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JAARVERSLAG 2020                                                                 juni 2021                                    

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 in Cambodja en Mr. Keo Phea werken met hun 
Cambodjaanse stafleden, die allen behoren tot de Cambodia-Dutch Organization, op het 
platteland in Cambodja. Jan is op 18 februari 2020 na een kort ziekbed in een ziekenhuis in 
Thailand overleden. Jan was een man met een groot hart, we missen hem zeer. 

Mr. Keo Phea, de rechterhand van Jan is nu directeur van CDO 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.  
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Covid-19 

Wij leven mee met ieder die door de wereldwijde Covid19-crisis in de problemen is geraakt, 
helaas zijn de gevolgen voor de mensen in Cambodja extra zwaar.  De toeristenindustrie is 
stil komen te liggen met alle gevolgen van dien voor alle beroepen die daar mee te maken 
hebben.  De textielindustrie, die zorgde dat velen een stabiel inkomen hadden, was vanaf 
maart in lockdown. Vele Chinese werkgevers hebben hun personeel massaal ontslagen. 
Winkelketens uit Europa en de VS hebben hun opdrachten geannuleerd en daarna 
nauwelijks nieuwe orders geplaatst. Ontslagen werknemers krijgen slechts 40% van het 
minimumloon. Het land dreigt weer terug te vallen in grote armoede. Jammer genoeg is het 
ook voor onze veelbelovende Cambodjaanse studenten moeilijk om aan werk te komen, er 
zijn nu weinig mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wij horen van onze mensen in Cambodia 
dat er voedselnood is ontstaan.  

In 2020 gerealiseerd:  

Door alle donaties van gulle gevers en gedane acties is er begin 2020 een ambulance 

gerealiseerd, die bestand is tegen het rijden over zandwegen, plassen en kuilen. Met de 

ceremonie om deze ambulance in gebruik te nemen zijn er hooggeplaatste districtsmensen 

aanwezig, o.a. de district directeur van gezondheid …… 

                    

Er wordt veel gebruik van gemaakt, zelfs buiten onze commune. 

Aan het healthcare is een nieuwe overkapping gemaakt waar de ambulance goed beschermd 

onder kan staan. 

Ook werden er de nodige reparaties uitgevoerd aan het healthcare en werd de 

waterzuivering installatie schoongemaakt. 

Voor de woodman, een zwakbegaafde man, is een nieuw huis gerealiseerd. Zijn vrouw is 

overleden en hij bleef achter met 3 kinderen. Wat heel fantastisch is, is de manier waarop 

dit project is gerealiseerd. De kosten van dit huis werden bij elkaar gebracht door stichting 

cambodia-dutch, de commune, een vermogend buurtgenoot en een andere NGO. 
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Doorlopende projecten 

Engelse lessen 

Er zijn geen vrijwilligers naar Cambodia gegaan om de Cambodiaanse leraren te 

ondersteunen. Het grootste gedeelte van 2020 kregen de kinderen in kleine groepjes 

Engelse les in de thuissituatie.   

Vervolgopleidingen 

Kimlang heeft haar Universitaire leraressen opleiding nog net niet afgerond maar dat komt 

meer door het sluiten van de scholen door corona. Ze wil graag na deze opleiding een 

masteropleiding volgen. 

Lhea zit in het tweede jaar universiteit, Finance en banking, het gaat heel goed met het 

studeren. 

Noong is net begonnen met zijn universitaire studie: Agriculture. Ook zijn vervoer van zijn 

dorp naar de stad is geregeld. 

Neang wil graag automonteur worden en gaat hiervoor een opleiding volgen. 

Chheng en Loeurn volgden de cursus Chance the Game van Stichting Wilde Ganzen. Ze 

hebben hier heel veel van geleerd. 

Deze jonge Cambodjanen krijgen nu de gelegenheid om deze opleidingen te volgen door de 

prachtige donaties die wij ontvangen. 

Wat is Chance the Game? 

