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1. Colofon 

 

Stichting COLT- Cambodia    COLT Cambodia 

Van Veldekekade 12      #301, St. Tumnop Prek Thnot 

5216 KS  Den Bosch      Sangkat Dankor, Khan Dankor 

Tel.:  06 – 15350654      Phnom Penh, Cambodia 

 

Secretariaat        Website 

Tineke van Asseldonk      www.colt-cambodia.org 

van Veldekekade 12 

5216 KS Den Bosch       Email 

tineke@colt-cambodia.org          info@colt-cambodia.org 

        

Bankrekening      

rek.nr NL81 RABO 0120 0249 42     Officiële NGO status in Cambodja  

t.n.v. Stichting COLT-Cambodia    per 01-03-2007 

 

IBAN code: NL81 RABO 0120 0249 42 

BIC code: RABONL2U   

 

KvK-nummer: 02092710     

ANBI-nummer: 70433      

COLT biedt hulp aan kinderen en 

families in Cambodja op het 

gebied van tijdelijk en langdurig 

onderdak, kinderopvang, 

onderwijs, medische- en sociale 

hulpverlening, duurzaamheid en 

sport- en spelactiviteiten.  
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2. Doelstellingen, visie en werkwijze 
 

Doelstelling 

Het COLT-gemeenschapscentrum biedt hulp aan kansarme kinderen en families in Cambodja op het gebied 

van tijdelijk en langdurig onderdak, kinderopvang, onderwijs, medische- en sociale hulpverlening, 

duurzaamheid en sport- en spelactiviteiten. Met als doel: 

 

Dat ouders en families, met deze hulp, uiteindelijk zelfstandig gaan zorgen voor een veilige leefomgeving 

waarbij hun kind ook echt kind kan zijn. Hierdoor kunnen de kinderen zich verder ontwikkelen als 

zelfstandige individuen met meer mogelijkheden voor de toekomst.  

 

Visie 

Cambodja ligt Zuidoost-Azië en wordt ook wel het land van de lach en de traan wordt genoemd. De bevolking 

is vriendelijk en behulpzaam maar de gebeurtenissen tijdens het schrikbewind van de Khmer Rouge in de jaren 

70 hebben diepe sporen achtergelaten. Twee miljoen mensen kwamen om, de infrastructuur werd volledig 

verwoest en gezinnen werden op grote schaal ontwricht. De gevolgen hiervan zijn nog steeds zichtbaar in het 

dagelijks leven. Met name gebrek aan goed onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen maakt dat 

een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Het trauma dat de generatie die tijdens, of kort 

na, de Khmer Rouge periode opgroeide heeft opgelopen, is vaak nog niet verwerkt en zorgt voor veel 

problemen binnen het gezin. Huiselijk geweld, alcoholmisbruik, maar ook psychische problemen worden 

nauwelijks behandeld omdat er ofwel een taboe op rust, of adequate hulpverlening ontbreekt. Vanuit deze 

complexe geschiedenis is onze grondgedachte ontstaan om families in Cambodja te ondersteunen bij het 

creëren van de basisbehoeftes in hun thuissituatie, die nodig zijn om je als individu te ontwikkelen.  

 

 

 Op 16 maart 2006 is Stichting COLT Cambodia notarieel opgericht en geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 02092710. 

 

 Stichting COLT Cambodia is tevens erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de 

Belastingdienst. ANBI nummer 70433 

 

 In maart 2007 kreeg de Cambodjaanse stichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het 

Koninkrijk Cambodja de status NGO (Non Governmental Organization) toegekend 
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3. Over COLT 
COLT is opgericht in 2005 en was tot 2015 gelegen in één van de armste wijken (nabij de oude vuilnisbelt) van 

