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1.

Inleiding

Hiermee bieden wij u het jaarverslag 2017 van onze Stichting COLT-Cambodia (Nederland) aan. Een jaar
waarin de organisatie in Cambodja stabiliteit zocht, na veel nieuwe activiteiten te hebben opgestart in
het voorgaande jaar. De overgang van kindertehuis naar gemeenschapscentrum beslaat een lange
periode, maar dat de weg naar transitie succesvol is ingeslagen werd officieel beaamd door de
Cambodjaanse overheid, die COLT als één van de eerste NGO’s een hernieuwd certificaat voor
‘alternatieve zorg’ gaf. Deze voorlopers rol is niet alleen een beloning voor gedane arbeid, maar ook een
stimulans om dit belangrijke werk door te zetten.
Via dit verslag krijgt u een overzicht van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in Cambodja, alsmede de
activiteiten die in Nederland zijn uitgevoerd ter ondersteuning van deze organisatie. Daarnaast
verschaffen we inzicht in onze visie, doelstellingen, en de daaruit voortvloeiende concrete plannen voor
het komende jaar.
Uiteraard is er ook ruim aandacht besteed aan de jaarrekening, waarin de financiën in beeld zijn
gebracht en de organisatie verantwoording aflegt voor alle uitgaven en inkomsten.

COLT ontving in 2017 als één van de eerste
NGO’s in Cambodja een nieuw certificaat voor
alternatieve zorg.

1.1.

Over COLT

COLT is opgericht in 2005 en was tot 2015 gelegen in één van de armste wijken 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 studenten.
Eind 2015 verhuisde COLT naar de huidige locatie in het Dangkor district, te midden van een zestal arme
buurtschappen en niet ver van de huidige vuilnisbelt. In 2016 werd met de opening van het
gemeenschapscentrum een transitie ingezet, waarin nauwer samen wordt gewerkt met kwetsbare
families in de directe omgeving. COLT ondersteunt kinderen en families in deze gemeenschap op het
gebied van tijdelijke en langdurige opvang, onderwijs, medische en sociale hulpverlening,
duurzaamheid, en sport- en spelactiviteiten. De verschillende activiteiten worden doorlopend
geëvalueerd en verbeterd, en dienen uiteindelijk een gezamenlijk doel: de capaciteiten van de
kwetsbare families te vergroten, zodat ze de problemen in hun leven het hoofd kunnen bieden en de
kinderen ook echt kind kunnen zijn.
In maart 2007 kreeg de Cambodjaanse stichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het
Koninkrijk Cambodja de status NGO (Non Governmental Organization) toegekend en in Nederland is de
stichting officieel erkend door de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling, dossier nr. 70433).
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1.2.

Lokale Partners

COLT werkt samen met verschillende organisaties in Cambodja. Via dit netwerk worden kennis,
ervaring en actuele ontwikkelingen gedeeld, teneinde zoveel mogelijk mensen te bereiken en de zorg
voor kwetsbare families en kinderen te optimaliseren.

NGO CRC
COLT is in Cambodja al jaren lid van het lokale netwerk NGO – CRC, dat zich inzet voor
de rechten van het kind. Via regelmatig terugkerende workshops voor personeel én
kinderen, worden de rechten van het kind zoveel mogelijk gewaarborgd. Tevens worden
via dit netwerk contacten met andere NGO’s onderhouden.

M’lup Russey
M’lup Russey opereert onder toezicht van het ministerie van Sociale Zaken en
verzorgt workshops over de nieuwe regelgeving voor NGO’s, reïntegratie van
kinderen, gemeenschapshulp etc. Ook geven zij advies over sociale problemen en
dienen als vraagbaak. COLT werkt nauw samen met M’lup Russei, waarbij COLT medewerkers
deelnemen aan activiteiten om zo hun kennis op peil te houden en te vergroten.

Sreyka Smile
Als partner en sponsor van de kinderdagopvang heeft Sreyka Smile een belangrijke
rol in onze organisatie. De Franse NGO biedt naast COLT ook ondersteuning aan
diverse projecten in Cambodja op het gebied van kinderwelzijn en onderwijs. De
president van Sreyka Smile, Stella-Désirée Bosch, nam in 2016 tevens plaats in het
lokale bestuur in Cambodja.

Chibodia
Chibodia is een organisatie die via verschillende activiteiten kinderwelzijn in
Cambodja probeert te verbeteren. Met de Motomedix sturen zij lokale doktoren naar
verschillende arme gebieden, om daar medische zorg te verstrekken. De Motomedix
maken gebruik van de medische kliniek op het terrein van COLT en bieden al onze
kinderen en mensen uit de buurt gratis gezondheidszorg.

KIDS
Kids International Dental Services is een Amerikaanse organisatie die tandheelkunde
biedt aan arme kinderen rondom de wereld. De groep bezoekt Cambodja elk jaar en
verzorgt kindertandjes in verschillende arme gebieden. COLT ondersteunt de
organisatie door onze faciliteiten aan te bieden, terwijl de tandartsen van KIDS
honderden kinderen uit de buurt aan een gezonder gebit helpen.

ISF
De Indochina Starfish Foundation zich in voor arme kinderen in Cambodja op het gebied
van onderwijs, lokale ontwikkeling en sport. ISF organiseert en sponsort al jaren een
voetbalcompetitie tussen verschillende NGO’s in Cambodja. Er is een competite voor
jongens, meiden en kinderen met een handicap.

Stichting Dom-Ray
Stiching Dom-Ray steunt verscheidene projecten in Cambodja en organiseert het
Midway House, een project dat opgericht is om de stap naar een onafhankelijk leven
voor kinderen uit een instituut of opvangtehuis te versoepelen. Dankzij het MWH
kunnen kinderen na COLT goedkoop ergens wonen, met de motivatie om uiteindelijk
zelfstandig te kunnen leven.
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2.

Organisatie

Zoals aangegeven in de inleiding bestaat onze organisatie uit twee
stichtingen:
COLT-Nederland en COLT-Cambodja, waarbij
eerstgenoemde stichting een ondersteunende en controleren functie
heeft met betrekking tot de activiteiten die in Cambodja worden
uitgevoerd. Daarnaast wordt veel steun ondervonden van onze
zusterorganisatie, COLT Deutschland e.V.

2.1.

COLT bestuur Nederland

Het Nederlandse bestuur bestaat uit vier leden te weten Frida de Boer, Sabina Baire, Jacques Hartog.
Tineke van Asseldonk en Jessica Michgelsen.

Frida de Boer
Frida is voorzitter van de stichtingen al sinds 2011 betrokken. Frida is samen
met haar partner Wilco Schijff van 2011 tot eind 2015 werkzaam geweest bij
COLT in Cambodja. Zij hebben de lokale medewerkers gecoacht, de
coördinatie van vrijwilligers verzorgd en vele nieuwe projecten opgezet. Frida
onderhoudt contacten met sponsoren, donateurs en vrijwilligers, verzorgt de
website en de nieuwsbrief.

Sabina Baire
Sabina is in 2014 toegetreden als bestuurslid. Sabina is penningmeester
van onze stichting en is al vele jaren betrokken bij COLT. Ook is zij
sponsor van één van de kinderen. Zij monitort de maandelijkse
rapportages, stelt het budget op en onderhoudt contact met onze
accountant in Nederland, zowel als in Cambodja. Sabina bezoekt
jaarlijks COLT in Cambodja.
wijzigingen in het bestuur: toegetreden:
Jacques Hartog
Jacques maakt sinds 2017 deel uit van het bestuur in Nederland. Hij is een ervaren
bestuurder, hogeschooldocent en ondernemer. Jacques bezocht COLT voor het
eerst in 2016 en kan dus de organisatie met een frisse blik van degelijk advies
voorzien.

Tineke van Asseldonk
Tineke is in oktober 2017 toegetreden tot het bestuur. Haar wens ontstond doordat ze al
zovele jaren betrokken is bij het project en ze hier meer betekenis aan wilde geven. Tineke
is secretaris geworden. In het dagelijks leven is ze rouw- en verliesbegeleider en daarmee
kan ze het bestuur goed ondersteuning bieden op het gebied van kinderzaken.
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Jessica Michgelsen
Jessica is in oktober 2017 toegetreden. Ze heeft in 2015 meegedaan aan de 1% student battle
waarin een groep studenten zich enorm hebben ingezet voor COLT en hierdoor uiteindelijk
onze Self Help groups zijn opgericht. Afgelopen jaar is ze vrijwilligster geweest en wilde ze
graag meer betekenen voor de Stichting. Jessica houdt zich met name bezig aan de
fondsenwervingskant en met strategisch beleid.

afgetreden:
André Teeuw
André is vanaf 2006 betrokken bij COLT, en was van 2007 tot 2017 bestuurslid van onze
stichting. Hij hield toezicht op de financiële gang van zaken, contracten en nieuwbouw
en hielp enorm met het vinden en binden van sponsoren. André blijft zich voor COLT
inzetten, zij het meer op de achtergrond.
Tina Beekman – Tolner
Tina heeft de Stichting COLT-Cambodia in 2005 opgericht en heeft zich jaren lang
ingezet voor COLT. Ondanks haar aftreden blijft ze betrokken als bestuurslid van de
Cambodjaanse stichting COLT. Tina deed vanaf het begin vrijwel alles zelf totdat de
Stichting groeide en het werk verdeeld moest worden. Tina heeft met name COLT
groot gemaakt door contacten te onderhouden met een groot netwerk. Zonder haar
zou COLT niet zijn wat het nu is.
Elk bestuurslid houdt zich bezig met fondsenwerving.

7 Jaarverslag 2017 - COLT

2.2.

