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1. Inleiding

Via dit jaarverslag nemen we u graag mee in de 
ontwikkelingen van het afgelopen jaar en blikken we vooruit 
op de nog te komen jaren. Het laat zien welke nieuwe positie 
COLT heeft ingenomen nadat de overgang is gemaakt van 
kindertehuis naar community centrum. 

Nieuwsgierig naar de 

geschiedenis van COLT?  

Klik hier!

https://www.colt-cambodia.org/over-colt


2. 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 ondersteunen en 
draagt bij aan een optimale hulpverlening 
voor kinderen en families. 



3. colt besturen

COLT is vertegenwoordigd in verschillende landen: Cambodja, Nederland en Duitsland. Alle landen hebben 
een eigen lokaal bestuur. In 2019 zal COLT Noorwegen daar nog aan worden toegevoegd.

● Frida de Boer
● Sabina Baire
● Tineke van Asseldonk
● Noach van der Linde
● Jessica Michgelsen

● Deng Dara
● Tina Beekman-Tolner
● Sam Piseth
● Tout Sopheak
● Stella Desiree Bosch
● Robert Heiduczek
● Leng Kongkea

● Robert Heiduczek
● Peter Heiduczek
● Helmut Halmich
● Robert Fritschka



5. Personeel cambodja
● Sam Piseth (Manager operations)
● Kristine Wittenberg Andersen (Coach & coördinator)
● Moeing Phearin (Accountant en admin)
● Bro Chit (Hoofddocent
● Sarn Vannak (Beveiliging)
● Saing Sreyleak (Maatschappelijk werker)
● Reth Sok (Kok)
● Kung Sakun (Huisvader)
● Van Nary (Docent kinderdagopvang)
● Kim Leang (Nanny kinderdagopvang)
● Kun Sophal (Huismoeder)
● Messi de hond en Muis de kat



6. Nieuws community centrum
Family Based Care

COLT heeft sinds 2015 een succesvolle transitie ingezet van opvanghuis naar Family Based Care. Als 
partner van Family Care First (een initiatief gefaciliteerd door Save the Children en ondersteund door 
Unicef), en in samenwerking met lokale autoriteiten worden veelvuldig familiebeoordelingen uitgevoerd. 
Hierin worden de basisrechten van het kind als onwrikbaar uitgangspunt aangehouden. Wanneer uit 
deze onderzoeken blijkt dat een (pleeg)gezin deze basisrechten kan waarborgen, kunnen kinderen veilig 
worden gereïntegreerd terwijl COLT doorlopende ondersteuning biedt, bijvoorbeeld op het gebied van 
psychosociale zorg, training en mentoring, maar ook financieel.   

Een belangrijke stap voorwaarts, die alleen mogelijk is door de samenwerking met lokale partners en de 
overheid, die lokale autoriteiten aansturen en monitoren in de ondersteuning van het gezin. COLT streeft 
naar de doorontwikkeling van dit model en is ontzettend dankbaar voor alle sponsoren en partners die 
ons ook tijdens deze transitie blijven ondersteunen. 

https://www.familycarefirstcambodia.org/


6. Nieuws community centrum

Er wordt bij COLT op verschillende manieren 
aandacht besteed aan de gezondheid van 
mensen die rondom het centrum leven. Zo werkt 
COLT bijvoorbeeld al dertien jaar samen met 
KIDS (Kids International Dental Services). Ook dit 
jaar verzorgden zij een tandartsen-dag. Begin 
februari hebben de COLT-kinderen, de 
dagopvang kinderen, meer dan 400 kinderen uit 
de gemeenschap gratis controles en 
behandelingen ontvangen. Een ander voorbeeld 
is het bezoek van het PDP-Center om een 
workshop te geven over alcoholgebruik onder 
jongeren in risicogebieden. Daarnaast stuurt 
onze partner Chibodia twee keer per week een 
arts die mensen uit de buurt gratis eerstelijns 
gezondheidszorg biedt en eventueel kan 
doorverwijzen naar lokale ziekenhuizen.

Aandacht voor gezondheidszorg



6. Nieuws community centrum
Kinderdagopvang
COLT biedt samen met Sreyka Smile Association dagopvang voor 
kinderen tussen de anderhalf en zes jaar. Het gaat om kinderen uit 
onze gemeenschap die opgroeien in de allerarmste gezinnen. De 
dagopvang biedt een veilige, schone speelplaats, gezonde maaltijd, 
medische zorg en onderwijs. Het doel is de kinderen op jonge leeftijd 
de kans te geven zichzelf te ontwikkelen, zodat ze in de toekomst 
meer mogelijkheden hebben. Terwijl de kinderen bij de dagopvang 
zijn kunnen hun ouder(s) een inkomen verdienen. In Cambodja zie je 
helaas vaak dat ouders hun kinderen inzetten om geld te verdienen 
voor het gezin. Door de kinderen een veilige plek te bieden én 
ouders te begeleiden wil COLT dit voorkomen.  COLT heeft twee 
nanny's in dienst die vijf dagen per week een gevarieerd 
dagprogramma uitvoeren. Zij zorgen voor de veiligheid en 
gezondheid van de kinderen en bereiden ze voor op het 
basisonderwijs. 