Phnom Penh, Cambodja. Gedurende deze periode bood COLT tijdelijke en permanente opvang voor kinderen 

die om verscheidende redenen niet thuis konden wonen. In 2008 opende COLT de deuren van een buurtschool 

waar dagelijks IT-onderwijs en Engelse lessen werden aangeboden aan 200 buurtkinderen en 

universiteitsstudenten.  
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In 2015 verhuisde COLT naar het Dankor Disctrict zo’n 12 km buiten Phnom Penh, en bevindt zich nu te midden 

van een zestal arme buurtschappen en de nieuwe vuilnisbelt. Deze verhuizing werd mogelijk gemaakt door 

een donatie van een stichting uit Duitsland. Hiermee werd een lang gekoesterde droom gerealiseerd. Namelijk 

verwerving van eigen grond en de bouw van een gemeenschapscentrum dat aansluit bij de behoeften van de 

plaatselijke bevolking,  van zowel kinderen als families. COLT heeft in de afgelopen 10 jaar hulp geboden aan 

kinderen in nood dat blijven we ook doen! Met nu nog meer aandacht en hulp voor het gezin achter het kind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLT ziet het als haar missie deze kinderen en hun families te helpen om hun kansen in de toekomst te 

verbeteren. COLT biedt hulp op het gebied van tijdelijk en langdurig onderdak, kinderopvang, onderwijs, 

medische- en sociale hulpverlening, duurzaamheid alsmede sport- en spelactiviteiten.  
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4. Organisatie 
Onze organisatie bestaat uit twee stichtingen COLT Nederland en COLT Cambodja die nauw met elkaar 

verbonden zijn, elk met een eigen bestuur. Daarnaast wordt veel steun ondervonden van onze 

zusterorganisaties COLT Deutschland e.V.  en COLT Norway.  

Organigram COLT Nederland 
 

 
 

Bestuur COLT Nederland 
 

COLT Nederland bestaat uit zes bestuursleden; 

- Maud van Rouchemont, voorzitter 

- Noach van der Linden, vice-voorzitter 

- Tineke van Asseldonk, secretaris 

- Sabina Baire, penningmeester 

- Jessica Michgelsen, algemeen bestuurslid 

- Charlotte Prenen, algemeen bestuurslid 

 

COLT Vrijwilligers / adviesteam 

- Adviseur  - André Teeuw 

- Adviseur – Frida de Boer 

- PR en communicatie -  vacature 

- IT – Ranco Markus 

- Team Arunny – Jessica Michgelsen 
 

COLT Team Arunny – activiteitenteam 

- Jessica Michgelsen 

- Veerle Lamert 

- Lotte Hendriks 

- Naomi Zekhnini 

  

Stichting 
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Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit zes leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris en drie algemene 

leden.  

 

De voorzitter 

De taken van de voorzitter zijn: 

 Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers; 

 Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie; 

 Het coördineren, mede-uitvoeren en bewaken van de voortgang van de te verrichten werkzaamheden; 

 Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking; 

 Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen. 

 

De penningmeester 

De taken van de penningmeester zijn: 

 Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de opgestelde begroting; 

 Financiële administratie van de stichting in het algemeen; 

 Financiële administratie van de projecten; 

 Het aanleveren van de documentatie die de accountant aan het einde van het jaar nodig heeft om het 

onafhankelijke samenstellingsverklaring incl. jaarrekening af te geven; 

 Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuurvergaderingen; 

 Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met 

betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn. 

 

De secretaris 

De taken van de secretaris zijn: 

 Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail; 

 Archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail; 

 Concipiëren van het Jaarverslag; 

 Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire en reglementaire 

bevoegdheden en de situatie; 

 Bijhouden van het ledenbestand; 

 Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen; 

 Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen. 

 

Algemene leden 

De taken van de algemene leden zijn: 

- Ondersteunen bij de bovenstaande taken 

- Fondsenwerving 

- Voorlichting geven 

- Vrijwilligers begeleiden 

- Documentatie up-to-date houden 

- Aanvragen keurmerken 

- Netwerken 

- overig 
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Vrijwilligers 

De volgende aanvullende taken worden vervuld door vrijwilligers: 

 

 Adviseur / Adviesraad 

Geeft deskundig advies op zijn vakgebied aan het bestuur. De adviesraad kan worden uitgebreid met 

meerdere adviseurs op verschillende vakgebieden.  