Bestuur COLT Cambodja

Deng Dara – Chairman en Executive Director
Dara is van 2008 tot 2010 Shelter manager bij COLT geweest en heeft sindsdien een adviserende rol
voor het huidige personeel en de kinderen. In oktober 2013 is Dara benoemd tot voorzitter van het
lokale bestuur en Executive Director, in welke hoedanigheid hij optreedt als gedelegeerd bestuurder.
Tina Beekman-Tolner – Vice-chairman
Tina is vanaf het eerste uur betrokken bij COLT. Naast het voorzitterschap van de Nederlandse stichting
vervult zij tevens de functie van vice-voorzitter binnen het Cambodjaanse bestuur.
Stella-Désirée Bosch – Advisor & Executive Committee Member
Stella is in 2016 toegetreden tot het bestuur in Cambodja, waarin zij de aftredende André Ruys vervangt.
Stella is president van de Sreyka Smile Association, onze partner in de kinderdagopvang, en heeft een
adviserende en ondersteunende functie. Daarnaast zorgt zij voor sponsoring.
Robert Heiduczek – Advisor & Executive Committee Member
De Duitse Robert is in 2007 toegetreden tot het COLT bestuur. Robert woont al bijna zo’n 10 jaar in
Cambodja en runt zijn eigen bootbedrijf in Sihanoukville. Hij zorgt voor sponsoring, heeft een adviesrol
en is tevens voorzitter van de zusterorganisatie COLT Deutschland e.v.
Sam Piseth - Advisor & Executive Committee Member
Sam Piseth is sinds 1 augustus 2013 werkzaam bij COLT, waar hij als Shelter Manager
eindverantwoordelijk is voor alle activiteiten. Piseth heeft voorheen als education officer gewerkt bij de
organisatie A New Day Cambodia.
Tout Sopheak – Advisor & Executive Committee Member
Via haar man Deng Dara is Sopheak al jaren betrokken bij COLT en sinds oktober2013 maakt zij deel uit
van het COLT bestuur in Cambodja. Sopheak heeft een juridische achtergrond en vervult een
adviserende rol.
Leng Kongkea – Advisor & Executive Committee Member
Na het aftreden van Lun Huot is Leng Kongkea toegetreden tot het COLT bestuur. Kongkea vervulde
voorheen de rol als onderwijsmanager bij COLT. Kongkea heeft een adviserende rol op het gebied van
onderwijs.

De Cambodjaanse bestuursvergaderingen worden vaak
gepland tijdens een
Nederlands bestuursbezoek.
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2.3.

Personeel van COLT in Cambodja

Bij COLT werkt uitsluitend lokaal personeel. Hieronder een overzicht:

Sam Piseth – Shelter Manager
Piseth is in augustus 2013 aangesteld als onderwijsmanager en is sinds
oktober 2013 shelter manager. Voordat Piseth bij COLT kwam werken heeft
hij 5 jaar gewerkt bij A New Day Cambodia (ANDC). Piseth heeft veel
werkervaring met kinderen. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken binnen COLT. Tevens neemt hij deel aan het NGO overleg en
onderhoudt contacten met lokale autoriteiten.
Phan Suyly – Social worker
Suyly is sinds januari 2015 werkzaam voor COLT. Als maatschappelijk
werker ondersteunt zij de kinderen op mentaal vlak. Tevens verzorgt zij
samen met Piseth alle familie-assessments, het re-integratiebeleid en het
contact met de familieleden van de COLT kinderen.

Touch Srey Nak – administratief & financieel assistente
Srey Nak werkt sinds 1 december 2013 bij COLT. Zij heeft inmiddels haar
opleiding accountancy afgerond en stelt de financiële overzichten samen.
Tevens is zij verantwoordelijk voor de algehele administratie van COLT.

Reth Sok - Kokkin
Sok is een rustige vrouw die sinds 2014 bij COLT werkt en op het terrein
woont. Zij bereidt elke dag drie gezonde maaltijden voor en zorgt ervoor
dat niemand bij COLT honger lijdt. Ook let ze goed op de hygiëne.

King Kim Orn – Huismoeder
Orn is sinds augustus 2012 onze huismoeder en is samen met haar man
verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de kinderen. Zij let op hun
hygiëne, kleding en of de kinderen het dagelijks programma volgen. Orn is
een vriendelijke vrouw en is erg geliefd bij de kinderen.

Kung Sakhun – Huisvader
Sakhun is de huisvader van COLT. Hij is een aardige en geduldige man die
goed met kinderen om kan gaan. Daarnaast zorgt hij voor het onderhoud
van de gebouwen en houdt het terrein netjes schoon. Dagelijks haalt en
brengt hij de kinderen naar school met de COLT tuk tuk.
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Kung Sokhena - Beveiliger
Khena is de beveiliger bij COLT. Hij is de zoon van de huisvader en
huismoeder. Hij woont bij COLT en is verantwoordelijk voor het in
en uitgaan van de kinderen en het registreren van bezoekers.

Van Nary – Lerares kinderdagopvang
Nary werkt sinds september 2016 voor COLT. Zij heeft de leiding in de
kinderdagopvang en zorgt dat de allerkleinsten daar een schone, veilige
en stimulerende omgeving hebben.

Personeelswijzigingen
In 2017 namen wij afscheid van:
 Douern Da – Maatschappelijk werker
 Van Sodalin – Nanny kinderdagopvang
 Agnieszka Podzielinska en Noach van der Linde
Aga en Noach zijn al geruime tijd betrokken en stopten als fulltime coaches van COLT in augustus
2017. Vanuit Nieuw-Zeeland hopen zij betrokken te blijven en, zij het minder intensief, een steentje bij
te dragen.
Daarnaast verwelkomde ons team in Cambodja de volgende versterkingen:
Kristine Anderson - Coördinator vrijwilligers en coach onderwijs
Kristine is al geruime tijd betrokken bij COLT. Ze gaf ruim twee jaar lang les als
vrijwilligster en kwam in augustus 2017 fulltime in dienst van COLT . Met haar
passie voor onderwijs en kennis van de lokale gewoonten en cultuur, is zij de
ideale persoon om de gemeenschapsschool aan te sturen. Daarnaast
coördineert ze internationale vrijwilligers en is ze aanspreekpunt voor
sponsoren.
Kim Leang – nanny kinderdagopvang
Leang is werkzaam als nanny sinds augustus 2017. Ze is een zachtaardige
vrouw en moeder van twee schoolgaande jongens. Via haar man Sinat, COLT’s
favoriete tuk tuk chauffeur, kwam zij in contact en groeide van invalkracht uit
tot een betrouwbaar personeelslid in de kinderdagopvang.
Sang Srey Leak – maatschappelijk werkster
SreyLeak werd in september 2017 aangenomen als maatschappelijk werkster.
Begeleid door senior maatschappelijk werkster Suyly maakt zij plannen met de
families in de kinderdagopvang en monitort andere kwetsbare gezinnen in de
omgeving.
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Sokvy Danet – hoofddocent gemeenschapsschool
Danet is sinds februari 2017 in dienst van COLT. In onze, altijd drukke,
gemeenschapsschool vormt zij de houvast voor vrijwilligers en scholieren.
Danet overziet het curriculum, de resultaten en is de eerste contactpersoon
voor de school van de kinderen in onze opvang. Daarnaast werkt zij nauw
samen met de maatschappelijk werkers, is aanspreekpunt voor ouders en
houdt kinderen uit moeilijke gezinnen in de gaten.

2.4.

