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1.

Inleiding

Hiermee presenteren wij het jaarverslag 2013 van onze Stichting Colt-Cambodia (Nederland). In dit
verslag willen wij u informeren over de ontwikkeling van ons project gedurende het afgelopen jaar,
alsmede het welzijn van de kinderen in Cambodja die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

1.2

Over Colt

De Cambodjaanse Thourn Sinan, de Nederlandse Andre Ruys en Menno van Essen troffen in 2005 een
groep kinderen aan die onder erbarmelijke omstandigheden woonden langs de spoorlijn, helemaal
niets hadden en zwaar verwaarloosd waren. Sinan, Andre en Menno – allen werkzaam in het toerisme
– bezochten deze kleine organisatie zo af en toe met toeristen om via deze weg enkele donaties te
genereren. Echter was dit onvoldoende om het project draaiende te houden en de levenstandaard van
de kinderen te verbeteren. Op uitnodiging van haar goede vriend Andre, kwam de Nederlandse Tina
Beekman – Tolner op bezoek in Cambodja en brachten zij een bezoek aan de kinderen van Colt. Na dit
bezoek hebben ze besloten de handen ineen te slaan en deze groep kinderen te helpen. Tina heeft bij
terugkomst in Nederland de Stichting Colt-Cambodia opgericht om zo structureel hulp te kunnen
bieden aan deze groep kinderen, en een goede organisatie op te bouwen.
Het Colt kindertehuis in Phnom Penh biedt onderdak aan 30 Cambodjaanse kinderen met
verschillende achtergronden. Sommige kinderen zijn wees, een groot aantal heeft één ouder of komt
uit een extreem arm gezin dat leeft op straat of de vuilnisbelt. Sommige kinderen komen uit gezinnen
waar gewelddadigheid een rol speelt.
Colt ziet het als haar missie deze kinderen en hun families te helpen om hun toekomst te verbeteren.
Wij bieden de kinderen een veilig onderkomen, gezond voedsel, goede medische zorg en uiteraard
goede scholing. Alle kinderen gaan naar Cambodjaanse particuliere school en krijgen binnen ons
project computerles, naailes en Engelse les.
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
heeft de stichting Colt de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) – status gekregen van de overheid
(dossier nr. 70433).
In dit verslag willen wij u informeren over al onze activiteiten, lopende projecten en belichten we de
financiële kant van ons project.
Mede dankzij alle steun van onze sponsoren, donateurs, vrijwilligers en bestuursleden kunnen wij de
kinderen van Colt een goede toekomst bieden. Als bestuur proberen wij dagelijks de organisatie
draaiende te houden en nieuwe initiatieven te bedenken waarbij we het belang van onze kinderen
voorop stellen.
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2.

Organisatie

Zoals aangegeven in de inleiding bestaat onze organisatie uit twee stichtingen, Colt
Nederland en Colt Cambodja die nauw met elkaar verbonden zijn, elk met hun eigen
bestuur. Daarnaast wordt veel steun ondervonden van onze zusterorganisatie Colt
Deutschland e.V. In alle stichtingen staat de afkorting voor: Cambodian Organization
for Living and Training. Herkenbaar aan het logo zoals hiernaast afgebeeld.

2.1

Colt bestuur Nederland

Het Nederlandse bestuur bestaat uit vier leden te weten Tina Beekman – Tolner, Andre Teeuw, Frida
de Boer en Titia Eenhoorn - Van Stempvoort.
Tina Beekman – Tolner
Tina heeft de Stichting Colt-Cambodia in 2005 opgericht, is voorzitter van de
Nederlandse stichting, alsmede bestuurslid van de Cambodjaanse stichting. Zij
voert het secretariaat, onderhoudt contacten met sponsoren, donateurs en is
verantwoordelijk voor fondsenwerving. Tina reist twee keer per jaar naar
Cambodja om Colt te bezoeken.

Titia Eenhoorn - van Stempvoort
Titia is mede-oprichtser van Colt en ondersteunt Tina waar nodig is.

André Teeuw
André Teeuw is vanaf 2006 betrokken bij Colt, en sinds 2007 bestuurslid. Hij
houdt toezicht op de financiële gang van zaken, monitort de maandelijkse
rapportages, stelt het budget op, onderhoudt contact met sponsoren en
houdt zich bezig met fondsenwerving. Andre reist twee keer per jaar naar
Cambodja om Colt te bezoeken.

Frida de Boer
Frida is bestuurslid sinds 2011 maar al langer betrokken bij Colt. Frida woont op
sinds 2011 in Cambodja en werkt, tezamen met haar partner Wilco Schijff, bij
Colt waar zij lokale medewerkers coacht en de coördinatie van vrijwilliges van
het opzetten van projecten op zich neemt. Zij onderhoudt contacten met
sponsoren, donateurs en vrijwilligers, verzorgt de website en de nieuwsbrief en
houdt zich eveneens bezig met fondsenwerving.
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2.2

Bestuur Colt Cambodja

Tina Beekman – Tolner - Chairman
Tina is vanaf het eerste uur betrokken bij Colt. Naast het voorzitterschap van de Nederlandse stichting
vervult zij deze functie tevens binnen het Cambodjaanse stichtingsbestuur.
Deng Dara – Executive Director
Dara is van 2008 tot 2010 Shelter manager bij Colt geweest en heeft sindsdien een adviserende rol
voor het huidige personeel en kinderen. Na het vertrek van Sek Nimol is Dara in oktober 2013
benoemd tot Executive Director.
Andre Ruys – Advisor & Executive Committee Member
Andre is ook vanaf het begin betrokken bij Colt en woont al sinds 2004 in Cambodja. Andre zorgt voor
sponsoring en heeft een adviesrol.
Robert Heiduzcek – 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 de zusterorganisatie Colt Deutschland e.V.
Sam Piseth - Advisor & Executive Committee Member
Sam Piseth is sinds 1 augustus 2013 werkzaam bij Colt waar hij in eerste instantie de rol van Education
Officer bekleedde maar na het vertrek van Mrs. Sek Nimol is aangetreden als Shelter Manager. 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 oktober maakt zij deel uit van
het Colt bestuur in Cambodja. Sopheak heeft een juridische achtergrond en vervult een adviserende
rol.
Lun Huot – Advisor & Executive Committee Member
Na het vertrek van An Sokhun als personeels en bestuurslid is Huot gevraagd om plaats te nemen in
ons Cambodjaanse bestuur. Huot kennen we al jaren en hij runt samen met zijn vrouw ook een klein
kindertehuis niet ver van Colt gelegen. Huot heeft een adviserende rol.
Tijdens de bestuursvergadering van Colt Cambodja in oktober 2013 hebben er een aantal
bestuurswijzigingen plaatsgevonden;
-

