
 

   

 

  

Jaarverslag 2016 

Stichting Cambodia-Dutch is opgericht op 6 juni 2008, als “non-profit” organisatie. In 
samenwerking met “Cambodia-Dutch Organization” (CDO) in Cambodja, ondersteunen we  
de Cambodjaanse bevolking met diverse projecten. 
CDO is door de Cambodjaanse overheid erkend als Non-Govermental Organization (NGO) 
 
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 van de 
stichting. 
Stichting Cambodia-Dutch is een ideële stichting, er gaan geen salarissen en/of 
onkostenvergoedingen naar bestuursleden of vrijwilligers. 
 
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.  

 

D.m.v. een rondtrekkende tractor met kinderen, promoot CDO het belang van educatie, zowel het 

Cambodiaanse onderwijs als de Engelse lessen die CDO gratis geeft. 



 

   

 

 

Lokale leraren en leraressen uit de commune Khnar Po, Suzanne, een vrijwilligster helpt met het 

voorbereiden van de lessen.  

 

        

Het community huis heeft een vertraging opgelopen. Door zware regenval was het zand weggezakt. D.m.v. 

het plaatsen van een stevige muur constructie is dat nu verholpen en…. De bouw kan beginnen.  

 

 

 

 

 

Er is een mooi hek geplaatst om de medische post en de twee gebouwen zijn d.m.v. een dak met elkaar 

verbonden. 



 

   

 

 

Vrijwilligers helpen ons in Nederland. Een aantal acties die het afgelopen jaar ondernomen zijn: 

 Werken in onze winkel op woensdagen en zaterdagen 

 Collecteren voor Takeo Sewing 

 Straatfeest voor de drie Highschool studenten in Siem Riep 

 Markten en evenementen 

 Scholencompetitie 

 Helpen in Het Wereldhuis 

 Het maken van folders en flyers en het bekendmaken van onze organisatie 

 Het geven van voorlichting aan geïnteresseerden die naar Cambodja willen gaan en over mondiale 
bewustwording 

 Het maken en onderhouden van presentaties 

 Het afzetten van Moringa-producten op diverse plaatsen 

 Oliebollenaktie 

 Workshops geven voor de leraren in Cambodja 

 Het indienen van projecten en subsidies aanvragen 

 Het onderhouden van contacten met donateurs 

 Het maken en up-to-date houden van de website Cambodia-Dutch.org en de webshop 

 Het beantwoorden van vrijwilligersmailtjes 
 
Vrijwilligers die naar Cambodja gaan ondersteunen de lokale leraren die voor CDO gratis Engelse les geven. 
De medische vrijwilligers helpen op de Medische Post 
 

Onze activiteiten zijn op onze Website: www.cambodia-dutch.org en Facebookpagina: cambodia-dutch 

foundation te    volgen.  

 

       

Vormen van social care; deze man heeft groene vingers en kan met deze sproeier installatie en een 

fiets, beter voor zijn gewassen zorgen. 

Het gezin rechts heeft een nieuw huis, waterpomp en groentezaden gekregen. Een deel van de 

kinderen kan nu naar school. 

   

    

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


 

   

 

 

In dit jaar: 

We hebben in samenwerking met de Wilde Ganzen in 2015 de gelden bijeen gebracht om het project 
Community Centre te kunnen realiseren. Door de weersomstandigheden is het zand waarop het gebouw 
geplaatst zou worden weggeslagen en is opnieuw op hoogte gebracht moeten worden. Om te voorkomen dat 
dit probleem zich weer voordoet is er een betonnen muur omheen gebouwd. In 2017 gaat de bouw echt van 
start. 

Takeo Sewing project krijgt wegens succes een vervolg. De opleiding is uitgebreid naar een jaar en het aantal 
leerlingen is gestegen naar tien. Door deze uitbreiding kunnen zij beter gewaardeerde banen (hogere 
verdiensten, functies) krijgen binnen de confectie industrie, maar vooral ook hun eigen naaiatelier starten. 
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.  

Met subsidie zijn we een project gestart met het maken van zijden kussentjes. We hebben de opdracht 
gekregen van een Nederlands designbureau. De zijden komt uit Cambodja. 