Kindernieuws

Het afgelopen jaar gebeurde er weer een hoop in het leven van veel van de kinderen in COLT’s
opvang. Dankzij onze deelname aan het Family Care First programma hebben wij een actief reintegratiebeleid door verbeterde gezinssituaties konden meerdere kinderen veilig worden gereintegreerd in hun families. Dit betekent uiteraard een enorme verandering voor deze kinderen, die
vaak al lange tijd bij COLT woonden. Doordat de gezinssituaties regelmatig beoordeeld wordt, kan er
vaak ruim van tevoren een plan worden gemaakt. De gezinnen worden ondersteund in het (re)creëren
van een veilige leefomgeving waarin de rechten van het kind kunnen worden gewaarborgd. Het
gehele proces volgt onder de directe supervisie van Shelter Manager Piseth & social worker, in
samenwerking met de lokale autoriteiten en wordt tevens nauwlettend gevolgd door het bestuur in
Nederland. Ook na de daadwerkelijke re-integratie vindt er nog regelmatig nacontrole plaats en wordt
actief gezocht naar mogelijkheden om het gezin maximaal te helpen.
Reïntegraties
In 2017 zijn in totaal tien kinderen officieel gere-integreerd. Onze drie oudste jongens zijn na het
aflopen van leerjaar 12 aan de volgende stap in hun leven begonnen. Voor de ene betekent dit dat hij
terugging naar zijn familie, waar het sinds dat hij op jonge leeftijd bij COLT terecht kwam nu een stuk
beter gaat. Uiteraard blijft de nodige nazorg beschikbaar en heeft hij een kort lijntje met onze Shelter
Manager Piseth.
De andere twee kinderen zijn doorgestroomd naar het MidWay House, waar zij stap voor stap leren
voor zichzelf te zorgen. Naast dat ze een studie volgen wordt van alle jongeren hier verwacht dat zij
een (bij)baan hebben om in levenskosten te voorzien. Daarnaast wordt er structureel gecontroleerd
hoe ze er voor staan en eventueel een helpende hand geboden. In het verleden zijn oud-COLT
kinderen regelmatig teruggekomen om de jongere kinderen te adviseren of bijvoorbeeld bijles te
geven.
Ook C. is rond Khmer Nieuwjaar succesvol teruggeplaatst in zijn familie. C. en zijn zus S.P (al eerder
gere-integreerd) waren één van de eerste kinderen die door COLT zijn opgevangen. Aanvankelijk
werkten hun familie met name op de oude vuilnisbelt, niet ver van het oude centrum in Phnom Penh.
Nadat C.’s vader meer werk kreeg in de bouw kon de familie zich enigszins ontwikkelen. Inmiddels
heeft de familie een huis en een stukje grond, zijn de meeste kinderen volwassen en draagt iedereen
een steentje bij in het huishouden.
K.P. is eind van het jaar uit COLT geplaatst wegens serieuze gedragsproblemen. Omdat hij geen ouders
meer heeft, woont hij voorlopig bij zijn oma en wordt hij gedeeltelijk ondersteund door andere broers
en zussen en door COLT. Hoewel de maatschappelijk werkers van COLT een dergelijke situatie te allen
tijde proberen te voorkomen, is er, met het oog op het lot van alle andere kinderen, soms geen andere
mogelijkheid dan iemand die doorlopend de regels overtreedt buiten COLT te plaatsen. Uiteraard
beseft de leiding dat het P. nog erg jong is (17) en proberen we hem en zijn familie zoveel mogelijk te
begeleiden, met goede hoop dat het uiteindelijk allemaal goed komt. P’s zussen S.L en S.S, en zijn
kleinere broertje H. wonen nog altijd bij COLT en hebben regelmatig contact met hun broer.
Ph. is in augustus teruggebracht naar zijn familie. Hoewel hij lange tijd het kleinste jongetje bij COLT
was, is hij inmiddels een opgeschoten tiener met een grote mond en een klein hartje. Zijn ouders
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hadden in het verleden verscheidene problemen, maar bevinden zich tegenwoordig in een stabielere
situatie. COLT’s maatschappelijk werkers zijn ervan overtuigd dat ze Ph. op een veilige manier verder
kunnen opvoeden; er is een school in de buurt van zijn ouderlijk huis en er is regelmatig contact om te
kijken hoe het met de familie gaat.
De twee zussen S.M. en Ch. zijn tegen het eind van het jaar terug gebracht naar hun vader en
stiefmoeder. Zij verbleven bij COLT sinds 2013 en, hoewel de familie het zeker niet breed heeft, is er
volop liefde en aandacht voor de kinderen. Bij het beslissen of er in dergelijke situaties re-integratie
mogelijk is, hanteren de maatschappelijk werkers van COLT een lijst met minimale eisen die door
Unicef en de nationale overheid gecontroleerd wordt en is samengesteld met de rechten van de kind
als kernwaarde.
S. en S. zijn in dezelfde periode terug in hun familie geplaatst. De jongere zusje van T.P., die al eerder
werd gere-integreerd en inmiddels zijn Bachelor heeft afgerond, hebben COLT’s opvang niet langer
nodig, omdat er voldoende middelen beschikbaar zijn binnen hun familie. Met de overtuiging dat ze
veilig zijn, naar school gaan en er goed voor hen zal worden gezorgd, wensen we ze uiteraard het
allerbeste toe.
Nieuwe (tijdelijke) opvang
Met een record aan re-integraties is er ook de mogelijkheid om een aantal nieuwe kinderen onderdak
te bieden. In 2017 zijn er zeven kinderen in COLT’s tijdelijk opvang openomen en we stellen ze graag
aan u voor!
R. (13), L. (15) en S. (17) komen uit een opvangtehuis dat afgelopen jaar gesloten werd. Nadat COLT,
via contacten in het Cambodjaans bestuur, op de hoogte werd gebracht van hun situatie, werd
besloten dat een (tijdelijke) opvang binnen ons centrum op dit moment de beste optie is. Terwijl COLT
in alle basisbehoeften voorziet, werken de maatschappelijk werkers hard samen met hun familie om
een situatie te creëren waarin zij deze rol weer op zich kunnen nemen.
P. (11), S.p. (10), S.p (7) en Pi (5) komen uit COLT’s gemeenschap. Hun moeder werkt op de vuilnisbelt
en hun vader is onlangs overleden. Tevens zijn er geen betrouwbare familieleden of vrienden die hun
kunnen helpen. Hoewel de familie sinds medio 2016 op allerlei manieren is ondersteund, is hun
moeder er nog niet in geslaagd een veilige thuissituatie te creëren. Daarom is, in samenwerken met
lokale autoriteiten, ervoor gekozen om de kinderen binnen COLT op te nemen. De kinderen waren al
geruime tijd kind aan huis en pasten zich dan ook zonder al te veel moeite aan in hun nieuwe situatie.
Omdat de moeder van de vier kinderen niet ver van ons centrum verblijft, hebben de kinderen
regelmatig contact met haar en kan ook COLT blijven proberen om haar situatie structureel te
verbeteren, zodat ze uiteindelijk weer als één familie samen kunnen wonen.
Tenslotte kort aandacht voor de succesvolle ontwikkeling van een van de eerste kinderen uit COLT’s
opvang T. Na zijn tijd bij COLT woonde T. in het Midway House en inmiddels heeft hij zijn studie tot
architect succesvol afgerond! Tevens heeft hij een goede baan als makelaar en is hij hard op weg om
volledig onafhankelijk door het leven te gaan. De afgelopen jaren deed hij ervaring op als supervisor
van het MidWay House en had hij een voorbeeldrol voor veel jongere studenten, die uit een
vergelijkbare situatie kwamen. Tijdens zijn studie werkte hij in verschillende, succesvolle, restaurants
in Phnom Penh en kan hij dus ook altijd nog als kok aan de slag. COLT is natuurlijk erg blij en trots op
zijn ontwikkeling en hopen dat zijn goede voorbeeld goed doet volgen!

*Alle namen en foto’s hebben we uit privacyoverweging voor de kinderen achterwege gelaten .
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3.

Activiteiten en gebeurtenissen in Nederland

Het secretariaat van de Stichting COLT-Cambodia werd in Nederland gevoerd door Frida de Boer. Zij
onderhoudt contacten met alle sponsoren, donateurs en vrijwilligers. Deze taak heeft Tineke van
Asseldonk grotendeels overgenomen. Frida is nu onze voorzitter en houdt zich meer bezig met de
dagelijkse leiding binnen het bestuur en heeft nauwe banden met onze Cambodjaanse staf.
Sabina Baire werkt op het gebied van de financiën van de stichting samen de accountant in Nederland
als ook die in Cambodja en probeert hierin efficiency slagen te maken. Jacques Hartog is hierin haar
sparing partner. Ze houdt zich verder bezig met fondsenwerving net als alle bestuursleden.
Jessica Michgelsen houdt zich namens het studenten Team Arruny voornamelijk bezig met
fondsenwerving en strategisch beleid.

3.1.

Communicatie en informatie

Om de organisatie in Cambodja maximaal te ondersteunen, is het belangrijk dat alle betrokkenen
regelmatig wordt geïnformeerd over de uitvoering in Cambodja, maar ook over alle activiteiten die
doorlopend worden georganiseerd om COLT te ondersteunen. Naast de vertrouwde nieuwsbrief, die
elke drie maanden in Nederlands en Engels wordt uitgebracht, heeft COLT een website, waarop alle
informatie over onze stichting is te vinden.
Zoals van een dynamische organisatie als COLT mag worden verwacht, is ons Facebook kanaal erg
actief en wordt regelmatig voorzien van al het nieuws in Cambodja, maar ook van de ondersteunende
acties die onze trouwe achterban regelmatig organiseert. Deze acties worden door COLT ondersteund
en gepromoot via updates op social media, posters, folders, flyers, en inmiddels een weelde aan
kennis uit ervaring. Uiteraard is er ook de mogelijkheid voor al uw vragen per email direct contact op
te nemen met de organisatie.
Website:
Facebook:
Email:
Instagram:
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www.colt-cambodia.org
https://www.facebook.com/colt.cambodia
info@colt-cambodia.org
te vinden onder coltcommunitycenter

3.2.

Fondsenwerving in 2017

Alle activiteiten die COLT in Cambodja uitvoert zijn enkel en alleen mogelijk dankzij de inspanningen
van de betrokken mensen die ons steunen. Naast de bestuursleden bestaat het ondersteunend
netwerk uit (oud) vrijwilligers, familieleden, vrienden en kennissen, die het vertrouwen hebben dat de
organisatie in Cambodja een verschil kan maken voor de kinderen en families in de gemeenschap.
Naast de donaties die COLT ontvangt van vaste donateurs en kind sponsoren worden er soms ook
specifieke acties georganiseerd voor de dekking van een bepaald project. Onderstaand overzicht geeft
een impressie van de activiteiten die het afgelopen jaar zijn georganiseerd. Donaties en opbrengsten
vanuit acties werden besteed aan de exploitatiekosten (o.a. personeels-, elektriciteits- en
onderhoudskosten) in Cambodja of aan een specifiek doel waar op dat moment behoefte aan is.
 Acties en donaties van COLT Duitsland
In Duitsland heeft COLT een zusterstichting (COLT Deutschland e.V ) waarvan ons bestuurslid Robert
Heiduczek de voorzitter is. De Jacobikerk in Hamburg ondersteunt ons project al jaren.
 Acties op basisscholen en hogescholen
- Gymnasium in Apeldoorn hield wederom een goede-doelen dag voor ons
- Heilige Familie Ieper kwam op bezoek en nam een mooie donatie mee
 Acties van kerkgemeenschappen en andere verenigingen/ stichtingen
- Hockeyclub HDM Youth Academie uit Den Haag deed weer diverse inzamelingsacties voor COLT
- Peter Plantinga die een rekenmodule heeft gemaakt voor vele uitvaartorganisaties. Zij hebben al vele
vrijwillige donaties gedaan.
- Schaakgenootschap KiNG zette een wereldrecord neer met COLT als benefactor
- Rotaryclub Bennebroek sponsorde COLT’s nieuwe tuk-tuk
- De nacht recordpoging
- Metro cash and carry aktie
- Odd Fellows uit Dronten
- Diakonie Zuidlaren
- Global Child Care
 Acties op jaarmarkten/kerstmarkten
- Diverse familieleden en (oud) vrijwilligers staan op jaarmarkten of kerstmarkten met de COLT shop
artikelen
- Dialectclub Loenen
 Verkoop producten COLT shop
 Acties van vrijwilligers, sponsoren, donateurs en vrienden van COLT
- vrijwilligers Fiet Schijff en Nel de Boer verkopen COLT souvenirs, eigen knutselwerken of groente uit
eigen tuin voor COLT ;
- Lieve Pede organiseerde wederom een succesvolle benefiet in het Sint-Gabrielinstituut te
Liedekerke;
- Ton de Zeeuw jaarlijkse kerstinzameling
- Verjaardagssponsor Dirk en Nareth
- En diverse overige privé donaties
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Elk jaar doet ons netwerk in Cambodja ook hun best om een steentje bij te dragen. In 2017 waren dat
onder meer:
-

-

Verschillende donaties van onze partner Sreyka Smile, onder andere: uniformen,
fysiotherapie voor Piseth in de dagopvang, luiers, medische testen voor de kinderen in de
dagopvang, beroepen dag, etc.
Showbox hield een veiling waaraan verschillende lokale ondernemingen meededen
Women’s International Group Cambodia gaf $2000 voor het installeren van een septic tank
Langetermijn vrijwilliger Shona hield een veiling tijdens de opening van Phnom Penh’s Art Bar
en haalde zo’n $1000 op!
ISF ondersteunt onze voetbalactiviteiten en sponsorde voetballen en sportkleding voor de
kinderen uit de gemeenschap
En natuurlijk een hoop vrijwilligers, voorbijgangers, vrienden en familie die langskwamen met
donaties groot en klein!
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4.