Sek Nimol – is niet langer werkzaam bij Colt en heeft haar functie als Executive Director
neergelegd.
Menno van Essen is afgetreden als bestuurslid van Colt

-

Deng Dara – heeft als bestaand bestuurslid de rol van Executive Director op zich genomen
Sam Piseth – is bestuurslid geworden
Tout Sopheak – is bestuurslid geworden
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2.3

Personeel van Colt in Cambodja

Bij Colt werkt voornamelijk lokaal personeel. Hieronder een overzicht;
Sam Piseth – Shelter Manager
Piseth is in augustus 2013 aangesteld als education officer en heeft na het
vertrek van Sek Nimol in oktober 2013 de rol als shelter manager
overgenomen. 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.
Leng Kong Kea – Educational officer
Kong Kea werkt sinds 1 november 2013 bij Colt. Kong Kea is een ervaren
onderwijzer. Hij is verantwoordelijk voor de Colt school en de vrijwilligers.
Hij onderhoudt contacten met de basisscholen en universiteiten van de
Colt kinderen en houdt hun voortgang goed in de gaten.
Touch Srey Nak – administratief & financieel assistente
Srey Nak werkt sinds 1 december 2013 bij Colt. Zij zit in haar laatste jaar
van haar opleiding accountancy en assisteert bij de financiën en de
algehele administratie van Colt.

Sun Navin - Kokkin
Navin is de kokkin van Colt. Navin was ooit de eerste kokkin van Colt maar
is twee jaar weggeweest. In 2011 is ze opnieuw bij Colt aan de slag
gegaan. Navin kent de kinderen goed en gaat dagelijks naar de markt om
de inkopen te doen voor haar gerechten.

King Kim Orn – Huismoeder
Orn is sinds augustus 2012 onze huismoeder en zij heeft de dagelijkse
zorg voor de kinderen. Zij let op hun hygiëne, kleding etc. Orn is een
vriendelijke vrouw en ze is erg geliefd bij de kinderen. De man van Orn
werkt als huisvader van Colt. Zij wonen bij COLT en samen zijn zij
verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor alle 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 schoont. 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 de
huismoeder. Hij woont bij Colt en is verantwoordelijk voor het in
en uitgaan van de kinderen en bezoekers.

Kim Vutha – Computerleraar
Vutha is de fulltime computerleraar bij Colt. Hij geeft vijf dagen per
week les bij onze Colt school. Daarnaast onderhoudt hij de computers
van Colt en geeft technische ondersteuning als en waar dat nodig is.

Noun Ratana– Naaileraar
Ratana werkt 7 jaar voor Colt. Hij heeft een eigen naaiatelier waar hij de
kinderen van Colt en externe studenten naailes geeft. Daarnaast
repareert Ratana de kapotte kleding van de kinderen en maakt de
schooluniformen. In 2012 heeft hij ook een rol gespeeld bij het opzetten
van de Colt souvenir shop.

Tieng Rachany – Colt shop medewerkster (part-time)
Rachany is de vrouw van onze naaileraar Ratana. Voorheen gaf ze Engelse
les in de avondklassen. Sinds de oprichting van de Colt shop helpt ze haar
man part-time bij het maken van de souvenirs.

Wilco Schijff en Frida de Boer
Wilco en Frida zijn sinds 1 april 2011 werkzaam bij Colt in Cambodja. Zij
coachen de staf en houden toezicht op de dagelijkse gang van zaken en
het opzetten en begeleiden van projecten. Frida houdt zich bezig met
personeel en vrijwilligers en Wilco begeleidt de financieel medewerker en
beheert de lokale donaties alsmede de spaarcentjes van de kinderen.
Daarnaast geeft hij voetbaltraining aan de oudere jongens en coördineert
het Solar project. Wilco en Frida blijven voorlopig nog tot december 2015
bij Colt.
In 2013 hebben wij afscheid genomen van:
- Sek Nimol, shelter manager
- Sok Seng Sambath, financieel medewerker en onderwijsmanager
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3.

Activiteiten en gebeurtenissen in Nederland

Het secretariaat van de Stichting Colt-Cambodia wordt gevoerd in Nederland door Tina BeekmanTolner. Zij onderhoudt de contacten met de sponsoren van de kinderen, de donateurs van Colt, geeft
presentaties, doet fondsenwerving in haar omgeving, verzorgt de mailingen en dergelijke.
Ons bestuurslid Andre Teeuw houdt toezicht op de financiële gang van zaken, monitort de
maandelijkse rapportages, stelt de begrotingen op en doet fondsenwerving. Tevens
assisteert/adviseert hij Dara Deng, de Executive Director van Colt in Cambodja, bij het onderhouden
van de contacten met lokale instanties.
Daarnaast zijn het afgelopen jaar een aantal nieuwe projecten opgezet/respectievelijk initiatieven
genomen, waarvan hieronder een aantal voorbeelden;

3.1

Vrienden van Colt

Andre Teeuw heeft in 2011 de Vrienden van Colt opgericht. Hij heeft een aantal instellingen/trusts en
bedrijven bereid gevonden om “Vriend van Colt” te worden. Hiermee verbinden ze zich voor een jaar
of soms voor meerdere jaren aan Colt door middel van een financiële bijdrage. Ook in 2013 zijn
activiteiten ontplooid om het aantal vrienden van Colt uit te breiden.

