Jaarverslag 2018
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-Governmental Organization (NGO)
Hoofddoel van de stichting is het bieden van humanitaire hulp aan de Cambodjaanse
plattelands bevolking, hieronder valt te verstaan: educatieve en medische hulp,
projecten voor schoon water en sanitatie, stimulering werkvoorziening en bij armoedebestrijding
hulp waar het meest nodig 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 begeleiden 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 wordt bestuurd
door een commune hoofd, elk dorp heeft een dorpshoofd.
In goed overleg met deze mensen zetten we projecten op die goed zijn voor onderwijs, sanitaire
voorzieningen en werkgelegenheid. We ondersteunen alleen families met een armoedekaart. Alle
bouwprojecten worden uitgevoerd in samenwerking met de plaatselijke bevolking, ze staan op grond
van de commune, niets is eigendom van onze organisatie.
Stichting Cambodia Dutch is aangewezen als ANBI en is ingeschreven in de kamer van koophandel.

Vrijwilligers
Vrijwilligers helpen ons in Nederland. Een aantal acties die het afgelopen jaar ondernomen zijn:
Inname en verkoop goederen op woensdagen en zaterdagen en het aantrekkelijk maken en
houden van onze ‘Shop Cambodia’
Collecteren voor Takeo Sewing
Markten en evenementen
Scholencompetitie met lesbrief Cambodja
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
Het geven van voorlichting over mondiale bewustwording
Verkoop van fairtrade en moringaproducten via de webwinkel
Oliebollen aktie
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Viering van het 10-jarig bestaan met een feest op het plein
Workshops geven voor de leraren in Cambodja
Het indienen van projecten en subsidies aanvragen
Het onderhouden van contacten met donateurs
Het herzien en up-to-date houden van de website Cambodia-Dutch.org en de webshop
Het beantwoorden van vrijwilligers mails
Vrijwilligers die naar Cambodja gaan ondersteunen de lokale leraren die voor CDO gratis Engelse les
geven.
Vanwege de gevoelige politieke situatie in Cambodja ( herverkiezing Hun Sen), hebben we de
werving en begeleiding van vrijwilligers ook in de eerste helft van 2018 op een laag pitje gezet.

In 2018 gerealiseerd:

Chhuk

Het leien dak van het oorspronkelijke schoolgebouwtje in Chhuk is vervangen door een pannendak,
zodat de kinderen de lessen kunnen volgen zonder afgeleid te worden door lekkages.
Er zijn ook weer een een groot aantal toiletten gebouwd door de inwoners, waarbij onze Stichting
voor het materiaal zorgde.
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Waterzuiveringsinstallatie
De waterzuiveringsinstallaties vragen steeds onderhoud, ook in 2018 zorgden we dat alles goed bleef
functioneren.

Het plein bij de school van Chhuk, dat bij regen vaak een enorme modderpoel was, werd opgehoogd.
Er is ook een gebouw neergezet, dat dient als lunchplek voor de leerlingen, zodat ze droog en/of
schaduwrijk kunnen eten. Het wordt ook gebruikt voor allerlei andere activiteiten in de commune.

Op verzoek van de hoofdmonnik van de pagoda, hebben we gezorgd dat de jonge monniken nu ook
gratis engelse lessen krijgen. Met donaties van het Mill Hillcollege en de bijdrage van Wilde Ganzen
konden we de inrichting van de klas en het lesmateriaal aanschaffen.
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Oorkonde
Van de gouverneur van Siem Reap, Kem Bun Song, ontvingen we voor onze organisatie een
“Oorkonde als waardering voor excellent werk” . Hij had, naast onze inzet op het gebied van
onderwijs en gezondheidszorg, alle waardering voor het goedlopende bedrijf “Baca Villa- Moringa
Productions Co Ltd” .

Het team van BacaVilla-Moringa Productions
Lopende projecten:
Ook de komende jaren blijven we aandacht besteden aan de stimulering van de werkvoorziening met
als doel dat de bevolking zich steeds zelfstandig kan redden en financieel onafhankelijk wordt.
Wij kijken dan ook graag naar ons succesvolle Moringa project dat sinds 2016 financieel zelfstandig
verder opereert. Er waren in 2018 inmiddels 70 boeren bij dit project betrokkenen plus ruim 40
medewerkers in de fabriek. De moringa productie is geheel organisch en voldoet aan hoge normen.
Het bedrijf heeft inmiddels een internationale certificering. Jan Camp is er als mededirecteur sterk bij
betrokken. Hij blijft met zijn team nieuwe producten ontwikkelen en nieuwe markten aanboren.