Activiteiten en gebeurtenissen in Cambodja

Om de kinderen en ons personeel in Cambodja een veilige plek om te wonen, werken en spelen te
garanderen is het belangrijk dat de fysieke infrastructuur van het centrum constant verbeterd en
onderhouden wordt. Hierin is het, juist in een ontwikkelingsland als Cambodja, essentieel dat er altijd
naar duurzame oplossingen wordt gezocht. Naast dat dit op lange termijn een hoop bloed, zweet en
euro’s scheelt, is deze gedachtegang ook in lijn met het vinden van oplossingen voor alledaagse
problemen waar de families in de omgeving van ons centrum tegenaan lopen.
In 2017 is er daarom aanzienlijk geïnvesteerd in verschillende bouwprojecten, waarbij een verbeterd
afwateringssysteem prioriteit had. Omdat het centrum in het regenseizoen veel wateroverlast heeft, is
er een kanalensysteem aangelegd dat het overtollig water op een langzame manier naar lager gelegen
land laat wegsijpelen.
Ook is het voetpad voor de school overkapt en netjes gelegd. Daarnaast is er een moderne septische
tank geïnstalleerd, waarvan het overtollig water een stuk schoner kan worden afgevoerd. Omdat het
district waarin ons centrum gelegen is niet op de stadsriolering of -watervoorziening is aangesloten is
een hygiënische oplossing hier essentieel. Tevens werd de drinkwatervoorziening uitgebreid naar alle
gebouwen op het terrein.
Tenslotte is er onder leiding van onze bezielde vrijwilliger Philippe een speeltuin gebouwd uit vrijwel
alleen maar hergebruikte materialen. Philippe is een restauranteigenaar uit Frankrijk en kwam
afgelopen zomer voor zes weken naar Cambodja. In die weken bouwde hij naast een speeltuin ook
bankjes bij de school, een werkplaats voor Pa Sokun en boekenstands in de bibliotheek.

Boven: Ter bescherming tegen
overstromingen werd het afgelopen jaar
geïnvesteerd in oer-Hollandse
afwatering. Onder: Speeltuin en
werkplaats gebouwd door Philippe.
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4.1.

Ontwikkeling visie 2015-2020

Voor de periode 2015 – 2020 is een visie ontwikkeld, waarin COLT een transitie ondergaat van
kinderopvang naar een 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
diverse kwetsbare groepen in de gemeenschap ondersteuning bieden. De verschillende activiteiten
worden doorlopend geëvalueerd, waarbij het lokale personeel ter plekke ondersteund wordt door een
internationale coaches en adviseurs, die samen met het bestuur in Nederland de koers bewaken.
Na de succesvolle opening van de kinderdagopvang en de gemeenschapsschool in 2016, was het in
het afgelopen jaar belangrijk de grip op de gemeenschap te versterken. Hiervoor was stabiliteit in de
school en dagopvang belangrijk, maar met het opstarten van een zelfhulpgroep werd ook getracht
meer invloed te kunnen uitoefenen vanuit de gemeenschap zelf.
Tevens zijn de eerste stappen gezet in de transitie naar tijdelijke opvang. In lijn met de richtlijnen van
Unicef, die ook door de Cambodjaanse overheid worden gevolgd, is in 2017 een koers doorgezet
waarin kinderopvang zoveel mogelijk binnen de familie of de gemeenschap plaatsvindt. Voor COLT
houdt dit in dat er doorlopend actief gezocht wordt naar mogelijkheden om kinderen in langdurige
opvang veilig te re-integreren. Daarnaast worden probleemgezinnen in de omgeving zoveel mogelijk
geholpen binnen de gemeenschap, in samenwerking met familieleden, school en lokale autoriteiten.
Uiteraard blijft er bij COLT altijd plek voor kinderen die nergens anders terecht kunnen, maar volledige
opvang is hierin het laatste redmiddel. Van de tien kinderen uit de langdurige opvang die het
afgelopen jaar werden gere-integreerd, vloeiden er drie af naar het Mid-Way House. Daarnaast
werden zeven kinderen voor langere tijd opgevangen waarbij per geval een plan is gemaakt voor de
duur van de opvang en een specifiek stappenplan richting eventuele re-integratie. Dit gehele proces
wordt uiterst zorgvuldig uitgevoerd, waarbij de universele rechten van het kind de leidende criteria
zijn.

COLT gemeenschapscentrum
Bij het ontwikkelen van de visie 2015-2020 zijn verschillende subdoelen gesteld die allen de
realisering van een duurzaam gemeenschapscentrum dienen. Hieronder vindt u een overzicht van de
huidige stand van zaken, alsmede de planning voor de komende jaren:

2017

Uitvoering visie 2015 - 2020
Aanvullend onderwijs voor kinderen uit de buurt
Kinderdagopvang
Medische en sociale hulpverlening
Sport en spelactiviteiten
Muziek, dans en creatieve activiteiten
Bibliotheek
Voorlichting en workshops over maatschappelijke thema’s
en duurzaamheid

2017
2017
2018
2018

Tijdelijke crisisopvang voor gezinnen in nood
Opstart zelfhulpgroep
Extra toiletten en watervoorziening
Verbeterde samenwerking met lokale scholen

2016
2016
2016
2016
2016
2016
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4.2.

Kinderopvang

COLT heeft het afgelopen jaar een goede ontwikkeling doorgemaakt met betrekking tot de opvang
van kinderen in nood. In overeenkomst met de richtlijnen van Unicef, waar ook de Cambodjaanse
overheid navolging aan geeft, is de transitie ingezet naar een beleid waarin kinderen en gezinnen
zoveel mogelijk binnen de gemeenschap geholpen worden. Om dit mogelijk te maken is een sterke
band tussen ons centrum en de gemeenschap essentieel. Zo kunnen de maatschappelijk werkers van
COLT gezinnen ondersteuning bieden waar mogelijk en in geval van nood kinderen opvangen.
Wanneer een kind opgevangen dient te worden zijn er doorgaans drie mogelijkheden:
a) dagopvang;
b) tijdelijke opvang;
c) langdurige opvang.
De ontwikkelingen van het afgelopen jaar zal hieronder, per type opvang, uiteengezet worden.

Kinderdagopvang
De kinderdagopvang opende haar deuren in juli 2016 en wordt uitgevoerd in samenwerking met Sreyka
Smile Association. Deze opvang biedt de armste gezinnen uit de buurt een veilige, stimulerende plek
voor kinderen tussen 2 en 6 jaar oud. In ruil voor een douche, schone kleren, gezonde voeding en een
veilige omgeving voor hun kind(eren), beloven de ouder(s) zelf hard te werken om uit de armoede te
komen. Hiervoor ondertekenen zij een familie-ontwikkelingsplan, waar in samenwerking met onze
maatschappelijk werkers een stappenplan wordt uitgezet om de ouder(s) te stimuleren ook zichzelf te
ontwikkelen, zodat de hele familie uiteindelijk verder komt.
In 2017 bouwde COLT het aantal kinderen in de dagopvang uit tot twaalf. Om kwalitatief goede zorg te
kunnen bieden voor zowel de kinderen als de ouder(s), is er voor gekozen dit voorlopig als maximum
aan te houden. Drie kinderen werden na verschillende periodes bij COLT succesvol gere-integreerd. Een
meisje stroomde na haar zesde verjaardag door naar de basisschool en komt nog regelmatig langs bij
COLT. Het andere meisje haar moeder werd zwanger en zorgt nu thuis voor haar, terwijl haar man op
de vuilnisbelt werkt. Het derde kind verbleef voor korte tijd bij COLT. Hij leefde bij zijn vader en oom,
nadat zijn ouders (tijdelijk) uit elkaar gingen. Terwijl de nanny’s aan zijn gedrag werkten, stimuleerde de
maatschappelijk werkers van COLT de vader en oom tot het vinden van stabiel werk en het creëren van
een acceptabele thuissituatie. Na zes maanden hadden zij hun leven op de rails en kwam het kind zijn
ouders weer bij elkaar. Na een gedegen familiebeoordeling werd de noodsituatie officieel beëindigd en
kon hij weer veilig thuis wonen.
In de kinderdagopvang zorgen twee nanny’s voor een gevarieerd programma voor de
kinderen, waarbij ze ondersteund worden door onze Noorse coach Kristine en Shelter
Manager Piseth. Er is een dagelijkse routine die gevolgd wordt waar de kinderen
getraind worden in het volgen van hygiënische activiteiten en er wordt uiteraard volop
gespeeld, gesport en gezongen. De ouders worden regelmatig uitgenodigd om te kijken
hoe het er dagelijks aan toegaat. Naast dat dit goed is voor de band tussen kind en
ouder, geeft het ook de mogelijkheid om op een informele manier de gezinssituatie en
eventuele gedragsproblemen te bespreken.
Links: Sambath in
het paars, voor zijn
reïntegratie. Rechts:
Ouderbijeenkomst
en voorbereiding op
het verkeer in
Phnom Penh.

De kinderdagopvang heeft naast kinderen tussen 2 en 6 ook een speciale gast. Pi. is 12 jaar oud en leeft
met een serieuze handicap sinds hij 4 is kan hij niet lopen omdat zijn spieren, waarschijnlijk naar
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aanleiding van een virus, ernstig zijn verschrompeld. Dankzij de sponsoring van onze partner Sreyka
Smile kon hij geholpen worden door een gekwalificeerde fysiotherapeut. Door intensieve training krijgt
hij meer kracht in zijn bovenlichaam, waardoor hij mobieler wordt. Omdat het onderhouden van veel
energie kost worden de nanny’s in de dagopvang wanneer mogelijk bijgestaan door gekwalificeerde
vrijwilligers die voor langere tijd blijven.

Tijdelijke opvang
Via de verschillende activiteiten die COLT voor de gemeenschap uitvoert krijgt ons personeel een
goede kijk op de situatie in de buurt. Er worden regelmatig ouderdagen georganiseerd om de band
met de gemeenschap te versterken en opvoedadvies te verstrekken. Daarnaast worden alle families
die kinderen in onze school hebben ingeschreven, bezocht door onze maatschappelijk werkers. Op
deze manier wordt een zo volledig mogelijk beeld gevormd van de gezinssituatie en eventuele
problemen zo snel mogelijk aangekaart.
Omdat het gedrag van een kind bij COLT een indicatie is van de situatie thuis (denk bijvoorbeeld aan
jonge kinderen die van vroeg tot laat op ons terrein blijven en eigenlijk nooit naar huis willen kan er
specifiek worden gekeken naar gezinnen die wellicht hulp nodig hebben. Als dit het geval is wordt er
intern bij COLT een plan gemaakt hoe het gezin het beste kan worden geholpen, waarbij er zoveel
mogelijk wordt gewerkt met de gemeenschap waarin het gezin leeft. De dorpsoudste, buren en familie
worden allen gepeild en samen wordt er naar oplossingen gezocht. In het geval kinderen in direct
gevaar zijn of stelselmatig hun rechten worden ontnomen en nergens anders terecht kunnen worden
de lokale autoriteiten ingeschakeld en kan er 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 en Unicef’s 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 2017 zijn zeven kinderen, van drie families, bij COLT opgenomen binnen de tijdelijke opvang.