3.2

Colt studiefonds

In 2012 is het Colt studiefonds opgericht waarmee de kans op goed onderwijs voor onze kinderen
wordt vergroot en ze de mogelijkheid krijgen om zich volledig te ontwikkelen. Al enkele jaren lopen we
tegen het corrupte publieke onderwijssysteem aan in Cambodja. In 2012 is dan ook gezocht naar
andere mogelijkheden zodat de Colt kinderen een kans krijgen op beter onderwijs. Voor de kinderen
die naar het voortgezet onderwijs gaan is een particuliere school gevonden waar de kwaliteit van
lesgeven en de docenten beter zijn dan in het publieke onderwijssysteem. Dit brengt echter hogere
kosten met zich mee wat ons heeft doen besluiten om het Colt studiefonds op te zetten. Daarnaast
zijn afgelopen jaar de eerste kinderen naar de universiteit gegaan en elk jaar zullen er meer volgen. Dit
brengt de komende jaren ook hogere kosten met zich mee.
Vanuit het studiefonds betaalt Colt de universiteit, de particuliere school, de beroepsopleidingen, de
trainingen en (werk-)stages en het onderwijs van de Colt school.

3.3

Communicatie

Colt maakt onder andere gebruik van social media om in contact te blijven met sponsoren,
vrijwilligers, donateurs en andere betrokkenen. Colt heeft inmiddels een geheel vernieuwde website
waarop alle informatie over onze stichting is te vinden. In 2014 hopen we de Engelse website te
lanceren. De Colt Facebook pagina en het twitteraccount wordt wekelijks/maandelijks onderhouden
met het laatste nieuws. Elke twee maanden verstuurd Colt een Nederlandse en Engelstalige digitale
nieuwsbrief naar alle Colt contacten. De Colt brochure is in 2012 geactualiseerd en nu in drie talen
beschikbaar; Nederlands, Engels en Duits.
Website:
Facebook:
Twitter:

www.colt-cambodia.org
https://www.facebook.com/pages/Cambodian-Organisation-for-Learning-andTraining/148149051883929
https://twitter.com/COLTCambodia
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3.4

Overzicht acties in 2013

Naast de inspanningen van de Nederlandse bestuursleden zijn ook (oud) vrijwilligers, familieleden,
vrienden en kennissen betrokken bij de fondsenwerving voor Colt. Onderstaande donaties zijn voor
een specifiek doel ingezet of zijn ten goede gekomen aan de algemene middelen ter dekking van de
exploitatiekosten in Cambodja. Voorbeelden van een aantal acties die in 2013 hebben plaatsgevonden
zijn o.a:









Acties en donaties van Colt Duitsland
- In Duitsland heeft Colt een zusterstichting waarvan ons bestuurslid Robert Heiduczek de
voorzitter is. Een kerkgemeenschap in Hamburg ondersteunt ons project al jaren.
Acties op basisscholen en hogescholen
Acties van kerkgemeenschappen en andere verenigingen/ stichtingen
Acties op jaarmarkten/kerstmarkten
BBQ actie
Verkoop producten Colt shop
Lokale marathon
Overige acties

Naast al deze mooie acties ontvingen we ook nog individuele donaties van sponsoren, donateurs,
bezoekers, familieleden, vrijwilligers en bekenden.
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4.

Activiteiten en gebeurtenissen in Cambodja

4.1

Onderwijs

Al sinds de oprichting van onze stichting staat onderwijs hoog in het vaandel. De Colt kinderen volgen
allemaal het reguliere Cambodjaanse onderwijs en bij de Colt school volgen de kinderen,
buurtkinderen en universiteitsstudenten uit de omgeving dagelijks Engelse- en computerlessen.
Dankzij het Colt studiefonds is op het gebied van onderwijs het afgelopen jaar veel vooruitgang
geboekt. Alle kinderen volgen inmiddels onderwijs aan een particuliere school. Daarnaast zijn de
eerste Colt kinderen doorgestroomd naar de universiteit of een beroepsopleiding. Hieronder leest u
alles over de onderwijs activiteiten binnen Colt.

Universiteit
In 2013 zijn er twee Colt kinderen gaan studeren aan de universiteit. Zij zijn begonnen aan de
opleiding Toerisme en Internationale Betrekkingen. Tola de oudste jongen bij Colt is inmiddels in het
tweede jaar van zijn Architectuur opleiding.

Beroepsopleiding
Eén van de Colt meisjes is in maart 2013 begonnen aan een éénjarige opleiding voor kapster en
nagelstyliste. Zij volgt de opleiding met veel plezier en zal in juni 2014 haar diploma in ontvangst
nemen waarna zij aan de slag kan als kapster.

Beltei school
Zoals genoemd in het voorgaande jaarverslag zijn in 2012 de oudere kinderen van Colt overgestapt
van het publiekeonderwijs naar het particuliere onderwijs van de Beltei school. In 2013 hebben de
twee oudste kinderen van Col hun middelbaarschooldiploma in ontvangst mogen nemen. Een prachtig
resultaat na jarenlang hard werken.

Northline
In september van dit jaar hebben de overige kinderen de overstap van de publieke school naar een
betere school gemaakt. Ditmaal hebben we gekozen voor de nabijgelegen Northline school. De eerste
maanden was het wel even wennen maar nu ze eenmaal hun draai hebben gevonden gaan ze met
heel veel plezier naar school. Het huiswerk wordt dagelijks gecontroleerd en bij afwezigheid (b.v.
spijbelen) krijgt COLT meteen een telefoontje. De kwaliteit van lesgeven ligt een stuk hoger dan op de
publieke school. Tevens worden er op zaterdag diverse extra activiteiten aangeboden waar al onze
kinderen aan deelnemen zoals; muziekles, pingpongles, taekwondo, voetbal, chinese les etc.