 PR en communicatie 

Samenstellen van de kwartaalnieuwsbrieven en deze verspreiden onder de donateurs. Updaten van de 

website, teksten redigeren en voorlichtingsmateriaal ontwikkelen.  

 IT, technische ondersteuning 

Technische ondersteuning op gebied van de website en e-mail.  

 Team Arunny / Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie bedenkt in samenwerking met het bestuur activiteiten die de voorlichting 

ondersteunen en donateurs werven. De uitvoerende taken zijn dan bijvoorbeeld het organiseren van 

een fondsenwervingsactiviteiten. 

 

Overzicht stichting COLT Cambodia 

Het bestuur in Cambodja bestaat uit vier Cambodjaanse bestuursleden en drie internationale bestuursleden 

die afgevaardigd zijn vanuit onze partnerorganisaties.  

 

COLT Cambodia bestaat uit zeven bestuursleden 

- Mr. Deng Dara, voorzitter 

- Tina Tolner, vice voorzitter 

- Mr. Sam Piseth 

- Mr. Leng Kongkea 

- Mrs. Tout Sopheak 

- Mevr. Stella Desiree Bosch (Sreyka Smile) 

- Dhr. Robert Heiduchek (COLT Deutschland) 
 

De dagelijkse leiding van het COLT Gemeenschapscentrum is in handen van de Shelter Manager. Hij wordt 

ondersteund door een professioneel personeelsteam van Cambodjaanse medewerkers aangevuld met een 

internationaal personeelslid als lokale vertegenwoordiger van het Nederlandse bestuur. COLT werkt alleen met 

gekwalificeerd personeel. Op deze manier kunnen we voldoen aan de kwaliteitseisen die aan een 

gemeenschapscentrum worden gesteld en professionele hulp bieden aan onze doelgroep. 

COLT heeft voor elk personeelslid een ziektekostenverzekering afgesloten. Hieronder een overzicht van de 

verschillende betaalde functies: 

 

- Shelter Manager 

- Internationale coach 

- Head Teacher 

- Assistent teachers, (vacature) 

- Educational Social Worker 

- Community Social Worker 

- Financial and educational assistant 

- Housemother 

- House father 

- Cook 

- Driver and security 

- Nanny daycare 

- Assistant at the daycare 
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5. Samenwerkingspartners 
 

Lokale partners 
COLT gelooft sterk in de kracht van samenwerken en kennis delen. Om onze doelen en missie te realiseren 

wordt samengewerkt met lokale en internationale partners.  

 

In Cambodja is COLT lid van verschillende netwerken. Dit is leerzaam, geeft kansen om elkaar te helpen en 

draagt eraan bij dat we optimaal voor onze kinderen en families kunnen zorgen.  

 

NGO CRC 
COLT is in Cambodja al jaren lid van het lokale netwerk NGO – CRC voor de rechten van het 

kind. Zij organiseren veel activiteiten, trainingen en workshops voor personeelsleden en 

kinderen. Via dit netwerk worden ook de contacten met andere NGO’s onderhouden. 

 

M’lup Russey 
Daarnaast werkt COLT samen met M’lup Russey. Zij opereren onder 

toezicht van het ministerie van Sociale Zaken en verzorgen trainingen 

en workshops over de nieuwe regelgeving voor NGO’s, re-integratie 

van kinderen, gemeenschapshulp etc. Tevens geven zij adequaat 

advies over   

sociale problemen en dienen als vraagbaak. De COLT medewerkers 

nemen actief deel aan alle activiteiten om zo hun kennis op peil te 

houden en te vergroten. 

 

Verder heeft COLT in de afgelopen jaren een goed netwerk opgebouwd. Er wordt ter plaatse veel 

samengewerkt met andere NGO’s zoals bijv. Indochina Starfish Foundation (ISF), Wildlife Allaince, Dance Made 

In Cambodia (DMIC), Youth Counsil van de Amerikaanse ambassade, Phnom Penh Crown football club etc.  