COLT ondersteunt families door training, opleiding en, in noodgevallen, tijdelijke opvang.
Samen met de familie wordt er hard gewerkt om de gezinssituatie te stabiliseren, zodat de
kinderen uiteindelijk veilig thuis kunnen wonen.

Langdurige opvang
In een klein aantal gevallen is er geen enkele mogelijkheid om kinderen binnen de gemeenschap te
helpen. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van weeskinderen zijn, waarvan niet bekend is waar hun
verdere familie woont. Daarnaast zijn er kinderen die verlaten worden met één of beide ouders in de
gevangenis en/of een ouder/verzorger die verdwijnt. Vaak zijn er dan overal schulden, is er geen
familie bekend en is de rest van de gemeenschap de familie volledig beu. De kinderen zijn in direct
gevaar en moeten voor onbepaalde tijd worden opgevangen. Zelfs in deze gevallen blijft COLT
proberen om een situatie te creëren waardoor de kinderen uiteindelijk op een natuurlijke manier
kunnen worden opgevangen. Dankzij een gestage ontwikkeling van de Cambodjaanse overheid en
digitalisering van bestanden wordt het iets makkelijker mensen te achterhalen, zodat er soms alsnog
familie van de kinderen wordt gevonden. Zoals vermeld in het kindernieuws zijn er afgelopen jaar veel
kinderen vanuit de langdurige opvang alsnog gere-integreerd. Dit was mogelijk doordat gezinnen zich
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de afgelopen jaren, vaak in samenwerking met COLT, ontwikkelden of doordat er familie werd
gevonden die open stonden voor pleegouderschap en de middelen hadden om de kinderen in al hun
basisbehoeften te voorzien.

Foto’s: Shelter, maatschappelijk werk/counselling, community visit

Boven: centrum
voor tijdelijke en
langdurige opvang
L/R: plannen en
opvolging met de
gemeenschap om
situaties te
verbeteren.

4.3.

Onderwijs

Onderwijs speelt een centrale rol sinds het ontstaan van COLT. Vanuit de overtuiging dat onderwijs
een bepalende factor is in het leven na COLT wordt de kwaliteit van het onderwijs doorlopend
gecontroleerd en wanneer nodig aanpassingen gemaakt. Alle kinderen in de langdurige opvang volgen
regulier onderwijs en krijgen daarnaast aanvullende scholing in onze eigen gemeenschapsschool. Ook
na de middelbare school ondersteunt COLT de kinderen in hun verdere opleiding. Inmiddels zijn
sommige kinderen die sinds het prille begin bij COLT zijn, volwassen, hun studie aan het afronden en
hebben werk.
De gemeenschapsschool werd op de huidige locatie heropend in mei 2016. Het oude, houten centrum
werd afgebroken en opnieuw in elkaar gezet als een school waar jong en oud uit de gemeenschap
gratis aanvullend onderwijs kunnen volgen. Hiermee werd het oude COLT letterlijk een bouwsteen in
de ontwikkeling van het gemeenschapscentrum. In de anderhalf jaar na de heropening zijn alle
activiteiten in en om de gemeenschapsschool uitgegroeid tot een solide structurele ondersteuning van
alle kinderen uit de buurt en in de opvang. Naast Engelse les en IT worden er inmiddels ook reguliere
buitenschoolse activiteiten als tekenen en kunst gegeven. Naast dat dit natuurlijk alle kinderen direct
helpt verbindt het de kinderen en hun familie ook nauwer met het centrum waardoor onze lokale
medewerkers families ook buiten de school om beter kunnen ondersteunen. Tevens werkt COLT hard
om de samenwerking met de reguliere scholen in de buurt te verbeteren.
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Onderwijs langdurige opvang
Terug naar de openbare school
Na het aflopen van het schooljaar 2016/2017 is besloten om alle kinderen in COLT’s langdurige opvang
terug te brengen naar de openbare school. Een aantal jaar geleden maakten de kinderen de overstap
naar The Northline, maar na zorgvuldig onderzoek blijkt de middelbare school in de buurt van het
nieuwe centrum inmiddels van vergelijkbare kwaliteit. Voor de jongere kinderen is er een basisschool
op een steenworp afstand van het gemeenschapscentrum, waar ook veel buurtkinderen geregistreerd
staan. Een grote groep van deze kinderen geniet ook aanvullend onderwijs op onze eigen
gemeenschapsschool. Alle kinderen worden nog altijd gebracht en opgehaald door Pa Sokun in de
nieuwe tuk tuk.
Vervolgopleiding: universiteit, hogeschool of beroepsopleiding
Wanneer de kinderen de laatste klassen van het middelbare onderwijs ingaan worden ze intensiever
begeleidt en voorbereid op de volgende stap. Afhankelijk van de resultaten en de doelen die samen
met de kinderen worden gesteld varieert dit van universiteit, de hogere
beroepsschool of praktische -beroepstraining. COLT financiert de
vervolgopleiding via een principeakkoord waarbij de jongvolwassenen
regelmatig hun resultaten laten zien, zodat de leiding nog altijd een
vinger aan de pols kan houden. Ook als kinderen gere-integreerd zijn
wordt er nog in de gaten gehouden of ze hun studie volgen. Meerdere
kinderen zitten inmiddels in de laatste fase van hun studie en zijn hard
op weg om volledig zelfstandig door het leven te gaan.
Mid Way House
Om de overbrugging tussen een beschermd bestaan bij COLT en een
onafhankelijk leven als volwassene te versoepelen werkt COLT samen met
het Midway House. Opgericht door de Nederlandse Domray-stichting,
onderhoudt deze organisatie een studentenhuis waar kinderen kunnen
intrekken als ze aan hun vervolgopleiding beginnen. Naast COLT biedt het
Midway House ook plaats aan kinderen van New Future for Cambodia (NFC). Omdat kinderen die
opgroeien in een organisatie vaak geen familie hebben waarvan ze steun ontvangen is de stap naar
zelfstandigheid vaak groot. Het Mid Way House biedt een mooie tussenstap waarbij de inwonende
studenten gezamenlijk zorgdragen voor hun levensonderhoud en kosten. COLT had eind 2017 vier
kinderen in het MWH die allen druk bezig zijn met studie en werk zodat ze uiteindelijk de stap naar
een onafhankelijk bestaan succesvol kunnen maken.
Voorbereiding op onafhankelijkheid
Voor kinderen die lange tijd opgroeien in een instituut is de overstap naar onafhankelijkheid nog
moeilijker dan voor kinderen uit een traditionele thuissituatie. COLT doet er alles aan om de kinderen
maximaal voor te bereiden om hun studietijd, die tegelijkertijd de fase inluidt waarin zij stappen
zetten richting onafhankelijkheid. In 2017 werden er verschillende stageplekken georganiseerd waar
de kinderen in de latere klassen een idee krijgen van wat een bepaalde baan
daadwerkelijk inhoudt. Van tandartsassistente tot horeca of maatschappelijk
werker, voor iedereen werd geprobeerd een passende positie te vinden.
Daarnaast organiseerde Sreyka Smile Association een beroepen dag waarin alle
oudere kinderen werden blootgesteld aan allerlei beroepen en mensen uit
verschillende bedrijven en organisaties vrijwillig kwamen uitleggen hoe hun dag
er zoal uitzag. Ook worden de jongvolwassenen ingezet als Junior Staff; een
mogelijkheid om ervaring op te doen als voetbaltrainer, computerleraar, of bijles
aan jongere studenten, terwijl ze ook wat sparen voor de tijd wanneer ze COLT verlaten.
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COLT’s gemeenschapsschool: van opening naar een wachtlijst!
Na de opening van COLT’s gemeenschapsschool medio 2016 is er hard gewerkt aan
de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Inmiddels is de school zo populair
dat er steevast een wachtlijst is aan nieuwe inschrijvingen, en komen er dagelijks
zo’n honderd kinderen naar onze lessen. In deze groep zit nog steeds een flinke
groep leerlingen die onze school vanaf dag één bezoeken en veel van hen hebben
zich enorm ontwikkeld. Daarnaast is er nog steeds een grote instroom van nieuwe
studenten die nog nooit Engelse les hebben gehad. Met de verschillende niveaus is
een groter aantal klassen nodig, omdat de leerimpact uiteraard veel groter is
wanneer kinderen op hun eigen niveau les krijgen. Daarom is het lesaanbod
uitgebreid naar inmiddels zes niveau’s.
Engelse les
De Engelse lessen bij COLT worden sinds oudsher verzorgd door
vrijwilligers. Kristine, een internationale coach die ons twee jaar lang
als vrijwilliger hielp, overziet het curriculum en de continuïteit en
ondersteunt de vrijwilligers samen met de lokale leraar. Zowel de
kinderen in COLT’s opvang als die uit de buurt kunnen gratis van dit
onderwijs genieten. In juli 2017, tijdens de eerste verjaardag van de
nieuwe school, werden de kinderen die het afgelopen jaar geen les
hadden gemist extra in het zonnetje gezet.
Computerles
De ontwikkeling van computervaardigheden is ook in Cambodja belangrijk voor
bijna elke geschoolde baan. Dankzij een gulle donatie van een vrijwilliger uit
Australië en de ondersteuning van meerdere vrijwilligers is er een
computerlokaal met zestien computers samengesteld. De lessen worden
verzorgd door de lokale leraar, vrijwilligers en onze eigen junior-staff
medewerker Sopheak. Omdat hij later graag in de IT wil werken is dit een
uitstekende mogelijkheid om ervaring op te doen in systeembeheer en doceren.
De lessen richten zich met name op het verbeteren van basisvaardigheden als
MS Word, Excel en Powerpoint.
Bibliotheek
De bibliotheek is het dynamische kenniscentrum van de school. Door de jaren
heen is een indrukwekkende verzameling lees- en studieboeken opgebouwd en
lezen in Engels en Khmer wordt doorlopend gestimuleerd. De bibliotheek is het
kantoor waar de nieuwe plannen voor de school worden gesmeed, vrijwilligers en
begeleiders wekelijkse bijeenkomsten houden, terwijl kinderen uit de buurt
kunnen spelen en lezen.