Mid Way House
In 2013 is Colt een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Domraystichting. De Domray stichting ondersteunt ook kinderen van New Future for
Cambodia (NFC) en heeft een studentenhuis opgezet waar de oudere kinderen van
NFC naar toe verhuizen als ze aan de universiteit beginnen. Voor veel kinderen die opgroeien in een
organisatie is de stap naar zelfstandigheid best groot omdat ze vaak geen familie hebben waarvan ze
steun ontvangen. Het Mid Way House biedt een mooie tussenstap waarbij de inwonende studenten
gezamenlijk zorgdragen voor hun levensonderhoud en kosten. Sinds september 2013 hebben ook de
eerste Colt kinderen die aan hun universitaire studie zijn begonnen de overstap naar het Mid Way
House gemaakt. Uiteraard worden ze nog steeds begeleid door Colt.
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Snuffelstage
Dalin, één van de oudere meisje bij Colt, geeft al jaren aan dat ze in de toekomst graag tandarts zou
willen worden. Elk jaar helpt ze mee met de tandactie. Om helemaal zeker te zijn dat ze de juiste keus
maakt is voor haar een snuffelstage geregeld bij een goede tandartsenpraktijk in Phnom Penh waar ze
3 maanden heeft mogen werken. Na deze snuffelstage is Dalin helemaal zeker van haar keuze, zij wil
tandarts worden!

De Colt school
Dagelijks ontvangt Colt zo’n 100 universiteitsstudenten en rond de 100-150 buurtkinderen die Engelse
of computerlessen komen volgen. De Engelse lessen worden verzorgd door internationale vrijwilligers
die dagelijks vier uur lesgeven. Alle lessen bij Colt worden gratis aangeboden zodat ook de armste laag
van de bevolking er gebruik van kan maken.

Engelse lessen
De Engelse lessen worden op vier verschillende niveaus
gegeven van beginner tot gevorderd. Internationale vrijwilligers
geven de Engelse lessen aan de hand van ons onderwijssysteem
waarbij elke week een weekthema centraal staat zodat
doublures voorkomen worden en er naast Engels ook aandacht
is voor algemene ontwikkeling.

Computer lessen
In het computerlokaal kunnen maximaal 12 studenten tegelijk
computerles volgen. Van 8.00 uur tot 17.00 uur kunnen studenten hier
terecht. Ze leren typen, microsoft word en excel te gebruiken. COLT
heeft een Cambodjaanse computerleraar in dienst die 5 dagen per week
lesgeeft aan de studenten.

Overige educatieve activiteiten
Naast de normale lesactiviteiten van de kinderen op school en bij de Colt school organiseren we ook
diverse andere educatieve activiteiten zoals;
Lessen in kritisch denken
Het afgelopen jaar heeft de Cambodjaanse Sakhan Khom, die filosofiedocente is, lessen in kritisch
denken aan onze kinderen gegeven. Zes sessies aan de jongste kinderen en zes sessies aan de oudste.
Aan de hand van verhalen, creatieve opdrachten en filmpjes heeft ze onze kinderen uitgedaagd om
kritisch te denken over: hun doen en laten: Een erg leerzame ervaring.
Bezoek aan PSE
Pour un Sourire d’Enfant (PSE) is een grote internationale organisatie die diverse beroepsopleidingen
aanbiedt op verschillende niveaus. Samen met alle Colt kinderen vanaf grade 5 tot aan grade 9 is PSE
bezocht. Zij verzorgden een rondleiding en gaven veel informatie over de diverse beroepsopleidingen
die zij aanbieden zoals secretaresse, kok, bakker, automonteur, elektricien, timmerman etc.
Een aantal kinderen zal wellicht niet doorstromen naar de universiteit en kunnen via PSE een
beroepsopleiding volgen.
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Major and Career Fair
De kinderen die inmiddels al middelbaaronderwijs volgen en die over anderhalf jaar gaan doorstromen
naar de universiteit hebben met veel belangstelling de Major and Career Fair bezocht. Tijdens deze
beurs kregen ze voorlichting over de diverse studierichtingen waaruit ze keus kunnen maken, maakten
ze kennis met de diverse universiteiten in Phnom Penh en hadden ze de gelegenheid om met
studenten te praten over hun ervaringen. Maar er was ook veel informatie over de beroepen die ze in
de toekomst wellicht zouden kunnen gaan uitoefenen.
Half de Sky
In 2013 zijn ook drie bijeenkomsten bijgewoond waar documentaires
werden vertoond aan de hand van het boek Half the Sky. Dit gaat
over de positie van vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden en
over hoe belangrijk educatie is. De documentaires zijn gemaakt in
diverse landen waaronder ook in Cambodja en hebben allemaal een
ander thema; zeer indrukwekkend.
Rechten van het kind
Colt is lid van het NGO netwerk NGO NRC waar maandelijks activiteiten en bijeenkomsten door
worden georganiseerd. Ook is er een netwerk van kinderen uit diverse NGO’s die mogen meepraten
over de rechten van het kind. Vanuit Colt nemen ook elke keer een aantal kinderen deel aan deze
discussies.
Cambridge Engelse spreekvaardigheidscompetitie
Dit jaar zijn vier kinderen ingeschreven bij de Cambrigde spreekvaardigheidscompetitie waarbij Pinuth,
één van de oudere kinderen, zich wist te plaatsen voor de finale ronde. Met een 5de plek heeft hij het
uitstekend gedaan.

Colt bibliotheek
Tot slot is dankzij een aantal boekdonaties de bibliotheek behoorlijk
uitgebreid. De onderwijsmanager heeft een leesuur in het leven geroepen
waarin de kinderen in kleine groepjes lezen en aan de hand daarvan
opdrachten uitvoeren om zo hun leesvaardigheid te stimuleren en te
verbeteren. Er wordt zowel in het Engels als in het Cambodjaans (Khmer)
gelezen.
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4.2

Gezondheidzorg

Gezondheid staat hoog op de agenda bij Colt. Daarom is er al een aantal jaren een contract met de
lokale Visalsok kliniek waar we dag en nacht met de kinderen terecht kunnen mocht dat nodig zijn.
In het geval van tandproblemen worden de kinderen van Colt behandeld bij de Smile kliniek in Phnom
Penh.
Ook gezonde voeding is belangrijk voor een goede vitaliteit. Colt bereidt dagelijks drie gevarieerde
verse maaltijden voor de kinderen om op die manier het risico van ziekte te verminderen.