In 2018 verbleven er 10 kinderen in de 
kinderdagopvang, 7 kinderen stroomden uit 

en er kwamen 7 kinderen bij.

https://www.colt-cambodia.org/onzepartners


6. Nieuws community centrum

COLT helpt 
families de 

armoedecirkel 
te doorbreken

Tijdelijke opvang
COLT helpt families de armoedecirkel te doorbreken. In gevallen waar 
kinderen in direct gevaar zijn of stelselmatig hun rechten worden 
ontnomen en nergens anders terecht kunnen, wordt er in overleg met de 
autoriteiten, de maatschappelijk werkers, de dorpsoudste en de familie 
samen naar de juiste oplossing gezocht. Er kan uiteindelijk worden 
besloten om kinderen tijdelijk op te nemen. Dit is echter een laatste 
redmiddel en gebeurt altijd in combinatie met een plan van aanpak 
voor de familie. Het uiteindelijke doel blijft het creëren van een stabiele 
gezinssituatie, die voldoet aan de landelijke minimumeisen van 
Alternative Care en de UNICEF richtlijnen voor de rechten van het kind. 
Zodra dat het geval is kan een kind terug naar de familie en kan COLT 
van daaruit een ondersteunende rol bieden. In 2018 is er 1 kind bij COLT 
opgenomen binnen de tijdelijke opvang en zijn 5 kinderen geïntegreerd 
met hun familie, voor wie COLT nazorg blijft bieden in hun thuissituatie.



6. Nieuws community centrum
Onderwijs ondersteuning in meerdere fasen 

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Vervolgopleiding
Wanneer de kinderen de laatste 
klassen van hun middelbare onderwijs 
ingaan worden ze intensiever begeleid 
en voorbereid op de volgende stap. 
Afhankelijke van de resultaten en 
doelen die samen met de kinderen 
gesteld worden varieert dit van 
universiteit, hogere beroepsschool of 
praktische beroepstraining. COLT 
financiert de vervolgopleiding via een 
principeakkoord waarbij de 
jongvolwassenen regelmatig hun 
resultaten laten zien. In 2018 hielp 
COLT 5 kinderen in deze fase.

Midway House
Het midway-house (MWH) is een project 
dat door Stichting Dom-ray opgericht 
is om de stap naar een onafhankelijk 
leven voor kinderen uit een instituut of 
opvangtehuis te versoepelen. COLT 
werkt samen met het MWH om de 
overbrugging van een beschermd 
bestaan bij COLT  naar een 
onafhankelijk leven als volwassene te 
versoepelen. Jongeren kunnen 
intrekken in een studentenhuis als ze 
aan hun vervolgopleiding beginnen. 
Dankzij het MWH kunnen jongeren na 
COLT goedkoop ergens wonen, met de 
motivatie om uiteindelijk zelfstandig te 
kunnen leven. 

COLT-school
De buurtschool in het centrum van 
COLT biedt gratis aanvullend onderwijs 
voor alle kinderen in de omgeving. Het 
onderwijsprogramma wordt samen- 
gesteld en uitgevoerd door een lokale 
docent in samenwerking met 
maatschappelijk werkers, nationale en 
internationale vrijwilligers. De lessen 
bestaan uit Engels, Khmer, muziek, ICT, 
tekenen, natuur, milieu en sport. Tevens 
probeert COLT in overleg met de 
buurtschool in te spelen op diverse 
leer- en  ontwikkelingsproblemen en 
bijles. Eind 2018 werd er dagelijks 97 
leerlingen onderwezen, verdeeld over 
zes klassen.



6. Nieuws community centrum

Ons sportprogramma blijft groeien waardoor 
steeds meer kinderen zich opgeven voor de 
voetballessen. COLT biedt dagelijkse 
voetballessen aan die gerund worden door 
jonge coaches. Tijdens de ISF Youth League 
2018/2019 had COLT vier teams, waaronder twee 
meidenteams en 60 spelers geregistreerd. Onze 
nieuwe aanwinst dit jaar is ons U10 team wat 
bestaat uit 16 meiden en jongens tussen de 7 en 
10 jaar oud. Onze jongste spelers hebben een 
fantastisch voetbalseizoen gehad! Naast 
voetballen vinden er nog veel meer sport-, spel-, 
knutsel-, en muziek activiteiten plaats. De 
kinderen in de community genieten enorm van 
deze activiteiten!