Medische zorg
De medische post, heeft een personeelsbestand van 8 personen met een medische achtergrond. Wij
hebben toegezegd de salarissen van het personeel voor onze rekening te nemen, zo lang als hier niet
in voorzien wordt door de Cambodjaanse overheid. Vooral op het gebied van voorlichting, pre- en
postnatale zorg , hulp bij bevallingen, behandeling bij ziektes, wondverzorging en vaccinaties is de
post een onmisbare schakel.
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Medische post
De grote waterpomp en het dak van de medische post zijn hersteld.

Educatie
Ook in 2018 hebben we dagelijks in 5 dorpen met succes Engelse lessen gegeven. We hebben ons
ingezet om de leraren bij te scholen, zodat ze de lessen beter kunnen verzorgen en dat ze hun
uitspraak kunnen verbeteren.
Wij hebben ook in 2018 financiële ondersteuning geboden aan Kimlang (Takeo), zodat ze de
weekend-lerarenopleiding in Phnom Penh kan volgen. Zij geeft door de week de engelse lessen in
commune van Takeo.
Een van de drie studenten, die we financieel ondersteunen, heeft met succes de driejarige High
Schoolopleiding afgerond. De andere twee blijven nog even studeren voor hun eindexamen, naast
hun werk in de moringafabriek.

Social Care
Het blijft nodig om een substantieel bedrag te besteden aan social care (ondersteuning gezinnen en
kinderen). Een aantal gezinnen zijn blij gemaakt met een waterfilter en/of een broodnodig voedselhygiëne pakket.
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Van de door ons gestelde doelen voor 2018/2019 hebben we er een heleboel kunnen realiseren:
Een nieuw huis voor de “woodman”
Een stenen gebouw voor Takeo Sewing
Sanitaire voorzieningen: waterpompen, waterfilters en toiletten
Voortzetten en onderhouden van doorlopende projecten

Naaischool in Takeo
De eerder door ons in 2012 gebouwde naaischool in Takeo was in de loop der jaren zo aangetast
door de elementen, is in 2018 een nieuw onderkomen neergezet. Deze keer duurzamer en met een
stevige fundering, een stalen constructie en weerbestendige platen.

Het voordeel is ook dat deze platen beter isoleren. Er is een tegelvloer in gelegd die veel makkelijker
schoon te houden is dan de betonnen vloer.

Als Cambodia Dutch Organisatie hebben we ons ingezet om weer een steentje bij te dragen aan de
door de VN opgestelde werelddoelen: een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht
en klimaatverandering. We hebben contacten gelegd met bedrijven, scholen, overheden en mensen
die beseffen dat een eerlijker verdeling de wereld mooier gaat maken.
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Landbouw
In Khnar Po wordt ook rijst verbouwd. Om de zelfredzaamheid te stimuleren en om te zorgen dat
mensen zelf voor hun voedsel kunnen zorgen, worden akkers beplant. Met dank voor de lening van
Moeders voor Microkrediet is er steun verleend aan rijstboeren om hun velden te verbeteren.

Moringa
Het assortiment moringaproducten wordt steeds uitgebreid. Er is nu moringa met gember, met
lemon grass, met kurkuma en een variatie met spirulina. Alle producten wordt biologisch en onder
strenge controle geteeld. Baca Villa exporteerde in 2018 naar Japan, Canada en Amerika.
Jan Camp is dit jaar in het kader van de oprichting van onderwijs-partnerschappen en kwalificatie van
bevoorradingsketens in de Cambodjaanse landbouwsector,een project gestart in samenwerking met
een Franse firma(een van de grootste fabrikanten van de wereld in cosmetica en welzijnsproducten)
om het onderwijs aan boeren in de biologische landbouw en de teelt van planten en kruiden voor de
productie van plantaardige olie aan te pakken. Experts zullen technisch personeel trainen in het
proces om planten en kruiden om te zetten in hoogwaardige olie, die later kan worden gebruikt in
hun cosmetische en welzijnsproducten.
Daarnaast worden nog 100 boeren en technisch personeel opgeleid in de biologische landbouw,
voedselveiligheid, inkomensbeheer en veiligheid. Het doel is hen te certificeren in de Ecocert Organic
Standard. In samenwerking met de lokale universiteit zal een kwaliteitslaboratorium worden
opgericht om onderzoek en praktische opleiding van studenten te bevorderen. Dit alles zal een grote
stap voorwaarts betekenen voor het onderwijs in de afgelegen plattelandsgebieden, waar de meeste
gezinnen geen toegang hebben tot gekwalificeerd onderwijs. De overheid in Cambodja stelt daarvoor
niet genoeg middelen ter beschikking.
Ook heeft Jan contact gelegd met een van de grootste NGO’s ter wereld om samen te werken. De
voorgestelde interventie heeft tot doel bij te dragen aan de vermindering van ondervoeding bij
kinderen onder de 5 jaar en vrouwen in arme plattelandsgebieden. Het doel is ook om
beschikbaarheid, toegang tot en consumptie van zeer voedzame voedingsproducten te vergroten.
Het project wil aantonen dat de oprichting en ondersteuning van de thuis bedrijfjes de gelijkheid van
man en vrouw zal bevorderen. Het project is gebaseerd op de ontwikkeling en promotie van een
organische Moringa-waardeketen (kennis over opslaan, omzetten,versturen, reclame, training enz.)
en zal de toegang, beschikbaarheid en consumptie van gevarieerd en zeer voedzaam voedsel voor
vrouwen en kinderen in twee districten van de provincie Preah Vihear verbeteren.
Boeren, die nu vaak alleen rijst en cassave verbouwen, zijn zeer geïnteresseerd in deze projecten
omdat het hen ook financieel veel voordeel op zal leveren.
Shop Cambodia in Eindhoven
Ons team van Shop Cambodia blijft zeer enthousiast, steeds wordt de winkel verfraaid en we
hebben een groeiend aantal vaste klanten.
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Het is geweldig dat we met de inkomsten van dit winkeltje al jaren niet alleen de naaiopleiding
kunnen financieren, maar ook bijdragen aan de vernieuwing en onderhoud van de behuizing van de
naaischool! Dank aan de vrijwilligers.
Ook iedereen bedankt die op enigerlei wijze bijgedragen heeft om onze Stichting de mogelijkheid te
bieden het leven van een aantal Cambodjanen wat positiever te maken.