Oogtest
Al enige tijd was er het vermoeden dat sommige Colt kinderen
problemen hadden met veraf lezen, vaak hoofdpijn etc. Het was dus
hoog tijd voor een test bij de opticien. Daaruit bleek dat zeven van de
kinderen echt een bril nodig hebben. Tijdens het bezoek van de
ouders van onze vrijwilligster Lauren boden haar ouders aan om de
kosten voor de nieuwe brillen op zich te nemen; een donatie waar we
uiteraard erg blij mee waren. De zeven kinderen hebben zelf hun
montuur uitgekozen en in minder dan een week hadden ze hun eigen
bril in bezit! Ze zijn er erg blij mee want ze merken nu zelf ook hoe
slecht ze voorheen konden zien.

Hiv test
Ook hebben de kinderen een Hiv test gehad waaruit bleek dat geen van de kinderen een Hiv
besmetting heeft.

Tandactie 2013
De jaarlijkse tandactie werd in maart weer georganiseerd bij Colt, zoals elk jaar rond deze tijd. Dr. Bob
en zijn vrouw Purobi reisden af naar Cambodja samen met een heel team
tandartsen en studenten van een Amerikaanse universiteit om twee
weken lang allerlei projecten te bezoeken. Net zoals al vele jaren stond
COLT ook op het programma. Naast de kinderen van Colt kwamen er nog
drie andere projecten met hun kinderen naar Colt om gratis een
gebitsbehandeling te ondergaan.
Omdat Colt al jaren enorm nauw betrokken is bij de organisatie van de
tandactie en de kinderen van Colt ook al jaren onder behandeling zijn van
deze tandartsen hebben onze kinderen een goed gebit. Slechts twee
tandjes moesten er getrokken worden. Op één dag zijn er zo ongeveer 200
kinderen behandeld door het team van dr. Bob en dat bij 35 graden.
Voorde oudste kinderen was er een speciale rol weggelegd. Zij hebben de
hele dag enorm goed geholpen met de vertaling van het
Cambodjaans naar het Engels, wat voor de tandartsen een enorme
hulp was. De dag erna zijn er zelfs nog vier Colt kinderen mee
geweest naar een ander project om ook daar weer te assisteren bij
de tandactie.
Aan de organisatie van de tandactie werd ook door veel vrijwilligers
deelgenomen die zich twee weken ingezet hebben om deze actie
mogelijk te maken. Veel van deze vrijwilligers kwamen over vanuit Nederland en de meeste van hen
zijn ook al jaren zijdelings betrokken bij Colt.
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4.3

Sport en Spel

Sport en Spel speelt bij Colt een grote rol. Al enkele jaren wordt er actief meegespeeld in de Indochina
Starfish Foundation (ISF) voetbal competitie met twee jongensteams en een meisjesteam. Al dan niet
in samenwerking met een nabijgelegen project A New Day Cambodia (ANDC). Daarnaast is er binnen
Colt voldoende materiaal en tijd voor andere sportactiviteiten zoals hieronder beschreven.

Voetbal
Elke zondagochtend wordt er getraind door het team van de jongens onder 17. In de eerste helft van
2013 was dat nog op het gehuurde veld in de buurt van Colt maar halverwege het jaar was dat niet
meer mogelijk en is overgestapt naar een klein
kunstgrasveld om de hoek. De trainingen worden
verzorgd door Wilco Schijff.
Iedere maandag en woensdagavond trainen de jongens
onder 14 en de meisjes gezamenlijk met de kinderen van
ANDC bij het sportcomplex van de ISF. De ISF verzorgt de
trainers.
In 2013 zijn de jongens onder 17 kampioen geworden in
hun voetbalcompetitie. De jongens onder 14 behaalden
een 3e plaats en de meisjes werden ook kampioen.

Taekwando
Eén van onze Canadese vrijwilligers die in het bezit was van zijn
lesbevoegdheid in de verdedigingssport taekwondo heeft de
kinderen tijdens zijn verblijf bij COLT twee maanden taekwondo les
gegeven; Eén tot twee keer per week zo’n anderhalf uur. Naar
aanleiding daarvan hebben een aantal kinderen op hun
Cambodjaanse school als extra activiteit voor taekwondo lessen
gekozen.

Mountainbike clinic
In het begin van 2013 hebben de jongens een mountainbike clinic
gevolgd bij Rithy Thul, een ervaren mountainbike instructeur die
de jongens uitnodigde voor een sportieve uitdaging. Voor de
meeste jongens was het de eerste keer op een mountainbike en
ze hebben een prachtige rit gemaakt over het platteland van
Cambodja.
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Tafeltennis
Met een donatie van een echtpaar dat Colt bezocht begin 2013
kon een tafeltennistafel worden aangeschaft. Deze opklapbare
tafeltennistafel wordt elk vrij moment voor de dag gehaald en
het blijkt dat we behoorlijk wat tafeltennistalent in huis
hebben. Ook de staf slaat af en toe een balletje mee.

Volleybal
Volleybal is immens populair in Cambodja, zo ook bij Colt.
Dankzij een donatie konden er drie volleybalnetten en ballen
worden gekocht. Het net wordt regelmatig in de namiddag opgehangen in het midden van het plein
waarbij over het algemeen de jongens een fanatiek potje volleybal spelen.

Khmer Nieuwjaar
Zoals ieder jaar wordt uiteraard het Khmer nieuwjaar gevierd met het spelen van traditionele
Cambodjaanse spelletjes waarbij in teams wordt gestreden om de eer. Altijd een hele leuke middag
met hilarische momenten. Zowel staf als de kinderen nemen actief deel aan alle spelletjes.

