhoven een subsidieverzoek ingediend voor een project Mondiaal werken.
Het Community Centre wordt dit jaar gebouwd.

Het werven van vrijwilligers die voor ons werken in Cambodia trekt weer aan. Gemiddeld gaan er 3
vrijwilligers per maand en zetten zich in op de medische post en of ter ondersteuning van de Engelse lessen
en sociale zorg.
Nieuw/Renovatie hutten, toiletten, waterpompen etc. is een doorlopend proces.
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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

Financiële verantwoording 2015
Beginsaldo Bank Nederland

€

Ontvangsten
Healthcare

€

Engels leraar

€

Div. donaties families
Algemene donaties

Project Takeo Sewing
Project Moringa

Project Sanitatie

Project Community Centre

24.189,67
14.455,00

€

10.910,00

€

14.226,64

€

6.000,00

€
€

480,00

2.776,06

2.050,46

€

5.567,55

€

3.765,69

€

60.581,40

Algemene onkosten (huur, bankkosten, telefoonkosten, etc)

€

-2.025,70

Totaal overgemaakt naar Cambodia

€

-54.912,37

Totaal voor Cambodia

€

Overige kleine projecten

Vrijwilligers vergoeding Cambodia
Totaal ontvangsten
Uitgaven

Overgemaakt t.b.v. Community Centre naar Wilde Ganzen
Eindsaldo Bank Nederland

€

350,00

€

-13.333,33

€

14.499,67

-68.245,70

Met dank aan;
A.A.N. RANSHUIJSEN-HOOGE
AMC VERSTRAATEN
ANS VAN MOL
BRAND INTERIEURS EN CONTROL ROOMS B.V
BTAM VAN RIEL CJ
C.H.J. SCHALKX EO
C.M. CASTELEIJNS
CA VOS
CM VAN DE MERWE
D.G. THIJS EO
DAFNA BECKER
DE BOUWKAMP-STICHTING
DE HEER A S BRANDT
DE HEER J G MENSINK MEVR J E W M MENSINK-ALBERS
DE ZORGLOODS
ELS FRENSCH
ELVIRE BIERWERTS
F.M.J.C. VERMEULEN EO
FAM. VD PUTTE
FAM.VAN.DEN.HOUT
G.G.G.M. RAAIJMAKERS
GEMEENTE EINDHOVEN
H.A.W.M. VAN VEGCHEL EO
HAAS A J E DE
HHJ LANTERS CJ
HR B HAGTINGIUS EO MW M J HAGTINGIUS-KOENDERS
HR H NOLLES EN/OF MW C NOLLES-DOCTER
HR L M M J MINNEN
HR P A CAMP
HR S J A M VAN ROOIJ
INEKE DE JONG
J GROEN EN C M GROEN-DE GROOT
J VERMELTFOORT LOOTS CJ
J. SCHREIBER EO
J.H.J.F. BELIEN
JACQUELINE JACOBS
JET DONKERS
K SCHOEMAKER EN MEVR M W G SCHOEMAKER-HUYSMANS
KARSMAKERS A W J
KEULEN COMMUNICATIE RANDWYK
KIM LIBREGTS
KOFFIE EN THEESCHENKERIJ DE NOENES
KORTMANN S C J J
L A M STORTELDER
LIBERTY GLOBAL BV
M. WACKERS
MARK B.V.
MIREILLE MEIJS
MW C M VAN DE MERWE
MW J DE GROOT
MW M A VD LOO
MW M HIEMSTRA
MW M L KLEIN
MW N J SLAKHORST E/O
MW R ADRIAANSENS
MW Y GRIJZEN NYMEGEN
N. VERMEULEN EO
NAGELKERKE J J P
OPA STEENWIJK
PANGEA TRAVEL B.V.
PETER N. HILDERINK
PJML BOURS CJ
R P M HOENSELAARS EN MEVR C HOENSELAARS-BASART
REMCO VAN KAMPEN
ROOIJ F P P VAN CJ
ROOSMARIJN VAN DER HORST
RWM SCHOOLMEESTERS
SKG.DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE
STG. EMMAUS HAREN
STICHT REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DE LEIJGRAAF
STICHTING DAMIANO
STICHTING SAMEN VERDER
STICHTING SUPPORT 4 ASIA
STICHTING WERELDHUIS
STICHTING WERELDWINKEL
STUDIO BLOOMM
SUNWARE BV
T VAN BERKEL
TOINY RADEMAKERS
VOF BLD ADVIES
W JANSEN EN H JANSEN-CAMP
W.T.P. SCHALKX-ARTS
WJ CORNELISSEN
WJ VAN BIENEN

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