 

Family Care First 
COLT is een actief lid van het Family Care First (FCF) netwerk, dat wordt gefaciliteerd 

door Save the Children. Binnen dit netwerk werken organisaties samen om kinderen binnen een veilige familie 

omgeving op te laten groeien. FCF werkt nauw samen met de Cambodjaanse overheid, lokale en internationale 

NGO’s, academische instituten en de VN. Meer informatie over het FCF netwerk kunt u lezen op hun website. 
 

  

https://www.familycarefirstcambodia.org/
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Internationale Partners 

Naast de lokale partners heeft COLT ook een aantal internationale samenwerkingspartners.  

 

 

Sreyka Smile 

Sreyka Smile, een stichting uit Frankrijk, is onze samenwerkingspartner voor het kinderdagverblijf. Zij 

ondersteunen kinderen in Cambodja via verschillende organisaties. Hun wens was om ooit een 

kinderdagverblijf op te zetten in Cambodja. Toen COLT in 2015 het community center opende was daar 

ruimte voor een kinderdagverblijf. Een super mooie toevoeging, omdat dankzij het kinderdagverblijf meer 

ouders kunnen gaan werken en de kinderen de zorg krijgen die ze verdienen.  

 

Sreyka Smile heeft de bouw van het kinderdagverblijf gefinancierd en COLT neemt de dagelijkse gang van 

zaken voor haar rekening. Het kinderdagverblijf is in juni 2016 officieel geopend.  

De voorzitter van Sreyka Smile, Ms. Stella Désirée Bosch is tevens bestuurslid van COLT's lokale bestuur in 

Cambodja. Meer informatie over Sreyka Smile vindt u op de website: www.sreykasmile.org 

   

CHIBODIA 
De Duitse NGO CHIBODIA is de samenwerkingspartner voor de 

medische kliniek binnen het COLT gemeenschapscentrum. Naast hun twee kindertehuizen en 

plattelandsschool heeft CHIBODIA een mobiele medische kliniek, de MotoMediX. Die mobiele kliniek werkt in 

drie arme gemeenschappen rondom Phnom Penh. Ook in het Dankor District (nabij de vuilnisbelt) waar het 

COLT Gemeenschapscentrum is gelegen. Echter hadden zij geen vaste plek van waaruit zij deze kliniek goed 

konden runnen. Die plek heeft COLT hen geboden. Via een crowdfuningsactie van de 1% club is er voldoende 

geld ingezameld voor de bouw van de kliniek. Het medische team van CHIBODIA, bestaande uit een 

Cambodjaans doktersechtpaar en stagiaires, runt de kliniek een aantal dagen per week. De kliniek biedt gratis 

medische zorg aan de armste gezinnen rondom het gemeenschapscentrum. In de toekomst hopen we de 

medische zorg in de kliniek uit te kunnen breiden met bijvoorbeeld tandheelkunde en fysiotherapie. 

Meer informatie kunt u vinden op hun website: www.chibodia.org 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.colt-cambodia.org/nl/community-center/dagopvang/?preview
http://www.sreykasmile.org/
http://www.chibodia.org/
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Dom-ray stichting / NFC / Golden Futures 
De Nederlandse stichting Domray ondersteunt in Cambodja de NGO New Future for Children 

(NFC). Oprichtster Emmy Cohen heeft in Phnom Penh een Mid Way House (MWH) opgezet. Dit is een 

studentenhuis voor oudere kinderen resp. jongvolwassenen van NFC. Sinds 2013 wonen hier ook kinderen van 

COLT die studeren aan de universiteit. Tijdens hun studie werken de studenten parttime om in hun eigen 

levensonderhoud te voorzien. Het MWH biedt plek aan 16 studenten. De studenten worden mede 

ondersteund door de organisatie Golden Futures. COLT heeft met deze drie organisaties een MoU getekend.  