Tekenen, kunst en muziek
In 2017 zijn de creatieve vaardigheden zeker niet vergeten. Dankzij de
inzet van Shona, een kunstlerares die ons voor lange duur wekelijks
ondersteunt, werden de kunst- en tekenlessen structureel én
professioneel. De kinderen worden gestimuleerd om verschillende
technieken te gebruiken en ontwikkelen hun oplossend en creatief
denkvermogen. Een bijzonder initiatief in een land waar in scholen
nauwelijks aandacht is voor creativiteit.
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Ontwikkeling personeel
In lijn met de visie dat structurele vooruitgang in de gemeenschap met name geboekt wordt door het
vergroten van persoonlijke capaciteiten, is ook het idee dat COLT in toenemende mate onafhankelijk
gaat opereren afhankelijk van de capaciteiten van het lokale personeel. COLT investeert daarom
doorlopend in de training en ontwikkeling van de lokale medewerkers.
In 2017 volgde het personeel een professionele EHBO cursus, verzorgd door St. John Phnom Penh.
Nadien werd er nog meerdere keren opfrismomenten verzorgd en hielp ons personeel mee met training
bij andere organisaties.
Daarnaast is het kernpersoneel getraind op brandveiligheid. Gefinancierd vanuit Nagaworld, een lokale
onderneming, leerde ons personeel deze onmisbare vaardigheden op een terrein waar dagelijks ruim
honderd kinderen verblijven. De training viel samen met de controle van alle brandblussers en
rookalarm.
Tevens worden er regelmatig workshops georganiseerd door onze partners NGOCRC en M’lup Russei.
Hier wordt kennis tussen verschillende organisaties gedeeld, en specialisten uitgenodigd die uitleg
geven over belangrijke onderwerpen als re-integratie, gedragsstoornissen of seksueel misbruik. COLT
probeert altijd iemand naar de workshops te sturen om vervolgens de opgedane kennis met de rest van
het team te delen.
Tenslotte wordt het team ondersteund door internationale coaches die hen dagelijks trainen op het
gebied van management & administratie, onderwijs en pedagogiek.

L/M: rookalarms en brandveiligheid; Rechts:EHBO
training door St. John

4.4.

Zelfhulpgroep

In januari 2017 richtte COLT de eerste zelfhulpgroep op. Een project mogelijk gemaakt dankzij de
bevlogen fondsenwerving van Team Arunny, waarin invloedrijke leden uit de gemeenschap
gestimuleerd, getraind en begeleid worden om problemen in hun directe omgeving uiteindelijk zelf
het hoofd te kunnen bieden. Aangezien de groepsleden al een functie binnen de gemeenschap hebben
kunnen zij meer invloed op de mensen om hen heen uitoefenen en dus meer resultaten boeken.
Doordat de kennis die COLT aan de groepsleden overbrengt op deze manier maximaal verspreid wordt
hopen we dat families zich meer ontwikkelen, en minder afhankelijk van COLT (of andere organisaties)
worden. Om dit project en onze andere activiteiten binnen de gemeenschap, te begeleiden is er een
tweede maatschappelijke werker aangetrokken.
De zelfhulpgroep had allereerst een aanloopfase waarin verschillende leden werden aangetrokken,
een voorzitter werd gekozen en veel aan teambuilding werd gedaan. Om uiteindelijk leden te krijgen
die genoeg zelfvertrouwen hebben om problemen te kunnen (h)erkennen, analyseren en op te lossen
is het essentieel dat ze een gedegen training krijgen. Helaas zijn veel van de leden erg druk met hun
eigen werk en familie en bleek het niet gemakkelijk de groep structureel bij elkaar te krijgen.
De groep is in het afgelopen jaar zoveel mogelijk blootgesteld aan training en opleiding, zowel van
Shelter Manager Piseth als de maatschappelijk werkers, maar ook namen zij deel aan de EHBO cursus
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van St. John en workshops van M’Lup Russei. De vaardigheden die de groepsleden hier leerden
konden zij op hun beurt weer toepassen in hun directe omgeving.
Daarnaast gaf de groep zelf aan dat drugsproblemen in hun ogen het grootste probleem was in de
omgeving en dat ze daar graag iets aan zouden willen doen. COLT verzorgde daarom diverse
trainingen voor de leden omtrent de gevaren van drugs, symptomen van verslaving en het doorbreken
van gewoonten. De leden konden deze informatie toepassen in hun omgeving, om zoveel mogelijk
mensen te bereiken.
Omdat dit concept vrij nieuw is zal in 2018 een doorstart worden gemaakt, waarin de activiteit van de
verschillende leden zal worden geëvalueerd en eventueel nieuwe leden worden aangetrokken.

4.5. Gezondheidszorg
Op het gebied van gezondheidszorg ondersteunt COLT de gemeenschap met verschillende activiteiten,
vaak in samenwerking met gespecialiseerde organisaties. Deze werkzaamheden worden aangevuld met
doorlopende training door internationale coaches en gekwalificeerde vrijwilligers in bijvoorbeeld
voeding, hygiëne en medicijngebruik.
Medische kliniek Chibodia
Op het gebied van gezondheidszorg werkt COLT samen met de doctoren van onze partnerorganisatie
Chibodia. Geleid door Dr. Prak, houdt het team van de Motomedix drie keer per week twee uur vrije
inloop in de medische kliniek op ons terrein. Jong en oud uit de gemeenschap wordt hier gratis van een
consult voorzien, medicijnen verstrekt of eventueel doorverwezen naar een ziekenhuis in de buurt.
Kinderen in de dagopvang krijgen een grondige controle, inclusief bloedtest, voordat ze in het
programma worden opgenomen. Daarnaast komen alle kinderen in onze opvang tweemaal per jaar ter
controle bij Dr. Prak en is hij in geval van nood oproepbaar voor advies of verwijzing.

Links: Chibodia’s Motomedix hebben een kliniek bij COLT. Midden: KIDS hielpen
ca. 600 kinderen aan hun gebit. Rechts: Docosteocam osteopathen hielpen
vrijblijvend iedereen uit de gemeenschap.

Tandheelkunde
De tanden van alle kinderen in ons bereik worden al sinds jaar en dag verzorgd door de tandartsen van
het team van KIDS (Kids International Dental Services). Geleid door Bob en Purobi kwam zij ook in 2017
weer bij COLT, waar ze zo’n 600 kinderen uit de buurt en van bevriende organisaties helpen. Daarnaast
reizen ze Cambodja rond om in de armste streken kinderen te helpen. Hierbij hielpen een drietal COLT
kinderen mee als vertalers en assistenten. In acute gevallen gaat COLT met kinderen naar Smile Dental
Clinic, een uitstekende tandarts in Phnom Penh, die onze kinderen gratis helpt.
Docosteocam
De Franse osteopaten van Docosteocam kwamen in juli naar COLT om alle kinderen in ons centrum,
iedereen uit de gemeenschap en al het personeel gratis te behandelen. Daarnaast ondersteunde COLT
de groep in hun bezoek aan Andong, een arme sloppenwijk in de buurt van het vliegveld, waar nog eens
150 kinderen geholpen werden. De groep artsen bezoekt in hun reis rond Cambodja zoveel mogelijk
organisaties en helpt kinderen vrijwillig.
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Australische verpleegsters
Ook in 2017 bezocht een groep Australische verpleegsters in opleiding ons centrum. In een tweetal
dagen hielpen zij honderden kinderen uit onze buurt en van bevriende organisaties aan een medische
keuring en verwezen zij meer serieuze gevallen door naar het ziekenhuis. Tevens gaven de
verpleegsters les in preventie en hygiëne, een onderwerp waar in Cambodja niet genoeg op kan
worden gehamerd.

4.6.

Sport, spel overige activiteiten

In 2017 zijn alle sportactiviteiten en de faciliteiten bij COLT langzaam maar zeker doorontwikkeld. Het
sportveld heeft dankzij verscheidenen donaties voetbaldoelen en een volleybalnet en tevens is er
dankzij de bevlogen tieners van HDM voldoende materiaal voor hockey beschikbaar. Daarnaast
organiseert COLT een hoop andere, uiteenlopende activiteiten waarin vaak de helpende hand wordt
geboden door vrijwilligers en bevriende organisaties.
Voetbal
Nog altijd sport nummer één en aanhoudend populair. COLT
organiseert trainingen voor de kinderen uit de gemeenschap, die
worden geleid door de oudere kinderen uit de opvang. Daarnaast
organiseert de Indochina Starfish Foundation (ISF) wekelijks
training en wedstrijden voor zowel teams van meiden en jongens.
ISF organiseert een competitie voor verschillende ngo’s op een
sportcomplex dat niet ver van ons centrum ligt. Tevens stellen zij
het benodigde sportmateriaal beschikbaar en worden de reiskosten
vergoed. Naast ISF is ook Phnom Penh Crown Football Club,
Cambodja’s recordkampioen, een graag geziene gast bij COLT. In 2017 organiseerde de professionals
van PPCFC een training voor al onze kids en deden zij menig kinderhart sneller kloppen. Naast dat het
leuk is, biedt voetbal (en andere sporten) een sterke band met de gemeenschap en andere
organisaties.
Australian Football League
Via onze oud-vrijwilliger Carla Mason werden al de meiden van COLT in 2017 uitgenodigd voor de
wekelijkse trainingen van het beruchte AFL. Voor alle evenementen wordt het supermoderne
sportveld van ISPP, Cambodjaanse meest vooraanstaande school, afgehuurd en werken de meiden
samen met leeftijdsgenoten van andere organisaties aan hun conditie.
Khmer Nieuwjaar en Pchum Ben
Tweemaal per jaar, tijdens de belangrijkste feestdagen, komen COLT en Cambodja tot volledige
stilstand. Deze feestdagen zijn uiteraard Khmer Nieuwjaar en Pchum Ben, die ook in 2017 weer naar
hartenlust werden gevierd. Het oudere personeel werd via een respectvolle ceremonie bedankt en er
werden traditionele spelletjes gespeeld en uiteraard lekker gegeten. Daarna ging iedereen voor een
week terug naar de (resterende) familie en kreeg het personeel de nodige rust.
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Dag van de rechten van het kind
Omdat COLT lid is van NGOCRC , dat zich actief bezighoudt met de rechten van het kind worden alle
kinderen ieder jaar uitgenodigd voor de activiteiten op de dag van de rechten van het kind. Op deze
dag wordt de tijd genomen om stil te staan bij de rechten van het kind, die in een land als Cambodja
nog altijd niet vanzelfsprekend zijn en dagelijks worden geschonden.
Uitwisseling met Hockeyclub HDM
In juli vond de tweede culturele uitwisseling met de tieners van Hockeyclub HDM plaats. In een
gevarieerd programma van bijna drie weken leerde 4 kinderen uit Nederland de oudste kinderen van
COLT beter kennen. De Nederlandse en Cambodjaanse cultuur werden uitgewisseld op school, in de
keuken en op het sportveld. Daarnaast viel het evenement samen met een bijzondere trip naar het
tropische eiland Koh Rong Samloem
Koh Rong Samloem
Ook in 2017 was er weer een uitje met het personeel en alle kinderen in de opvang naar het tropische
eiland Koh Rong Samloem. Iedereen speelde de hele dag in de zee en genoot van de boottrip van en
naar het eiland. Daarna hadden we samen een lekkere barbecue en speelde de kids door tot het
donker werd en verbleef iedereen voor één nacht in Sihanoukville. Voor alle kinderen (en het
personeel) altijd een enorm avontuur.
Plastic Free Cambodia, Lyly’s Ijsfabriek, Mai’s Trampoline is een greep uit de diverse organisaties die
het afgelopen jaar extra activiteiten voor COLT organiseerden. Vrijwel alle evenementen hebben een
educatief karakter, maar vaak is het ook gewoon ontzettend leuk. De kinderen uit de buurt worden
uiteraard zoveel mogelijk betrokken in alle activiteiten.
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4.7.