Blij zijn wij met het nieuwe tweejarig contract om de salarissen van het medisch personeel te financieren. Het 
is fijn dat er donateurs zijn die zorgen voor extra medicijnen.  Om de Medisch Post is een hek geplaatst.  We 
zijn heel trots dat het personeel van de Medische Post tegenwoordig het vaccinatieprogramma uitvoert. Dit 
jaar is er een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het drinkwater. Dit bleek bijzonder slecht waarop een 
actie zal volgen. 

In Takeo is een bamboeschool weggewaaid door een windhoos. We hebben donateurs gevonden om een 
nieuwe school te bouwen, wat al gerealiseerd is. 

                                             

 Lopende projecten: 

Voor de aankomende jaren blijven we vooral werkvoorzienend bezig zodat de bevolking zich steeds meer 
zelfstandig kan redden. Daarbij staat duurzaamheid hoog in ons vaandel. Een voorbeeld hiervan is het 
Moringaproject (zie onze website), waar nu een 30 tal lokale mensen werkzaam zijn. Zoals verwacht is in 
2016 het Moringa project losgekoppeld van Cambodia-Dutch. 

De medische post die ondertussen wordt bemand door 7 personen met een medische achtergrond, de 
resultaten met betrekking tot de gezondheidszorg zijn uitstekend. Door de samenwerking op het gebied van 
HIV en Tuberculose met het Angkor Childrens Hospital kunnen we ook op het platteland voor de mensen op 
deze gebieden iets betekenen.  

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. Het is leuk om te zien dat jonge 
mensen die door CDO ondersteund werden nu door de regering betaalde krachten zijn en zij ondersteunen 
CDO weer door het geven van gratis Engelse lessen aan de kinderen. 

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.  

Een noodkreet vanuit de commune was dit jaar een verlaten, zieke moeder met zeven ondervoede kinderen. 
Voor haar konden we onmiddellijk actie ondernemen. Er is een nieuw huis gebouwd, de familie is een 
bepaalde periode met voedsel ondersteund, de ziekte van moeder werd behandeld en een aantal kinderen 
gaan naar school. De moeder is nu zo fit dat ze een groentetuin heeft aangelegd en kan onderhouden.  

Voor een aantal andere gezinnen zijn ook huizen en toiletten gebouwd en waterpompen geslagen. Veel 
mensen zijn blij gemaakt met een waterfilter en de broodnodige voedsel-hygiëne pakketten. 



 

   

 

Drie studenten, die goede resultaten hadden op  de Secondairy School worden door CDO financieel 
ondersteund om de driejarige High School te volgen. Zij hebben dit jaar het tweede jaar afgerond.  

Nog mooier zou zijn om een High School in Knar Po te kunnen bouwen zodat alle leerlingen daarvan zouden 
kunnen profiteren. 

Bouw Community Centre 

Project Takeo Sewing 

2017 

 Het realiseren van een school in Samrongh 

 Het opknappen van Chhukschool en Sombathschool, met dank aan de prachtige acties hiervoor 

 Waterzuiveringsinstallatie bij de Medische Post 

 Een nieuw huis voor Lhaom 

 Een stenen school voor Takeo Sewing 

 

                        

Capaciteit tekort voor deze oude school in Samrong dorp. Graag zouden we hier een vijf klaslokalen school 
bouwen, zodat kinderen uit dit dorp ook naar deze school kunnen komen en….. droog zitten als ze les krijgen 
in het regenseizoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Organisatie Stichting Cambodia Dutch 

 
Bestuur: 
Voorzitter  Rita Camp 
Penningmeester Rob Pennings 
Webmaster website Robert Schoolmeesters 
Secretaris Projecten Yvo Peeters 
PR   Gerry Raaijmakers 
 
Werk/Stuurgroepen: 
Opleiding 
Vrijwilligersorganisatie 
Public Relations 
Winkel en Markten 
Nieuwsbrief 
Financiën en Donateurs 
Vertalers 
Winkeldagen: maandag en woensdag van 11.00-16.00 uur 
Infodagen: elke laatste zaterdag van de maand. 
                   