Wilde Ganzen is gestart met een grote verandering d.m.v. deze cursus. Waar lokale NGO’S 

onlangs nog vanuit het buitenland financiën wierven is nu de strategie donoren steeds meer 

in eigen land te vinden. Dit gaat niet 123 daar hebben onze mensen een opleiding voor 

nodig. Doordat ze ook eigen projecten gaan schrijven maakt ze dat vooral meer zelfredzaam. 

Deze opleiding wordt lokaal gegeven en Wilde Ganzen financiert en begeleidt dit. 
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Naaischool 

Ook de naaischool is het grootste gedeelte van het jaar gesloten geweest. De leerlingen 

krijgen de tijd om zich verder te bekwamen in de technieken, zodra dit weer mogelijk is. 

                                  

Social Care 

Het blijft nodig om een substantieel bedrag te besteden aan social care (ondersteuning van 

gezinnen, kinderen en gehandicapten). Een aantal gezinnen zijn blij gemaakt met een 

waterfilter of een broodnodig voedsel of hygiene pakket.  

 

Nieuwe organisatiestructuur na het overlijden van Jan 

 CDO Organizational Chart for Now 2020. 
New structure 26th Feb 2020 

Stichting Cambodia-dutch   

CDO   Cambodia    

                   Mr. Keo Phea                            Mr. Oann (Part Time)  

       

                            Ms. Monira (Part Time) 

 

                      Mr. Chheng  

      Mr. Loeurn       Mr. Chheng  

 

Education        Social Care               Health Center    Water Sanitation    Sewing Class       
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 There are 5 teachers in Khna Po commune, Siem Reap province. 
1. Mr. Lon Loeurn (English teacher full time) 

2. Ms. Bo Laom (English teacher full time) 

3. Ms. Thab Kunthea (English teacher part time) 

4. Mr. Hat Chantha (English teacher part time) 

5. Mr. Heng Heang (English teacher part time) 

 

 There are 9 medical staffs at Khnar Po Health Center, Siem Reap province. 

1. Mr. Tep Ratanak (Nurse)  

2. Ms. Muy Serey (Nurse & wide wife)  

3. Mr. San Chamroeurn (Nurse) 

4. Ms. Lim Sokmalis (Nurse)  

5. Ms. Thai Chivy (wide wife)  

6. Ms. Chhoeurm Ploun (cleaner) 

7. Miss. Chhin Lang (Wide wife) 

8. Miss. Yong Sreypich (Nurse) 

9. Ms. Ron Sreynich (Wide wife)  

 

 There are 3 teachers in Champei commune, Takeo province. 

1. Miss. Poun Kimlang (English teacher full time  

2. Miss. Noeun Sokly (English training teacher) 

3. Ms. Poun Soklay (Sewing teacher full time)  

 

Vrijwilligers in Nederland 

Shop Cambodia in Eindhoven  

Ons enthousiaste team van Shop Cambodia zorgde in 2020 voor een aantrekkelijke winkel. 
Helaas kon de winkel het grootste deel van het jaar niet open zijn.  
Vrijwilligers helpen ons in Nederland. Een aantal acties die het afgelopen jaar ondernomen 
zijn:  

 Beperkte inname en verkoop goederen op woensdagen en zaterdagen en het 
aantrekkelijk maken en houden van onze ‘Shop Cambodia’  

 Helpen in het Wereldhuis  

 Verkoop van fairtrade en moringaproducten via de webwinkel  

 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  
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Vrijwilligers kunnen dit jaar niet naar Cambodia vanwege Corona. 

Plannen voor 2020/2021  

 Een nieuw dak voor de school in Sambath. De financiën zijn geregeld en naar 
Cambodia verzonden. 

 Wateroverlast in Takeo oplossen. 

 Better life farm project in ontwikkeling. 

 Grote vraag naar waterpompen, toiletten, waterfilters en voedselpakketten. 

 Doorgaande projecten voortzetten 

Hierbij willen we iedereen bedanken die op enigerlei wijze bijgedragen heeft om onze 
Stichting de mogelijkheid te bieden het leven van een aantal Cambodjanen wat positiever te 
maken. 
 