We hebben het jaar 2018 afgesloten met het bakken van oliebollen op het plein voor ons winkeltje.
Dat wordt inmiddels, zeker in onze buurt een zeer gewaardeerde traditie! Ook in Haaren was de
oliebollenactie een groot succes.

Scholencompetitie
De leerlingen van het van Maerlantlyceum hebben door hun inzet € 250 voor ons verdiend in de
Scholencompetitie 2018 in het Gemeentehuis van Eindhoven.
Plannen voor 2019/2020
Het bouwen van de drie klaslokalen van de school in Samrong
Een nieuw dak voor de school in Sombath
Aanschaf van een ambulance
Onderzoeken of de wens om een technische opleiding voor jongeren te realiseren is
Waterzuiveringsinstallaties ( met werkvoorziening) realiseren op diverse plaatsen in de
commune
Doorgaande projecten onderhouden
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Deze versie van het jaarverslag is uitgebracht om aan de verplichting te voldoen deze voor 1
juni te publiceren.
Door omstandigheden is het niet mogelijk geweest om in dit jaarverslag tijdig een overzicht
te verstrekken van onze activiteiten in 2018 en plannen voor 2019.
Binnenkort zal dit jaarverslag hiermee nog worden aangevuld.
Onze activiteiten zijn op onze Website en Facebookpagina te volgen.
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Organisatie Stichting Cambodia Dutch
Bestuur:
Rita Camp
Rob Pennings
Robert Schoolmeesters
Yvo Peeters
Gerry Raaijmakers
Hans Matheeuwsen

Voorzitter
Penningmeester
Webmaster
Secretaris
PR &Fondsen
Beleid, onderwijs &werving

Werk/Stuurgroepen:
Opleiding
Vrijwilligersorganisatie
Public Relations
Winkel en Markten
Nieuwsbrief
Financiën en Donateurs
Vertalers
Winkeldagen: zaterdag 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
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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
1 x hoofd verpleger
2 x vroedvrouw
1 x verpleegster
1 x schoonmaakster, kok en tuinman

Financiële verantwoording 2018
Beginsaldo Bank Nederland

€ 26.375,77

Ontvangsten
Healthcare

€ 10.450,00

Engels leraar

€

Algemene donaties

€ 37.000,68

Project Takeo Sewing inkomsten

€ 10.909,48

Vrijwilligers vergoeding Cambodia

€

Studie 3 meisjes

€

5.885,00

Reserve onderhoud algemeen

€

3.600,00

Reserve school Samrong

€ 30.000,00

Totaal ontvangsten

€ 98.325,16

480,00

-

Uitgaven
Algemene onkosten (huur, bankkosten, telefoonkosten, etc)

€ -3.597,68

Project Takeo Sewing uitgaven

€ -2.293,03

Totaal overgemaakt naar Cambodia

€ -51.842,63

Vrijval reserve inrichting Community Center

€ -7.500,00

Eindsaldo Bank Nederland

€ 59.467,59
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Met dank aan:
Al onze donateurs en 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 supporters.
Heel erg bedankt allemaal!
Namens alle Cambodjanen en het hele Cambodia-Dutch team in Cambodia
Awkoen Tsjraan
Jan
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