 

Meer informatie kunt u vinden op hun websites:  

http://www.stichtingdom-ray.nl/ 

http://goldenfuturesuk.weebly.com 

http://www.newfutureforchildren.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

KIDS International 
Sinds 2008 werkt COLT samen met het KIDS International Dental Team uit Amerika. Deze groep vrijwillige 

tandartsen komt elk jaar voor 2 weken naar Cambodja. Zij bezoeken diverse NGO’s in arme regio’s. Ze 

onderzoeken en behandelen de kindergebitten. Dit jaar organiseert COLT twee tanddagen waarbij andere 

NGO’s en kinderen uit de gemeenschap bij COLT hun gebitjes kunnen laten checken en behandelen. De oudere 

kinderen van COLT werken mee als vrijwillige vertalers en geven voorlichting tijdens de twee weken dat het 

team van KIDS werkt in Cambodja. http://kidservices.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingdom-ray.nl/nfcs-midwayhouse-3/
https://newfutureforchildren.com/
https://newfutureforchildren.com/
http://www.stichtingdom-ray.nl/
http://goldenfuturesuk.weebly.com/
http://www.newfutureforchildren.com/
http://kidservices.org/
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ISF – Indochina Starfish Foundation 
De voetbalactiviteiten op het voetbalveld van COLT worden georganiseerd door ISF – 

Indochina Starfish Foundation. Zij verzorgen twee voetbaltrainingen per week aan 

kinderen uit de gemeenschap om ons heen. COLT neemt elke zondag met drie 

gemeenschapsteams deel aan de AFA – ISF Youth League voetbalcompetitie  

https://indochinastarfish.org/ 

 

 

 

 

 

WINDESHEIM  

Studenten van Windesheim in het kader van de minor International Sustainable Development (ISD) naar 

COLT om les te geven, pedagogische advies te geven, psychosociale expertise aan te bieden, 

ouderschapsplannen te maken en preventieprojecten op te zetten voor inwoners van Baku Village en 

Choeng Ek. 

 

Financiële Zaken 
Daarnaast werkt COLT samen met SPR Law Firm voor Juridisch zaken en met FDC Accountancy die de financiële 

administratie controleert in Cambodja.  In Nederland werkt COLT samen met Accountantskantoor Hut in 

Zuidlaren.  

  

  

https://indochinastarfish.org/
http://sprlawfirm.com/contact_us.php
http://www.tiagnet.com/component/mtree/accountant-profiles/4545-donasco-ronald-a.html
http://accountantskantoorhut.nl/home
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6. Het COLT gemeenschapscentrum 
 

 Tijdelijk en langdurig onderdak voor kinderen en gezinnen in nood 

 Kinderdagopvang 

 Onderwijs voor kinderen en volwassenen 

 Medische en sociale hulpverlening 

 Sport en spelactiviteiten 

 Bibliotheek en kenniscentrum 

Het realiseren van de basisbehoeftes in de thuissituatie van kinderen en hun 

families, zodat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving en ook  

echt kind kunnen zijn!  
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De projecten 

Tijdelijk en langdurig onderdak aan kinderen in nood  
COLT biedt tijdelijk (o.a. crisisopvang) en langdurig onderdak aan kinderen in nood. Naast het verschaffen van 

een veilig onderkomen, krijgen de kinderen goede en gezonde voeding, degelijk onderwijs en wordt er veel 

aandacht besteed aan gezondheid en hygiëne. Daarnaast wordt middels het opstellen van een familieactieplan 

gewerkt wordt aan een re-integratieproces. Ouders/verzorgers, maatschappelijk werkers van COLT, lokale 

autoriteiten en natuurlijk het kind hebben een actieve rol bij het ontwikkelen van dit plan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderdagopvang 
COLT biedt dagopvang voor kinderen tussen de 3 en 6 jaar van de allerarmste gezinnen, alleenstaande ouders 

binnen onze gemeenschap. De dagopvang biedt een veilige, schone speelplaats, gezonde maaltijd, medische 

zorg en onderwijs. Met als doel beter ontwikkeling van zowel het kind als de ouder(s). Doordat de ouder(s) 

een inkomen kunnen verdienen, én zich persoonlijk ontwikkelen streeft COLT ernaar dat de kinderen 