Waterspellen
Ook het waterfestival gaat niet ongemerkt voorbij.
Dankzij onze vrijwilligers zijn samen met alle kinderen
leuke waterspellen gespeeld waarbij uiteraard niemand
meer droog was aan het einde van de ochtend.

Lothar de clown
Dit jaar was er bijzonder
bezoek vanuit België. De
rondreizende
clown
Lothar
bracht
twee
bezoeken aan Colt. Tijdens zijn eerste bezoek vermaakte hij de
kinderen met zijn improvisatie act en tijdens zijn tweede bezoek ging
hij samen met de kinderen actief bezig met het maken van
jongleerballen van recyclemateriaal; erg leerzaam en vooral erg leuk.

Kerstfeest
Net als ieder jaar waren de kinderen weer in afwachting of de
Kerstman Colt opnieuw kwam bezoeken. Net als voorgaande jaren
was het centrum mooi versierd, liedjes en een dansje ingestudeerd
en de kinderen hadden zelfs drie prachtige kerstbomen gemaakt van
afvalmateriaal. Na een heerlijk kerstdiner dat bereid was door twee
vrijwilligers was het wachten op de Kerstman. Gelukkig werd er op de
poort geklopt en de Kerstman kwam per tuk tuk aan bij Colt waar hij
natuurlijk warm werd onthaald door alle kinderen, personeel en vrijwilligers. Voor iedereen was er
een mooi cadeau en wat lekkers en de Kerstman werd getrakteerd op een mooi toneelstuk, een dans
en een paar prachtige liedjes; een hele geslaagde avond.
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4.4

Duurzaamheid

Al enkele jaren besteedt Colt veel aandacht aan duurzaamheid en een schonere leefwereld in
Cambodja. In navolging van het Solarproject zijn er veel activiteiten rondom duurzaamheid
georganiseerd.

Let’s do it Phnom Penh
Via één van onze duurzame contacten kwam de uitnodiging mee te helpen met Let’s do it Phnom
Penh. Deze groep mensen verzorgt één keer in de zoveel tijd een schoonmaakactie in een bepaalde
buurt van Phnom Penh. Samen met alle Colt kinderen, staf en vrijwilligers is hieraan deelgenomen en
zijn met elkaar zakken vol afval opgehaald. Aan het eind van de ochtend vroeg de organisatie of wij
wellicht ook een Let’s do it bij Colt wilden organiseren en het antwoord van onze kinderen was een
volmondig JA!

Duurzame studieweek bij Colt
In maart hebben we voor al onze
kinderen en universiteitsstudenten een
duurzame studieweek georganiseerd.
Waarbij alle studenten een solartraining
kregen van het team van Picosol. De Colt
vrijwilligers
les
gaven
over
duurzaamheid. En de medewerkers van Cambodia Cares een workshop
gaven over afval. De eigenaar van de elektrische scooter winkel kwam
vertellen over de voordelen van het rijden op elektrische scooters en
bracht diverse modellen mee. Alle studenten slaagden glansrijk voor
hun duurzame test aan het einde van
de week en vijf studenten wonnen daarmee een solarlamp.

Let’s do it bij Colt
In mei organiseerden we samen met het team van Cambodia Cares is
een grote schoonmaakactie in de woongemeenschap van Colt. Met
kinderen van drie andere projecten (ISF, ANDC, SCCO/DARA Europe) die
in hetzelfde gebied zijn gevestigd is in diverse wijken van onze
gemeenschap rommel opgeraapt. Maar ook de verbaasde bewoners is
uitleg gegeven over hetgeen gedaan werd en waarom het zo belangrijk
is om de omgeving schoon te houden. In totaal waren er 130
deelnemers; een geslaagde ochtend.

Colt kinderen geven solar training
In 2012 hebben alle Colt kinderen een solar training gevolgd bij het
Solar trainingscentrum van Picosol Cambodia. Nog altijd worden
goede contacten onderhouden met Picosol, reden waarom het
afgelopen jaar de vraag kwam of wellicht vier Colt kinderen konden
helpen met een grote voorlichtingscampagne over Solar in
afgelegen gebieden van Cambodja. Die vier kinderen waren snel
gevonden en samen met het enthousiaste team van Picosol hebben
zij tijdens hun zomervakantie drie weken solar trainingen geven aan
meer dan 800 lagere school kinderen in de Kampong Chnnang provincie. Een leerzame ervaring
waaraan ze allen veel plezier hebben beleefd. Een mooie manier ook om hun solar kennis over te
dragen op andere Cambodjaanse kinderen.
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Colt in de Sam Sam
Via Pisocol is er contact ontstaan met het kindermaandblad
Sam Sam. De Sam Sam kwam naar Cambodja om een
reportage te maken over groene energie in Cambodja. Ze
wilden graag kennis komen maken met onze kinderen die
van afval en kleine zonnepaneeltjes prachtige dingen
maken zoals autootjes, vliegtuigjes of bootjes. In oktober
stonden de Colt kinderen, naast nog heel veel andere leuke
Cambodjaanse initiatieven, in de Sam Sam!

Elektrische scooter
In 2013 heeft Colt opnieuw een elektrische scooter
aangeschaft omdat de eerste elektrische tweedehands scooter het had begeven. Het personeel van
Colt maakt dagelijks heel veel gebruik van de elektrische scooters en kunnen opgewekt op een
goedkope en vooral schone manier door de straten van Phnom Penh rijden.
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4.5

Onderhoud

Alhoewel de twee locaties van Colt niet heel groot zijn is toch regelmatig onderhoud noodzakelijk.
Door de zon en het tropische klimaat verweert de boel best snel. Daarnaast wordt alles natuurlijk
gebruikt door 30 kinderen en ook dat brengt de nodige opknapwerkzaamheden met zich mee.

Algemene klussen
Huisvader Sakhun is tevens de onderhoudsman en is erg zuinig op de Coltspullen. Waar nodig
repareert en vervangt hij lampen, wc-brillen, ventilatoren, meubilair en verricht overige
onderhoudsklussen. Daarnaast heeft hij dit jaar nieuwe plafondplaten aangebracht in de
jongenskamer en de trap naar de bovenverdieping van de jongenskamer vervangen.