Sport en spel



7. Activiteiten bewustwording

Op de dag van de mensenrechten 
heeft COLT een workshop 
georganiseerd over het uitsluiten van 
geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Tijdens deze workshop werden drie 
belangrijke punten besproken: 

1. Wat veroorzaakt geweld?
2. Hoe kunnen we geweld tegen 

vrouwen stoppen?
3. Wie moeten we benaderen 

om geweld te kunnen 
stoppen?

Het was een zeer leerzame dag.

We zijn zo trots op de betrokkenheid van 
onze meisjes bij de NGOCRC (NGO 
Coalition on the Rights of the Child). 
Aangezien zij regelmatig workshops en 
discussieforums bijwonen kunnen zij 
belangrijke informatie doorgeven binnen 
aan de andere kinderen in de 
gemeenschap.

Een belangrijk onderdeel van COLT is het bijwonen en organiseren van 
voorlichting en workshops over maatschappelijke thema’s en 
duurzaamheid. In 2018 

Een foto van een workshop over het 
‘bewustzijn rondom alcohol’. Dank PDP-center 
voor het verhogen van het bewustzijn onder 
onze jeugd. We zijn trots dat deelnemers zo 
geïnteresseerd zijn in het onderwerp.



7. Activiteiten bewustwording

Hier geven de vrijwilligers van 
COLT een eerste hulp training aan 
alle studenten en medewerkers. Nu 
weten ze wat te doen in case of 
emergency!

Nog een succesvolle workshop van 
PDP-center over de effecten van het 
gebruik van alcohol. 34 van onze 
studenten van 13 jaar of ouder namen 
deel aan de workshop!

Een dagtrip naar Koh Dach met 
de families van onze opvang. De 
dag bestond uit interessante 
activiteiten en een workshop over 
reproductieve gezondheid.



8. Fondsenwerving in cambodja
Ook in 2018 heeft COLT-Cambodia weer mooie fondsen mogen ontvangen. Zie de foto’s voor een aantal 
bijzondere voorbeelden.

Een nieuwe COLT motor dankzij 
fondsenwervingsacties van stagiaires van 

COLT.

Nieuwe schooluniformen dankzij 
de Sreyka Smile Foundation.



9. Fondsenwerving in nederland

Team 
Arunny op 

de l’ei hallen 
in 

Leiderdorp!

Naast de vaste donateurs, sponsoren en de inspanningen 
van de Nederlandse bestuursleden zijn ook (oud) 
vrijwilligers, familieleden, vrienden en kennissen betrokken 
bij de fondsenwerving voor COLT. 

De binnengekomen donaties worden voor een specifiek doel 
ingezet of zijn ten goede gekomen aan de algemene 
middelen ter dekking van de exploitatiekosten in Cambodja. 

Het afgelopen jaar ontvingen we donaties van o.a.;
- COLT Duitsland
- Global Child Care
- SKG Diaconie Berlicum Rosmalen
- Stichting Savelstee
- individuele sponsoren
- team Arunny
- overige donaties van sponsoren die liever anoniem 

willen blijven. 



10. Gedeelde fondsenwerving 
In januari 2019 zijn we in o.a. Cambodja, Nederland en 
Duitsland een speciale fondsenwervingsactie 
begonnen: De COLT club van 100! Het doel is om 100 
leden te hebben die minstens €100 per jaar doneren 
(dit kan individueel of met een groep). 

Een betrouwbare achterban die ons door dik en dun 
steunt is essentieel voor het voortbestaan van onze 
centrum en waarborgt de continuïteit van onze 
operatie. Door lid te worden, word je dus een 
belangrijke pilaar in de doorlopende ondersteuning 
van kinderen en families in de gemeenschap! Wil je hier 
mee over weten? Zie de flyer hiernaast!