doorstromen naar het reguliere onderwijs en niet als extra inkomstenbron voor het gezin gezien worden.  
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Gemeenschapsschool 
COLT biedt een aanvullend lesprogramma aan voor de COLT-kinderen, leerlingen van de buurtschool en de 

buurtkinderen. Naast het reguliere onderwijs krijgen deze kinderen les in muziek, knutselen, 

computeronderwijs, Engels, Khmer en sport. Tevens probeert COLT in overleg met de buurtschool, in te spelen 

op leer- en ontwikkelingsproblemen, huiswerkbegeleiding en bijles. Daarnaast heeft COLT een eigen 

groentetuin waar de kinderen leren om hun eigen groente in te verbouwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medische- en Sociale hulpverlening  
De medische kliniek in het gemeenschapscentrum wordt gerund door het medische team van CHIBODIA, een 

Duitse partner NGO, die al sinds 2011 gratis gezondheidzorg en medicijnen verschaft. Zij werken nauw samen 

met de twee maatschappelijk werkers van COLT om gezinsproblemen vroegtijdig vast te stellen en eventueel 

te interveniëren of een behandeltraject te starten.  

 

De maatschappelijk werkers van COLT zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van kinderen in het 

kinderdagverblijf en de buurtkinderen. Zij werken intensief samen met de ouders van deze kinderen om zo de 

gezinssituatie te verbeteren.  

 

Daarnaast wordt er een jaarlijkse Tandactie gehouden met het team van KIDS International. 
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Sport – en spelactiviteiten 
Het gemeenschapscentrum beschikt over een kunst- en muzieklokaal en eigen sportfaciliteiten. Deze 

voorzieningen worden dagelijks gebruikt voor lessen, maar ook voor het organiseren van sportevenementen 

voor jong en oud uit de buurt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid 
COLT hecht ook waarde aan kennis op het gebied van duurzaamheid. Er worden maandelijks 

schoonmaakacties in de buurt georganiseerd, in de COLT tuin worden eigen groenten verbouwd en de 

elektriciteit komt deels uit zonne-energie. Tevens (her)gebruiken we zoveel mogelijk materialen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bibliotheek en kenniscentrum 
De COLT bibliotheek is voor iedereen toegankelijk en wordt gebruikt voor de leesklassen en ter ondersteuning 

van de Engelse en Khmer lessen. In de toekomst wil COLT een kenniscentrum te zijn voor jong en OUD! 
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Nieuwe projecten  
In 2017 heeft COLT twee nieuwe projecten opgestart, met name gericht op volwassenen uit de gemeenschap. 

Het betreft hier veelal de ouders van kinderen die het gemeenschapscentrum bezoeken. Er zijn hier veel 

maatschappelijke problemen die we samen met de gemeenschap willen oppakken. Maatschappelijke thema’s 

bespreekbaar maken, kennis delen en saamhorigheid kweken. Dit doen we door het opzetten van 

zelfhulpgroepen en het opzetten van een kenniscentrum voor volwassenen.  

 

Self-help groepen in de gemeenschap 
In samenwerking met M’lupp Russei (onze samenwerkingspartner), die hiermee al succes heeft geboekt nabij 

de stad Battambong, is COLT begonnen in de gemeenschap zelfhulpgroepen op te zetten. Er zijn een 10-tal 

gemeenschapsleden geselecteerd die worden opgeleid tot vertrouwenspersoon voor hun gemeenschap. Zij 

zijn tevens de contactpersonen tussen de gemeenschap en COLT. Zij weten wat er speelt zodat we daar samen 

op in kunnen spelen. De maatschappelijk werkers van COLT spelen hier een belangrijke rol in. Vanuit de 

behoefte van de gemeenschap worden er workshops, trainingen, gespreksgroepen en activiteiten opgezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenniscentrum voor volwassenen 
Tevens krijgen volwassenen de kans om zichzelf te ontwikkelen. Denk hierbij aan taallessen en 

computeronderwijs. Veel volwassenen in de gemeenschap zijn analfabeet. COLT wil daarnaast lessen geven in 

budgettering, life-skills, opvoeding en EHBO lessen. Ook workshops/trainingen over actuele thema’s zoals: 

HIV, drug- en drankmisbruik, huiselijk- en seksueel geweld, geboortebeperking etc.  