Buitenmuur opnieuw geverfd
Na jaren blootgesteld te zijn aan de zon en het tropische
klimaat kon de buitenmuur wel een opknapbeurt
gebruiken. Wel erg jammer van de mooie beschilderingen
die er enkele jaren geleden door vrijwilligers op
aangebracht waren, maar alles bladderde er vanaf. Met
behulp van een aantal handige vrijwilligers werd de muur
flink onderhanden genomen, eerst compleet geschuurd en
daarna voorzien van een nieuwe neutrale verflaag. Daarna
was het de beurt aan de kinderen die een afbeelding van
zichzelf mochten aanbrengen op de nieuwe muur; het
eindresultaat mag er zijn!

School opnieuw geverfd
Na de zomervakantie in augustus hebben de kinderen samen met de vrijwilligers even de handen uit
de mouwen gestoken en alle klaslokalen van de school opnieuw geverfd en geschrobd, zodat het
nieuwe schooljaar fris kon worden begonnen.

Kleurrijke naambordjes
Samen met de kinderen vonden we dat de boel bij het Colt centrum wel wat kon worden opgefleurd.
Tussen een stapel afvalhout werden een aantal mooie plankjes gevonden waarmee met vrolijke
kleuren mooie duidelijke naambordjes zijn gemaakt voor de gebouwen zodat men in één oogopslag
kan zien waar wat zich bevindt.

Schoolbanken opgeknapt
Samen met de oudere Colt kinderen heeft Klaas onze vrijwilliger uit
Nederland alle schoolbankjes opgeknapt. Sommige tafels moesten voorzien
worden van nieuw hout en alle tafels zijn opnieuw geschuurd en gelakt.

Creatieve vrijwilligers
Voor de tweede maal kwam er hulp van twee creatieve vrijwilligsters
Annemiek en Marije uit Nederland. Naast het lesgeven hebben ze in hun
vrije uurtjes de binnenmuren en bloempotten van Colt voorzien van
kleurrijke versieringen en duidelijke benamingen voor het parkeren van de fietsen, brommers en tuk
tuk. Daarnaast hebben ze op het plein een kleurrijk hinkelspel en twisterspel geverfd.
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4.4

Donaties en giften in Cambodja

Donaties
In algemene zin was 2013 voor COLT een goed donatie jaar zowel in Nederland als in Cambodja. In
Cambodja zijn veel donaties in contanten, maar ook in goederen ontvangen. Van bezoekers,
vrijwilligers en van lokale bedrijven en instanties. Aan donaties in goederen zijn o.a. ontvangen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijst
Kleding en ondergoed
Schooluniformen en tassen
Fietsen
Brandblussers
Tafeltennistafel
Brillen
Matrassen
Onderwijsmateriaal zoals; schriften,
papier, nieuwe studieboeken
Computers / laptops
Toiletartikelen
zoals;
shampoo,
wasmiddel, zeep, tandpasta etc.
Medicijnen
Gitaar
Sportartikelen zoals; kleding, voetballen, voetbalschoenen
Elektrische scooter
Onderhoudskosten
En andere praktische benodigdheden

Door deze donaties kunnen wij onze activiteiten voor COLT voortzetten. We zijn iedereen dan ook heel
erg dankbaar. Zonder jullie steun zou COLT niet kunnen bestaan!

Colt shop
Sinds 2011 heeft Colt een eigen shop waar handgemaakte souvenirs verkocht worden die gemaakt zijn
van recyclemateriaal en lokale stoffen. De producten worden gemaakt door de eigen naaileraar
Ratana en zijn vrouw Richany. Zij ontvangen naast hun basissalaris 10% van de verkoopopbrengst en
dient de overige opbrengst ter dekking van de
algemen kosten. De producten worden lokaal
verkocht aan vrijwilligers en bezoekers.
In Nederland worden de Colt producten verkocht
via vrijwilligers in diverse delen van het land en
ingezet bij sponsoracties.
Daarnaast heeft Colt een samenwerking met het
project DARA, dat in Cambodja het kindertehuis
SCCO ondersteunt. Zij nemen bij Colt producten
af en verkopen die in Nederland waarmee ze het
project SCCO ondersteunen in Cambodja.
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5.

Vrijwilligers

Bij Colt wordt al jaren gewerkt met vrijwilligers. Deze vrijwilligers komen vanuit alle windstreken, maar
voornamelijk uit Nederland, België, Denemarken, USA, Australië, Engeland, Duitsland en Nieuw
Zeeland.
De vrijwilligers van Colt geven Engelse lessen bij de Colt school. Ze geven les aan de kinderen van Colt
en studenten van buiten, soms helpen ze ook bij onderhoudsklussen of helpen bij het organiseren van
sportactiviteiten. Vrijwilligers zijn niet betrokken bij de dagelijkse verzorging van de kinderen.
Vrijwilligers kunnen zich op twee manieren aanmelden voor
vrijwilligerswerk. Rechtstreeks, via
Frida de Boer of via de
vrijwilligersorganisatie STAR Kampuchea waarmee wordt samengewerkt.
Door de jaren heen hebben we al veel vrijwilligers mogen verwelkomen
maar zijn ook wijze lessen geleerd. Als de vrijwilligers zich direct via Frida
aanmelden krijgen ze advies bij een aantal dingen, maar zijn zelf
verantwoordelijk voor de organisatie van hun verblijf in Cambodja.
Wordt als vrijwilliger meer hulp bij de organisatie van het verblijf verlangd, dan kan dat door
aanmelding bij vrijwilligersorganisatie STAR Kampuchea. Dit is een lokale vrijwilligersorganisatie die
voor een aantal projecten vrijwilligers verzorgt. STAR Kampuchea regelt veel voor de vrijwilligers
zoals: vliegveld pick-up service, introductieprogramma, huisvesting, visa etc. Zij bieden ook de
mogelijkheid om bij een Cambodjaanse familie te verblijven. Via STAR Kampuchea komen over het
algemeen langdurige vrijwilligers die gemiddeld zo’n drie maanden blijven. Daarnaast organiseert
STAR leuke activiteiten voor zowel vrijwilligers als projecten.
Vrijwilligers bij COLT moeten minimaal vier weken beschikbaar zijn maar liever drie tot zes maanden
om voor onze kinderen meer kwaliteit en rust in hun lessen te brengen.
Alle vrijwilligers betalen USD $ 9,- per week aan COLT. Dit geld wordt besteed aan school- en
lesmateriaal.
Eisen die Colt stelt aan hun vrijwilligers:
- leeftijd vanaf 18 jaar
- Engelstalige CV
- bewijs van goed gedrag
- affiniteit met kinderen en bij voorkeur ervaring in lesgeven
- kopie van het paspoort
- ondertekening en naleving van de Colt “Code of Conduct”
Sinds enkele jaren onvangt Colt ook Pabo studenten vanuit
Nederland en België die hun stage of afstudeerscriptie bij Colt
vervullen. Er zijn inmiddels ook contacten gelegd met een
opleiding pedagogiek in Nederland. Colt hoopt in de toekomst
ook aan pedagogiek studenten een stageplaats te kunnen
bieden.
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6.