Stichting Cambodia-Dutch 
Winkel en infodagen: 
Adres: Achter op het plein bij Floralaan 162 in Eindhoven 
 
Voor administratie: 
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 
Swift code: 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 
1 x hoofd verpleger 
2 x vroedvrouw 
1 x verpleegster 
1 x schoonmaakster, kok en tuinman 

mailto:stichting@cambodia-dutch.org
http://www.cambodia-dutch.org/


 

   

 

 

Financiële verantwoording 2016

Beginsaldo Bank Nederland 14.499,67€      

Ontvangsten

Healthcare 15.647,00€      

Engels leraar 980,00€          

Algemene donaties 32.437,46€      

Project Takeo Sewing inkomsten 14.014,91€        

Project Moringa 3.000,00€        

Overige kleine projecten 660,00€          

Vrijwilligers vergoeding Cambodia 11.356,05€      

Reserve inrichting Community Center 1.500,00€        

Reserve onderhoud algemeen 1.500,00€        

Reserve terugboeking vrijwilligersbijdrage in januari 2017 660,00€          

Totaal ontvangsten 81.755,42€      

Uitgaven

Algemene onkosten (huur, bankkosten, telefoonkosten, etc) -3.773,78€       

Af te schrijven Laptop -768,40€         

Project Takeo Sewing uitgaven  €      -12.845,63 

Totaal overgemaakt naar Cambodia -55.654,58€     

Eindsaldo Bank Nederland 23.212,70€       



 

   

 

Met dank aan: 
 
A.A.N. RANSHUIJSEN-HOOGE 
AMC VERSTRAATEN 
ANS VAN MOL 
BOURS VOSSEN 
BTAM VAN RIEL 
C.M. CASTELEIJNS 
CA VOS 
CM VAN DE MERWE 
D PUTTE RADEMAKERS 
D.G. THIJS EO 
DAFNA BECKER  
DE HEER J G MENSINK MEVR J E W M MENSINK-ALBERS 
DE HEER J W TOM 
ELS FRENSCH 
ELVIRE BIERWERTS 
F.M.J.C. VERMEULEN EO 
FAM.VAN.DEN.HOUT  
G.G.G.M. RAAIJMAKERS 
GEMEENTE EINDHOVEN 
H.A.W.M. VAN VEGCHEL EO 
HR B HAGTINGIUS EO MW M J HAGTINGIUS-KOENDERS 
HR B RAGHOEBARDAJAL 
HR H NOLLES EN/OF MW C NOLLES-DOCTE 
HR HJ HUNINK 
HR J W SCHOENMAKERS EN/OF MW J C HOENSELAARS 
HR P A CAMP ANN S C J J PROF MR EN/OF KORTMANN DYKHUIS M F 
J. GRAAT 
M. WACKERS 
MARK B.V. 
MILL HILLCOLLEGE 
MW J DE GROOT 
MW M HIEMSTRA 
MW R ADRIAANSENS  
MW Y GRIJZEN 
NAGELKERKE J J P 
PAROCHIELE CARITAS INST. 
PARTOU 
PENN VAN DE VOORZIENIGHEID 
PETER N. HILDERINK 
PJML BOURS 
REMCO VAN KAMPEN 
ROOSMARIJN VAN DER HORST 
RWM SCHOOLMEESTERS 
STG BOOKS 4 LIFE TILBURG 
STICHTING SAMEN VERDER REGIO.EINDHOVEN 
STICHTING SUPPORT 4 ASIA 
STICHTING SWITCH 
STICHTING WERELDHUIS 
STICHTING WERELDWINKEL 
STROBLOEMSTRAAT 
STUDIEMAATJES VAN PASCALE KIM 
T VAN BERKEL 
W JANSEN EN H JANSEN-CAMP 
W.A.G. PEETERS EO 
W.GOTTENBOS 
W.J.M. ROMBAUTS EO 
W.T.P. SCHALKX-ARTS 
HR R D L VAN DER HEIJDEN EN/OF MW A L SCHADE 
HR S J A M VAN ROOIJ 
HR W B M HESSELS EN MW R M HESSELS-MORA 
INEKE DE JONG  
J GROEN EN C M GROEN-DE GROOT 
J.H.J.F. BELIEN 
JACQUELINE JACOBS  
K SCHOEMAKER EN MEVR M W G SCHOEMAKER-HUYSMANS 
KEULEN COMMUNICATIE RANDWYK 
KIM LIBREGTS 
KORTMAN 
WIJNGAARD HEES 



 

   

 

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  andere donateurs en supporters.  
 
Heel erg bedankt allemaal! 
 

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