 

In de komende jaren 
Willen we de huidige activiteiten binnen het COLT-gemeenschapscentrum ontwikkelen en afstemmen op de 

behoefte binnen de gemeenschap. Daarnaast willen we samenwerking met de plaatselijke lagere school en 

onze samenwerkingspartners ontwikkelen en versterken. Met elkaar....... voor elkaar!  
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7. Voorlichting in Nederland 
 

De activiteiten van COLT kunnen worden opgesplitst in voorlichting: 

 

1. gericht op het vergroten van kennis over Cambodja en de activiteiten van COLT; 

2. gericht op het werven van algemene donateurs en doel donateurs; 

3. gericht op het verwerven van eenmalige (doel) donaties 

4. gericht op het werven van donaties ter dekking van algemene kosten 

 

1.Voorlichtingsactiviteiten gericht op het vergroten van kennis over Cambodja en de activiteiten van 

COLT 

Door voorlichting te geven over het roerige verleden en de cultuur van Cambodja willen we meer begrip 

creëren voor de uitdagingen van dit mooie land, de bijzondere bevolking en het werk dat we met onze 

organisatie doen.  

 

2. Voorlichtingsactiviteiten gericht op het werven van algemene donateurs en doel donateurs 

Om op de lange termijn minder afhankelijk te worden van incidentele donaties en subsidies besteden wij extra  

aandacht aan het werven van donateurs die bereid zijn COLT meerjarig te ondersteunen. Hierbij onderscheiden 

we twee groepen donateurs. De algemene donateurs maken maandelijks een bedrag over dat door COLT ter 

dekking van de algemene kosten wordt ingezet. De doeldonateurs doneren een maandelijks bedrag t.b.v. een 

bepaalde kostenpost. Denk hierbij aan kindsponsoren, school(uniform)sponsoren, rijstsponsoren etc. 

 

3. Voorlichtingsactiviteiten gericht op het werven van eenmalige (doel) donaties 

Naast het bestuur organiseert Team Arunny, het activiteiten team van COLT, activiteiten met als doel fondsen 

te werven ter dekking van de algemene kosten of een speciale doeldonatie. Denk hierbij aan het organiseren 

van een charity diner, sponsorloop, veilingen, crowdfunding en overige acties. Naast het werven van fondsen 

is het subdoel de naamsbekendheid te vergroten.  

 
4. Voorlichtingsactiviteiten gericht op het werven van vrijwilligers, vrienden van COLT, Club van 100 

Voorlichting die gericht is op het verbreden van ons netwerk en ondersteuning te bieden aan het team in 

Cambodja op het gebied o.a. Engelse lessen en het werven van fondsen via dit kanaal. 

 

Daarnaast hopen we bedrijven en particulieren te motiveren zich aan te sluiten bij de Vrienden van COLT 

waarbij ze voor een aantal jaar ons project financieel ondersteunen. Dit in het kader van MVO (Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen). 

 

De voorlichting voor de Club van 100 richt zich op het vinden van 100 donateurs die een lidmaatschap van 

100 euro per jaar betalen. Hiervoor krijgen zij een geverfde bloem op de binnenmuur van COLT (the Wall of 

growth) met daarbij hun (bedrijfs)naam. Met hun lidmaatschap dragen zij bij aan het onderwijsprogramma van 

COLT.  
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8.     Financiën 
 

Projectkosten 
De kosten die COLT maakt voor haar project in Cambodja hebben wij gespecificeerd in een budgettering voor 

2018. Ook is het budget van 2017 te zien met de uiteindelijke realisatie, die feitelijk $5070 dollar lager was 

omdat we een nieuwe tuk tuk hebben aangeschaft die ook in dit budget van realisatie is gezet. 

