
Waar COLT in 2005 oorspronkelijk begon als kinderopvang, heeft zij
nu een nieuwe aanpak omarmd waarbij kinderen worden ondersteund
binnen hun familie of gemeenschap. Onze Maatschappelijk Werkers
hebben zich enorm ingespannen om ervoor te zorgen dat veel
kinderen opnieuw konden worden geïntegreerd in een veilige en
stimulerende omgeving. Daarnaast ondersteunen zij deze kinderen
totdat ze onafhankelijke en zelfverzekerde volwassenen zijn.

Tegenwoordig is COLT in staat om kinderen en hun families op
verschillende gebieden te ondersteunen dankzij gepassioneerd en
toegewijd personeel en de voortdurende steun en het vertrouwen van
sponsors en vrijwilligers.

Om essentiële ondersteuning te kunnen blijven bieden aan de
gezinnen die dit het meest nodig hebben, heeft COLT uw hulp nodig.
Word vandaag nog een maandelijkse sponsor.

WORD MAANDELIJKSE SPONSOR



KLASLOKAAL SPONSOR

ZORG SPONSOR

Door een klaslokaal sponsor te worden, krijgt
elke leerling op onze school de kans om
succesvol te worden. Meer dan 80 kinderen
volgen dagelijks Engelse lessen,
computerlessen en buitenschoolse activiteiten
bij COLT. Terwijl ze nieuwe vaardigheden leren
door gekwalificeerde en betrokken leraren,
bouwen de studenten ook zelfvertrouwen,
creativiteit en sociale vaardigheden op. Als
klaslokaal sponsor steunt u:

Sommige kinderen en families krijgen
aanvullende ondersteuning op basis van
grondige evaluaties van de gezinssituatie en
regelmatige follow-ups door onze
gekwalificeerde Maatschappelijk Werkers.
COLT streeft ernaar om essentiële diensten
aan te bieden, zoals voedzame maaltijden,
hygiëne sets, begeleiding en
ontwikkelingsplanning om de kinderen veilig en
gezond te houden en tegelijkertijd hun gezin te
versterken. Als thuiszorg sponsor steunt u:

Voor 6 dagen in de week lunch
Hygiënesets (zeep, handdoek,
mondverzorging)
Rijst pakketten
Hulp bij noodgevallen
Advies en ontwikkelingsplanning met een
Maatschappelijk Werker
Medische en tandheelkundige zorg

Benodigde lesmaterialen en boeken
Geschoolde full-time lokale docent
Schoolbenodigdheden (waaronder
schooluniformen)
Emotionele en educatieve begeleiding
Studiereizen



Door het sportprogramma van COLT te
sponsoren, geeft u kinderen voor het eerst de
mogelijkheid om mee te doen aan
georganiseerde teamsporten. De kinderen
krijgen voetbalkleding en schoenen. Daarnaast
ontwikkelen ze belangrijke vaardigheden zoals
teamwork, motivatie en zelfvertrouwen. De
dagelijkse voetbaltraining bij COLT wordt
geleid door juniorcoaches, die naast een
maandsalaris ook training en begeleiding
krijgen. Als sportsponsor steunt u:

SPORT SPONSOR

Salaris en trainingen voor de juniorcoaches 
Sportuitrusting
Onderhoud van sportterreinen en
materialen
Snacks en ijs voor tijdens sporttoernooien HERINTEGRATIE SPONSOR

Door sponsor te worden van het herintegratie
pakket, helpt u ervoor te zorgen dat onze
kinderen na hun re-integratie zelfstandige en
zelfverzekerde volwassenen worden. In de
loop van 2020 zal COLT acht kinderen
ondersteunen tijdens deze fase, waarvan
sommigen in veilige gezinnen wonen en het
basisonderwijs afmaken, sommigen de
universiteit afmaken en in een studentenhuis
wonen, of anderen die net aan hun avontuur
beginnen en nog steeds bedenken wat ze
willen. Waar ze zich ook bevinden op hun reis,
ze verdienen allemaal een helpende hand. Als
herintegratie sponsor steunt u:

Woon- en levenskosten
Onderwijs (schoolgeld, uniformen,
studiemateriaal)
Ondersteuning voor de familie



In onze kinderopvang krijgen kinderen tussen
de 2 en 6 jaar een veilige en schone omgeving,
gezonde voeding, medische zorg en onderwijs.
Terwijl de kinderen worden verzorgd door
liefdevolle oppassers, volgen de ouders een
ontwikkelingsplan dat opgesteld is in
samenwerking met de Maatschappelijk
Werkers van COLT. Zo worden zij
gestimuleerd om de armoede cyclus te
doorbreken. Als sponsor van de dagopvang
steunt u:

DAGOPVANG SPONSOR

GROENE SPONSOR
Omdat we in de buurt van een van de grootste
vuilnisbelten van Phnom Penh gevestigd zijn, is het
ons doel om de gemeenschap in te lichten over de
negatieve effecten van plastic voor eenmalig gebruik.
We organiseren regelmatig workshops en
opruimacties binnen de gemeenschap en moedigen
onze studenten aan om minder plastic te gebruiken,
te hergebruiken en te recyclen. Om zelfvoorzienend
te worden, investeren we in vruchtbare grond en
zaden om onze eigen groenten te kunnen verbouwen.
Door een groene sponsor te worden, helpt u
gewoontes te veranderen die zullen leiden tot een
groenere toekomst. Als groene sponsor steunt u:

Zaden, grond en onderhoud van tuinen
Regelmatige workshops (plastic gebruik, voeding)
Herbruikbare bekers voor studenten
Afvalbakken en een recyclingstation bij COLT
Twee keer per maand afval ophalen

Bekwame lokale oppassers
Ontbijt, lunch en snacks
Hygiëne sets (tandenborstel, zeep)
Bloedtesten en medische zorg
Onderwijsmaterialen en andere
essentiële benodigdheden



Geen van onze prestaties zou mogelijk zijn
geweest zonder essentiële zaken. Dagelijkse
kosten zoals elektriciteit, voedsel en water
nemen een groot deel van ons budget in
beslag. Om nog maar te zwijgen over de
salarissen voor onze lokale medewerkers,
wiens harde werk en passie het hart van ons
gemeenschapscentrum vormen. Deze kosten
worden gemakkelijk over het hoofd gezien,
maar zonder hen zou COLT niet kunnen
draaien. Als dagelijkse zaken sponsor steunt u:

DAGELIJKSE ZAKEN SPONSOR

Salaris en training voor lokale
medewerkers
Water- en elektriciteitskosten
Rijst en andere ingrediënten voor
dagelijkse maaltijden

Voor meer informatie, bezoek onze website www.colt-cambodia.org/sponsor-programma.
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