11. Vrijwilligers in cambodja
Vrijwilligers zijn belangrijk voor COLT en haar activiteiten. Zo komen er 
gedurende het jaar meerdere vrijwilligers van verschillende landen om 
een handje te helpen. Vrijwilligers zijn betrokken bij het lesgeven, 
onderhoudswerkzaamheden, organiseren van activiteiten, assisteren in 
de medische kliniek of in het kinderdagverblijf. Voor en tijdens het verblijf 
is er een ervaren, internationale coach die de vrijwilligers begeleidt. Sinds 
2018 zijn we een samenwerking aangegaan met de onderwijsinstelling 
Windesheim waardoor studenten van o.a. de opleidingen 
werktuigbouwkunde en sociale en pedagogische hulpverlening voor een 
aantal maanden bij COLT hun stage of minor ISD uitvoeren. Al onze 
vrijwilligers dienen zich te houden aan onze Child Protection Policy 
waardoor we een verantwoorde manier van vrijwilligerswerk proberen te 
waarborgen. Ben je geïnteresseerd om meer te weten over het doen van 
vrijwilligerswerk voor COLT of ken je iemand voor wie het was is? 

Kijk dan eens op onze website:

 https://www.colt-cambodia.org/verantwoordvrijwilligerswerk  

https://www.colt-cambodia.org/verantwoordvrijwilligerswerk


12. Ontwikkeling visie 
Voor de periode 2015-2020 is een visie ontwikkeld waarin COLT de transitie ondergaat van kinderopvang naar 
gemeenschapscentrum dat duurzame hulp biedt aan kinderen en families op het gebied van tijdelijke én 
langdurige opvang, onderwijs, medische en sociale zorg, sport en milieu. Om deze transitie succesvol te maken 
worden stapsgewijs verschillende activiteiten opgestart die aan diverse kwetsbare groepen in de gemeenschap 
ondersteuning bieden. Meer informatie zal in de loop van het jaar op de website beschikbaar komen!

2016 2017 2018
● Aanvullend onderwijs 

voor kinderen uit de 
buurt

● Kinderdagopvang
● Medische en sociale 

hulpverlening
● Muziek, dans en creatieve 

activiteiten
● Bibliotheek

● Voorlichting en 
workshops over 
maatschappelijke thema’s 
en duurzaamheid

● Tijdelijke crisisopvang 
voor gezinnen in nood

● Opstart zelfhulpgroep

● Extra toiletten en 
watervoorziening

● Verbeterde samenwerking 
met lokale scholen

● Verdere stabilisering van 
bestaande activiteiten

2020



13. Contact informatie 
Adresgegevens COLT-Cambodja:
#301, St. Tumnop Prek Thnot Sangkat Dankor, 
Khan Dankor Phnom Penh, Cambodia
Tel: 855-23-6320028

Email-adressen:
Algemeen: info@colt-cambodia.org
Frida de Boer: frida@colt-cambodia.org
Sabina Baire: sabina@colt-cambodia.org
Tineke van Asseldonk: tineke@colt-cambodia.org
Noach van der Linde: noach@colt-cambodia.org
Jessica Michgelsen: jessica@colt-cambodia.org 

Bankgegevens:
Rekeningnummer COLT-Cambodia
IBAN: NL81RABO0120024942

BIC: RABONL2U
KvK.nr: 02092710
ANBI.nr: 70433

mailto:info@colt-cambodia.org
mailto:frida@colt-cambodia.org
mailto:sabina@colt-cambodia.org
mailto:tineke@colt-cambodia.org
mailto:noach@colt-cambodia.org
mailto:jessica@colt-cambodia.org


14. Appendix: Balans over 2018
Omschrijving Debet (balans) Credit (balans)

500 Algemene reserves 50.733,15

800 Lening Cambodja 366.218,38

0900 Voorziening oninbare vordering 366.217,38

1100 Rabobank betaalrekening .42 14.9=492,74

1110 Rabobank spaarrekening .06 17.099,42

1130 Rabobank betaalrekening voor aankoop USD .62 1.209,55

1140 USD betaalrekening 85,40

1360 Te ontvangen posten 3,56

1923 Nog te betalen kosten 163,72



14. Appendix: Balans over 2018
Omschrijving Debet (balans) Credit (balans)

Totaal 399.272,77 416.950,53

Resultaat 17.677,76 0,00

Totaal generaal 416.950,53 416.950,63



14. Appendix: Staat van Baten en Lasten 2018
Omschrijving Debet (W&V) Credit (W&V)

4100 Exploitatielaten project Cambodja 72.528,50

4325 Administratiekosten 199,65

4330 Accountantskosten 831,88

4500 Algemene kosten 2.662,21

4900 Bankkosten 708,18

8100 Donaties algemeen 45.795,40

8140 Donaties kinderen 11.284,53

8160 Rekenprogramma opbrengsten 631,50

9000 Renteopbrengsten bank 3,56

9010 Koersresultaten 1.537,67



14. Appendix: 
Omschrijving Debet (W&V) Credit (W&V)

Totaal 76.930,42 59.252,66

Resultaat -17.677,76 0,00

Totaal generaal 59.252,66 59.252,66