 

Cambodian Organization for Living and Temporary care 

Annual Budget 2018    

Code Description Budget 2017 Actual 2017 
Budget 

2018 

1.SC Salaries       

  Sub-total $29.360,00 $28.624,23 $32.180,00 

2.HMU Housing/Maintanence/Utilities       

   Sub-total  $10.800,00 $13.448,28 $6.390,00 

3.S Supplies/medical care/family support       

  Sub-total $1.260,00 $971,15 $1.000,00 

4.F Food ( Kitchen)         

  Sub-total $14340,00 $12.745,34 $13.320,00 

5.CDM Clothing Day/Medical care       

  Sub-total $2.880,00 $856,36 $800,00 

5.5 DC Daycare       

  Sub-total $4.220,00 $4.251,10 $5.450,00 

6.EE Education/Entertainment       

  Sub-total $14.520,00 $9.867,32 $6.820,00 

7.TR Community service/Training       

  Sub-total $6.860,00 $4.736,55 $7.290,00 

8.AC Administration cost       

  Sub-total $15.636,00 $15.172,16 $15.160,00 

9.M Miscellaneous       

  Sub-total $3.120,00 $8.317,80 $1.550,00 

Grand Total Amount $102.996,00 $98.990,29 $89.960,00 
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Kosten en opbrengsten organisatie 
 

KOSTEN EN OPBRENGSTEN STICHTING COLT NL 

 

 

KOSTEN 

  

OPBRENGSTEN 

 

Kantoor €500 Vaste donateurs 

(maandelijks) 

€24.000 

Accountant 

 

€950 COLT Duitsland €15.000 

Algemene Kosten €3.000 Stichting Hartwig 

foundation (5jaar) 

€2.000 

Bankkosten €750 Diverse jaarlijkse 

donaties 

€7.500 

Abonnementen/licensies 

 

€400   

Aanvullende 

projectkosten* 

€3600   

 

TOTAAL 

 

€ 9.200 

  

€ 48.500 

*de aanvullende post is de huur die terplaatse wordt betaald voor de coach en eenmaal een vliegticket. Deze 

wordt vanuit NL overgemaakt. 

 

Dit betekent dat COLT Nederland een begrotingsoverschot heeft van €39.300 

Dekkingsplan 
Het totaal benodigde budget in 2018 is; 

 

Projectbegroting € 75.000 

Begrotingsoverschot 

organisatie 

€ 39.300 

Totaal € 35.700 

 

Ieder jaar haalt het project in Cambodja zelf ongeveer $10.000 op. Dit geld wordt gegenereerd met behulp 

van giften van bezoekers in geld of goederen. In Phnom Penh zijn er ieder jaar weer een aantal bedrijven die 

doneren. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting omdat het een onzekere factor is.  

 

In Nederland worden het gehele jaar door acties gehouden door scholen en allerlei andere betrokken mensen 

en bedrijven. De inkomsten die hieruit voortkomen zijn elk jaar anders. Het is een onzekere factor.  

Daarom willen we dit jaar een aantal fondsen aanschrijven om zo een zekerheidsstelling te garanderen op de 

langere termijn. Op deze manier kunnen we continuïteit garanderen. We investeren doorlopend in onze 

bestaande, en nieuwe, relaties om zo een langdurige samenwerking te bewerkstelligen. Wij zijn ervan overtuigd 

dat dit de beste manier is om ons project te borgen.   

 

Wij hebben een stabiel maandelijks donateursinkomen. Daarnaast doet onze partnerorganisatie uit Duitsland 

jaarlijks een gift van ong. 10.000 tot 15.000 euro. Tot slot hebben we vaste donateurs die zich voor een aantal 

jaren aan COLT hebben verbonden. Zij doneren eenmaal per jaar een bedrag.  

 

In 2018 komen er nog inkomsten uit een aantal incidentele sponsoracties. Voor het resterende bedrag stellen 

wij een plan op zodat we aanvragen kunnen doen bij diverse vermogensfondsen.  


