In Memoriam Jan Camp

Na een korte ziekteperiode is Jan Camp, oprichter van Cambodia-Dutch Organization, op
dinsdag 18 februari 2020 overleden in een Thais ziekenhuis.
Zijn familie in Nederland en Cambodja, alle kinderen van de communes Khnar Po en
Champei en alle leden en vrijwilligers van onze stichting zullen hem verschrikkelijk missen.
Jan was een man met een groot hart.
Ondanks dit grote verlies gaan wij als organisatie het mooie werk dat Jan startte voortzetten.
Jan Camp | 28 november 1955 – 18 februari 2020
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Jaarverslag 2019
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.
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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 2019 en plannen voor 2020.
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 2019
Beginsaldo Bank Nederland

€ 59.467,59

Ontvangsten
Healthcare

€

9.660,00

Engels leraar

€

40,00

Algemene donaties

€ 27.585,65

Water en Sanitatie

€

Project Takeo Sewing inkomsten

€ 10.898,75

Vrijwilligers vergoeding Cambodia

€

930,00

Studie 3 meisjes

€

4.500,00

Reserve onderhoud algemeen

€

1.300,00

Reserve Ambulance

€ 10.000,00

Totaal ontvangsten

€ 68.314,40

3.400,00

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

€ -3.486,18

Project Takeo Sewing uitgaven

€ -6.590,02

Totaal overgemaakt naar Cambodia

€ -86.603,16

Vrijval reserve School Samrong

€ -4.000,00

Eindsaldo Bank Nederland

€ 27.102,63
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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
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