Met vriendelijke groet bestuur en vrijwilligers van de Stichting Cambodia-Dutch  
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Donateurs 2020 
 
A JANSEN, A.A.N. RANSHUIJSEN-HOOGE  , A.M.J. HUIDEN, AMC VERSTRAATEN CJ , ANS VAN MOL, AW BOOM VAN DE WEG  , B.C.M. 
ODDENS , BERNHARD KNOTH, BOUWBEDR STEGGE TWELLO , BTAM VAN RIEL CJ , C SCHAPER DER ALDERWERELDT, CA VOS, CDO CLUBJE 
WILHELMIEN SCHALKX, CHARMAIN WINTER, CM VAN DE MERWE   , D.G. THIJS EO, DE HEER F J H LEMMENS , DE HEER J G MENSINK MEVR J 
E W M MENSINK-ALBERS , DE JOHANNA DONK GROTE , ELS FRENSCH, ELVIRE BIERWERTS  , FAM.GOTTENBOS, FAM.VAN.DEN.HOUT , 
G.P.J.M. VAN DE VEN  , GRIJZEN Y, H.A.W.M. VAN VEGCHEL EO M.A. VAN VEGCHEL-PENNINGS , H.C.M. KLAUS EO T.H.E. KLAUS-PENNINGS, 
HAELLA STICHTING, HHJ LANTERS CJ, HR AMC VERSTRAATEN,.MW MWM NIESSEN , HR DR RHG VOSSEN, HR GWC HENDRIKS   , HR H 
NOLLES EN/OF MW C NOLLES-DOCTER , HR JJM VAN BOMMEL , HR M P C GEURTS EN.MW M P J GEURTS-V HEUGTEN , HR S J A M VAN 
ROOIJ , INEKE DE JONG , IRENE TIMMERMANS, J GROEN EN C M GROEN-DE GROOT, J WEVERS, J.A.P.M. VUGTS EO W.J.T. VUGTS-PENNINGS 
, J.M. VIDIELLA ARTS, J.S. KAAN , JA DE HAAN BURGHOORN, JANSEN W P G EN/OF CAMP H W M, JOLANDA VIDIELLA, K SCHOEMAKER EN 
MEVR M W G SCHOEMAKER-HUYSMANS, KENNIVE JULIE, KEULEN COMMUNICATIE RANDWYK, KIM LIBREGTS, KNOL JESSICA, KORTMANN S 
C J J PROF MR EN/OF KORTMANN DYKHUIS M F , KRIALAN BV, L.P.G.M. VAN DER HEIJDEN, LEEVIE KEIZER, M EBBEKINK, M. MEIJS , M. 
WACKERS, MW AM HOGENHOUT, MW D MEESTER, MW J DE GROOT, MW MJ KOENDERS , MW R ADRIAANSENS , N. JAGER  , N. KOOLE EO 
M.R. STOKMAN, NAGELKERKE J J P CJ, OPA STEENWIJK, P N HILDERINK, P V IJSELAAR , PAMG FRENSCH, PETER N. HILDERINK, PJML BOURS 
CJ, R P M HOENSELAARS EN MEVR C HOENSELAARS-BASART, R. DREIJER EO G.P.J.J. DREIJER-PENNINGS , R.J.G. MURIS , RAAIJMAKERS G G G 
M , REMCO VAN KAMPEN, ROOSMARIJN VAN DER HORST, SNEL C C, STICHTING CONTOURDETWERN , STICHTING DAMIANO, STICHTING 
PHARUS  , STICHTING SCHOLENPROJECT.CAMBODJA , STICHTING SUPPORT 4 ASIA , STICHTING WERELDHUIS EINDHOVEN , SUNWARE BV, T 
VAN BERKEL, TK TURN-KEY AUTOMATION NEDERLAND BV, TOINY RADEMAKERS VAN DER PUTTEN, US BORM BORKULO, VEGCHEL T VAN, 
VEGCHEL T VAN EN/OF SWINKELS H W M, W.T.P. SCHALKX-ARTS, WJ CORNELISSEN CJ , WPJ KROESE. 

 
Wij van stichting cambodia-dutch organisatie willen alle donateurs heel hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage aan een beter leven voor de Cambodjanen op het platteland.  
 
Stichting cambodia-dutch 
www.cambodia-dutch.org 
F. cambodia-dutch foundation 
 

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