Plannen voor 2018

In 2018 zal de visie 2015-2020 verder worden uitgevoerd. Dit betekent dat de transitie van
kindertehuis naar gemeenschapscentrum verder zal worden doorgezet, zodat COLT kinderen en
families uit de omgeving nog beter kan ondersteunen. Daarnaast zal het een jaar zijn waar, na het
recent opstarten van activiteiten, naar stabiliteit zal worden gezocht.
Bouw en onderhoud
In het komende jaar zal COLT de infrastructuur op ons centrum versterken door enige nieuwe en het
verbeteren van bestaande faciliteiten. Binnen de muren van het centrum vindt zowel kinderopvang als
onderwijs plaats en het is belangrijk dat deze activiteiten elkaar niet in de weg zitten. Op dit moment
zijn er alleen toiletten in het opvanggedeelte van het centrum, waardoor er geen duidelijke scheiding
is en het centrum soms overlopen wordt. Om de grote groep kinderen en andere bezoekers te kunnen
faciliteren zal dus een tweetal extra toiletten worden gebouwd. Tevens zullen alle gebouwen van
drinkwater worden voorzien.
Doorstart zelfhulpgroep
Omdat de ontplooiing van een zelfhulpgroep het afgelopen jaar niet zonder slag of stoot ging zal deze
in 2018 een doorstart krijgen. De opzet van de groep en de activiteiten is kritisch geëvalueerd en het
lokale personeel zal een nieuw plan creëren om de stap te kunnen zetten van een inleidende fase
(waar de groep COLT en elkaar leert vertrouwen en training krijgt) naar het moment waar de groep
daadwerkelijk een bijdrage gaat leveren aan hun direct omgeving. In samenwerking met M’lup Russei,
een nationale organisatie die ook andere zelfhulpgroepen heeft begeleid, zal er onderzocht worden
wat andere groepen tot een succes maakt en hoe we dit model kunnen toepassen binnen onze eigen
gemeenschap.
Verbetering samenwerking lokale scholen
Om een zo duurzaam mogelijke bijdrage te kunnen leveren aan de lokale gemeenschap is het
belangrijk dat uiteindelijk lokale instituten in staat zijn zelf hun boontjes te doppen. Onderwijs is hierin
uiteraard van cruciaal belang, omdat dit de meeste invloed heeft op
het welzijn van de toekomstige generatie. Naast de
doorontwikkeling van COLT’s gemeenschapsschool zal er in 2018 ook
hard worden gewerkt om de samenwerking met lokale scholen te
verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door lokale leraren bij te scholen of
samen te werken met andere organisaties en gezamenlijk advies
verstrekken.
Om te verzekeren dat we niet allemaal
een andere kant op gaan verbetert
COLT de relatie met lokale scholen!
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Transitie langdurige naar tijdelijke opvang
In lijn met het voorgaande jaar én de richtlijnen van Unicef, die
ook de Cambodjaanse overheid worden gevolgd zal in het
komende jaar de lijn worden doorgezet waarin zoveel mogelijk
binnen de gemeenschap gebeurt. Dit zal voor COLT inhouden
dat er regelmatig familiebeoordelingen worden gedaan om te
inspecteren of een gezinssituatie inmiddels stabiel genoeg is
om kind(eren) veilig in hun familie te re-integreren. Dit proces
wordt uiterst zorgvuldig uitgevoerd waarbij de universele
rechten van het kind (CRC) de leidende criteria zijn. Hiermee komt plek vrij voor tijdelijke opvang van
kinderen uit gezinnen binnen COLT’s gemeenschap die in crisissituaties verkeren. Om een eventuele
re-integratie te bespoedigen werkt COLT samen met autoriteiten, de gemeenschap en
partnerorganisaties, zodat er uiteindelijk een situatie kan worden gecreëerd waar de familie werkelijk
een kans heeft en kinderrechten niet langer in het geding zijn.
Ontwikkeling zelfstandig COLT
In 2018 zal de lijn worden doorgezet naar een lokale organisatie die steeds meer in staat is zelfstandig
te handelen. Sinds 2011 waren er twee buitenlandse coaches fulltime in dienst van COLT. De
organisatie werd doorlopend verbeterd en er is hard gewerkt om het lokale personeel op te leiden en
een structuur neer te zetten waarin continuïteit wordt gewaarborgd, terwijl er voortdurend gestreefd
wordt naar verbetering. Door goede communicatie en de ontwikkeling van het ondersteunend team
achter de schermen is het in veel situaties mogelijk COLT
op afstand te adviseren, aangevuld met regelmatige
bestuursbezoeken. Daarom is in september 2017, na het
afscheid van Aga en Noach, het buitenlands personeel
teruggebracht naar één. Kristine Anderson zal zich met
name inzetten ter begeleiding van vrijwilligers en
controleert de kwaliteit van de gemeenschapsschool en
kinderdagopvang, maar zal minder nadrukkelijk invloed
uitoefenen op dagelijkse beslissingen.
COLT zal in de toekomst steeds meer
zelfstandig gaan handelen!
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4.8.

Donaties en giften in Cambodja

Voor de uitvoering van onze activiteiten is COLT volledig afhankelijk van donaties en giften. Sponsors,
bezoekers, vrijwilligers, vrienden, familieleden en lokale partners doneren regelmatig goederen en/of
contanten om zo direct een bijdrage aan de organisatie te leveren. Het afgelopen jaar werd onder
andere ontvangen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijst, olie, soyasaus, peper, zout, suiker, zoetigheid
Kleding en ondergoed
Schooluniformen en tassen
Onderwijsmateriaal zoals; schriften, papier, nieuwe studieboeken
Computers, laptops, Ipads
Toiletartikelen
Medicijnen en brillen
Sportartikelen: kleding, voet-, volley- en hockeyballen, hockeysticks
Speelgoed, puzzels, bordspelen, peuter- en kleuterkleertjes
Vergoeding voor extra activiteiten zoals trip naar Koh Rong Samloem, zwembad, BBQ,
verjaardagen, etc.

Deze steun is onmisbaar voor onze organisatie. Het is hartverwarmend om de betrokkenheid ter
plekke te zien en helpt in het drukken van de lopende kosten. De organisatie in Cambodja houdt een
verlanglijst bij zodat bezoekers gemakkelijk kunnen inspringen op actuele behoeften.

Iedereen
bedankt!!!

30 Jaarverslag 2017 - COLT

4.9. Fondsenwerving
De activiteiten die COLT in Cambodja uitvoert zijn alleen mogelijk door fondsenwerving van alle
betrokkenen. Naast incidentele uitgaven voor extra activiteiten of bouwprojecten moeten de lopende
kosten maandelijks worden gedekt. Deze kosten omvatten voeding voor de kinderen in de opvang,
transport -en elektriciteitskosten, maar ook personeelskosten. De gekwalificeerde en betrouwbare
personeelsleden die het team in Cambodja vormen zijn de voornaamste reden dat COLT een hoop
bereikt heeft en optimistisch naar de toekomst kan kijken. Met het oog op de overgang naar een
dynamisch gemeenschapscentrum is de betrokkenheid van alle sponsoren en donateurs essentieel.
Het bestuur blijft daarom erg actief in de fondsenwerving en vraagt ook de doorlopende steun van
iedereen die betrokken wil zijn bij de activiteiten van COLT.
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5. Vrijwilligers
Gedreven vrijwilligers vormen sinds het prille begin het kloppend hart van COLT. Net zoals het bestuur
zich op vrijwillige basis inzet om een visie uit te zetten en lange-termijndoelen na te streven, zetten
vrijwilligers zich steevast in om een steentje bij te dragen in het behalen van die doelen. COLT is
doorlopend op zoek naar vrijwilligers die ons ter plekke komen ondersteunen in Cambodja, maar ook
naar mensen die hun passie voor COLT willen gebruiken om ons te helpen in de fondsenwerving. Het
enthousiasme en de directe betrokkenheid van vrijwilligers is voor veel mensen doorslaggevend in de
vraag of zij COLT willen of blijven ondersteunen en daarom onmisbaar om de activiteiten in Cambodja
te kunnen blijven uitvoeren.
Binnen de muren van ons gemeenschapscentrum zijn er de volgend mogelijkheden om je als
vrijwilliger voor COLT in te zetten:
Engelse les
De hoofdmoot van het aanvullend onderwijs dat COLT biedt wordt
gevormd door de Engelse lessen. Deze worden van maandag tot en
met donderdag verzorgd voor kinderen in opvang en kinderen uit de
buurt. Met deze Engelse lessen biedt je de kinderen later een
significant betere kans op een baan, maar help je ook in het creëren
van goede studiegewoonten, verbreding van hun horizon en
ontwikkeling van hun zelfvertrouwen.
Kinderdagopvang
Ter ondersteuning van de nanny’s plaatst COLT één vrijwilliger in de kinderdagopvang.
Hier werk je minimaal vier dagen per week met kinderen van twee tot zes jaar oud en
ondersteun je het volledige programma, waarbij de nadruk ligt op training van het
lokale personeel. Hiervoor is ervaring in kinderopvang en een professionele instelling
belangrijk.
Muziek
Sinds 2016 staat het muziekprogramma voor vrijwilligers officieel
op de kaart. Omdat er in het reguliere Cambodjaanse onderwijs
nauwelijks plek is voor creativiteit probeert COLT de kinderen hier
ruimte voor te geven. Samen leren muziek te maken geeft
kinderen, die vaak in nare omstandigheden hebben geleefd, een
uitlaatklep voor emoties die ze soms moeilijk onder woorden
kunnen brengen. COLT streeft ernaar alle kinderen, ongeacht hun
talent, de kans te geven muziek te maken.
Sport en onderhoud
Voor de echte bikkels heeft COLT een programma voor sport en
onderhoud. Dit bestaat uit het organiseren van gevarieerde
sportlessen voor alle kinderen, aangevuld met Engelse les en/of
onderhoudswerkzaamheden. Omdat dit programma zich met name
onder de Cambodjaanse zon uit wordt gevoerd is een zekere ervaring,
goede fysieke gesteldheid en grote zelfstandigheid extra belangrijk.
Computers
Via computerlessen probeert COLT zowel kinderen als ouderen een
belangrijke basisvaardigheid mee te geven die de kansen vergroot op
de huidige Cambodjaanse arbeidsmarkt. Deze lessen zijn met name
gericht op het vergroten van basisvaardigheden in Microsoft Office,
printen, onderhoud en het oplossen van basale problemen.
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COLT stelt de volgende minimale eisen aan vrijwilligers:
• passie, zelfstandigheid en flexibiliteit
• leeftijd vanaf 18 jaar
• Engelstalige CV
• bewijs van goed gedrag
• affiniteit met kinderen en bij voorkeur ervaring in lesgeven
• kopie van het paspoort
• ondertekening van de “Code of Conduct”
Daarnaast geldt er voor alle onderwijsprogramma’s een minimum van vier weken. Voor vrijwilligers met
specialistische kennis op het gebied van onderhoud, computers of gezondheid kan een uitzondering
worden gemaakt.
Vergoeding
COLT vraagt geen specifieke vergoeding aan vrijwilligers, maar verwacht en stimuleert vrijwilligers om
hun betrokkenheid te tonen door ons te ondersteunen in de fondsenwerving. Het beste moment
hiervoor is vlak voor of vlak na je periode als vrijwilliger. Daarnaast ben je als vrijwilliger zelf
verantwoordelijk voor transport van en naar COLT. Vrijwilligers worden voor en tijdens hun periode bij
COLT ondersteund door een ervaren internationale coach.
Als vrijwilliger bij COLT draag je een steentje bij aan de ontwikkeling van kinderen in een minder
bevoorrechte omgeving. Je leert Cambodja op een intiemere manier kennen dan als toerist en zal zowel
de positieve als negatieve kanten van een land in ontwikkeling ontdekken. Voor veel vrijwilligers is hun
tijd bij COLT een bijzondere ervaring die ook nadien nog lang doorwerkt!
Wil je meer weten over het werk als vrijwilliger bij COLT? Of wil je de mogelijkheden weten om ons
buiten Cambodja te ondersteunen? Email naar info@colt-cambodia.org of bekijk onze website!

***Welkom in de COLT-familie!***
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6. Jaarrekening
- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting op de jaarrekening
*Samengesteld door Accountantskantoor HUTB.V.

6.1.

Balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)
31 december 2017

31 december 2016

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Financiele vaste activia
Overige vorderingen

1
-------------------

1
----------------1

Vlottende activa
Vorderingen
Overige Vorderingen

Liquide middelen

937
-------------------

1

4.136
----------------937

4.136

50.621
-------------------

61.323
-----------------

51559

65.460

Totaal activazijde
PASSIVA
Stichtingsvermogen
Vrije reserve

49.825
--------------------

64.660
----------------49.825

Kortlopende schulden
Overige schulden en

Totaal Passivazijde
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1.734
-------------------

64.660

800
----------------1.734

800

--------------51.559

-----------65.460

6.2.

Staat van baten en lasten over 2015
2017
-----------------------------€

2016
------------------------------€

73.711
73.711

106.254
106.254

Baten
Totale opbrengsten

Exploitatiekosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Bijzondere baten en lasten

83.643
193
3.249
-

59.237
266
1.988
21.497

Som der bedrijfskosten

87.085
---------------

Bedrijfsresultaat

-13.374

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Som der financiële baten en lasten

Resultaat
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-652
-809
---------------

82.948
-------------23.306

559
-760
--------------1461
---------------14.835

-201
---------23.105

6.3

Toelichting op de balans

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa

Overige vorderingen
Lening Cambodja

31 – 12 – 2017
------------------€

31 -12 -2016
----------------€

1

1

2017
---------------------€
Lening Cambodja
Nominale stand per 1 januari
Verstrekt
Af: voorziening voor oninbaarheid
Stand per 31 december

366.218
-366.217
---------- ------------1

2016
-----------------€

344.721
21.497
-366.217
-----------------1

Deze lening is verstrekt aan de executive director en voorzitter van de Cambodjaanse stichting COLT, de
heer Deng Dara. De lening is verstrekt ten behoeve van de aankoop van een perceel grond in Cambodja.
De lening is aflossings- en rentevrij.
Omdat niet te verwachten is dat de lening ooit zal worden terugbetaald, is het gehele saldo voorzien als
oninbaar.
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen
Rabobank, nr. NL81 RABO 0120024942
Rabobank, nr. NL02 RABO 3155 2646 16
Rabobank, nr. NL22 RABO 0321 812662
USD Betaalrekeing

Er zijn geen kredietfaciliteiten
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937

4.136

7.517
32.091
2.240
8.773
-------------------50.621

14.391
26.062
7.377
13.493
-------------------61.323

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Vrije reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Vrijval bestemmingsreserves
Stand per 31 december

2017
--------------------€

2016
-------------------€

64.660
-14.835
-----------------49.825

26.305
23.105
15.250
-------------------64.660

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden
Nog te betalen accountantskosten
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1.734

800

6.4

Toelichting op staten van baten en lasten

1. Donaties
Donaties algemeen
Donaties Studiefonds
Donatie visie
Donaties kinderen
Donaties vrienden van COLT
Opbrengst rekenprogramma

Exploitatielasten
Exploitatielasten project Cambodja
Kantoorlasten
Kantoorbenodigdheden
Kosten boekhoudprogramma

Algemene lasten
Accountantlasten
Overige algemene kosten

2017
--------------------€

2016
-------------------€

64.951
-100
8.240
620
---------------------73.711

73.161
320
20.348
10.425
2.000
-------------------106.254

83.643

59.237

193
-------------------193

226
--------------------226

908
2.341
3.249

908
1.080
1.988

Bijzondere baten en lasten
Mutatie voorziening oninbare vordering

-

21.497

Financiële Baten en Lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten bank
Koersresultaten

Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente en kosten rekening-courant bank
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8
-660
-652

31
528
559

809

760

7.

Financiële ondersteuning

Het financiële traject van COLT in Phnom Penh loopt via de Stichting COLT-Cambodia in Nederland. Elke
maand wordt door de Nederlandse stichting geld overgemaakt dat dient ter dekking van de lopende
kosten. Terugrapportage vindt plaats d.m.v. een maandelijks financieel overzicht dat nauwgezet wordt
beoordeeld door het stichtingsbestuur in Nederland.
In 2014 heeft COLT een lokaal erkend accountantskantoor ingehuurd dat de maandelijkse financiële
rapportages controleert en aan het eind van het jaar een eindrapport (incl. balans en staat van baten
en lasten) opstelt dat voldoet aan de eisen van de Cambodjaanse overheid. Dit kan ook worden gebruikt
ter ondersteuning van de jaarlijkse audit die het Ministerie van Sociale Zaken uitvoert.
De activiteiten die COLT in Cambodja uitvoert zijn alleen mogelijk door de financiële ondersteuning en
actieve betrokkenheid van iedereen in ons netwerk. Alle bestuursleden in Nederland, evenals die in
Cambodja, werken aanhoudend als aanjager van de fondsenwerving en de onderhouding van het
bredere ondersteunend netwerk. Naast de incidentele activiteiten die beschreven zijn in hoofdstuk 3.2
is regelmatige ondersteuning essentieel voor het dekken van de lopende kosten en het garanderen van
de continuïteit van de stichting.

Vaste donateurs
Donateurs die maandelijks of jaarlijks een vast bedrag overmaken naar onze stichting zijn essentieel
voor de continuïteit van de stichting. Omdat iedereen naar zijn mogelijkheden handelt zijn er vaste
sponsoren vanaf €5 per maand:
Rijstsponsor

€5

Rijst voor één kind

Medisch

€10

Gezondheidszorg voor één kind

School

€15

Aanvullend onderwijs voor twee kinderen

Personeel

€20

Docenten, medische personeel, maatschappelijk
werkers

Ouder/kind

€25

Verzorging kinderen in dagopvang én ondersteuning persoonlijk
ontwikkelingstraject ouders

Kind sponsor

€30

Ondersteuning kinderen in langdurige opvang

Vrienden van COLT
Bedrijven/instellingen of persoonlijke stichtingen die COLT voor langere tijd financieel ondersteunen,
krijgen de even eervolle als benijdenswaardige vermelding “Vriend van COLT”.

Studiefonds
De studiekosten voor de kinderen in opvang worden gedekt door specifieke donaties voor het
studiefonds.

COLT Duitsland
COLT Deutschland e.v. is een langlopende zusterstichting in Duitsland, die ons jaarlijks via
verschillende activiteiten ondersteunt.
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8.

Contactinformatie

8.1

Contact informatie

COLT Nederland
Koedijk 25
7371ED Loenen

Email:
Frida de Boer
Sabina Baire
Tineke van Asseldonk
Jessica Michelsen
Algemeen

frida@COLT-cambodia.org
sabina@colt-cambodia.rog
tineke@colt-cambodia.org
jessica@colt-cambodia.org
info@colt-cambodia.org

Multimedia
Website:
Facebook:

www.COLT-cambodia.org
https://www.facebook.com/colt.cambodia/

Bankrekening
rek.nr:
IBAN code:
BIC code:
KvK-nummer:
ANBI-nummer:

1200.24.942 t.n.v. COLT Cambodia
NL81 RABO 0120 0249 42
RABONL2U
02092710
70433

Adres gegevens COLT Cambodja
#301, St. Tumnop Prek Thnot
Sangkat Dankor, Khan Dankor
Phnom Penh, Cambodia
Tel: 855-23-6320028

40 Jaarverslag 2017 - COLT