Plannen voor 2014

Het jaar 2014 zal een bijzonder jaar worden en zal in het teken staan van de verhuizing van centrum
en school welke begin 2015 zal plaatsvinden. Als gevolg van een grote donatie welke Colt van een
donor uit Duitsland in 2013 mocht ontvangen is een stuk land aangekocht in de buurt van Phnom
Penh. Hier zal Colt zich definitief gaan vestigen en wordt verder gebouwd aan de
toekomst, zonder afhankelijk te zijn van verhuurders.

Nieuwe toekomstvisie
Ervaringen en wijze lessen die de afgelopen 10 jaar in Cambodja zijn opgedaan, alsmede
veranderingen in bijvoorbeeld de wetgeving in Cambodja heeft Colt doen beseffen dat nu een nieuwe
fase is aangebroken. Bij de verwerving van grond in eigendom, welke Colt een zekere mate van
onafhankelijkheid en grotere zekerheid verschaft past naar de mening van beide besturen een
vernieuwde visie waarbij de continuïteit van het project overigens voorop blijft staan. Een visie welke
tevens aansluit op de huidige behoefte van het armste deel van de Cambodjaanse bevolking, waarbij
op passende wijze hulp wordt geboden.
Zowel het bestuur van de Nederlandse als van de Cambodjaanse stichting hebben ingestemd met de
nieuwe toekomstvisie. Op de nieuwe locatie zal Colt stapsgewijze meer en meer gaan fungeren als een
community centrum op het gebied van opvang, educatie, voorlichting, duurzaamheid, gezondheid en
sport.

Belangrijkste punten van deze visie zijn;
-

-

Meer en meer zal Colt zich gaan richten op tijdelijke opvang van probleemkinderen en het
counselen van het gehele gezin om volledige re-integratie van het kind te bewerkstelligen.
De Colt school verzorgt onderwijs voor kinderen uit de nabijgelegen dorpen en de vuilnisbelt.
Het gaat om Cambodjaanse les, Engelse les en computerlessen.
Colt zal gaan fungeren als dagcentrum voor arme gezinnen. Overdag kunnen zij kinderen
onderbrengen in de leeftijd van 3-6 jaar, zodat ze een veilige plek hebben om te spelen en te
leren, terwijl de ouders kunnen gaan werken en zich geen zorgen hoeven te maken over hun
kind.
Colt wil graag educatie aan volwassenen aanbieden. Veel mensen kunnen niet lezen en
schrijven in hun eigen taal en vinden daardoor moeilijk werk.
Openbare bibliotheek om het lezen te bevorderen
Colt wil d.m.v. sport en spel meer saamhorigheid creëren binnen de gemeenschap voor jong en
oud.

Samenwerking met de lokale bevolking in de nieuwe gemeenschap zal daarbij een belangrijke rol in
spelen. Ook zal onderzocht worden of ereventuele samenwerkingsmogelijkheden bestaan met andere
projecten, welke veel kennis te bieden hebben op vlakken zoals gezondheid, maatschappelijke
problemen etc. die ook actief kunnen zijn in de nieuwe gemeenschap waar Colt naar toe zal verhuizen.
Ofschoon na de landaankoop, de verhuizing en herinrichting in belangrijke mate gefinancierd kunnen
worden uit de verkregen donatie, zullen in 2014 diverse fondsenwervingsacties worden gestart
waardoor naast de bestaande faciliteiten bovenstaande projecten gefaseerd gerealiseerd kunnen
worden.
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7.

Jaarrekening

Samengesteld door: Accountantskantoor Accon AVM
- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting op de jaarrekening

7.1

Balans per 31 december 2013

(na winstbestemming)
31 december 2013
---------------------------------€
€

31 december 2012
------------------------------€
€

98.653
-------------

1.759
79.474
------------

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

98.653

81.233

------------98.653
--------------

---------81.233
----------

98.153

80.733

500
--------------98.653
---------------

500
---------81.233
----------

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva
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7.2

Staat van baten en lasten over 2013
2013
------------------€

Baten
Donaties
Lasten
Beheer en administratie
Overige bedrijfslasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Saldo

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserves
Vrije reserves
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2012
-------------------€

74.443

86.406

50.946
-853
668
-------------50.761

58.865
-1.045
465
--------58.267

-------------23.682
---------------

---------28.129
----------

7.256
16.426
--------------23.682

16.426
11.703
---------28.129

7.3

Toelichting op de Jaarrekening

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa
Rente
Voorschot aan Cambodjaans bestuurslid

2. Liquide middelen
Rabobank, nr. 1200.24.942
Rabobank, nr. 3155.264.616
Rabobank, nr. 3218.12.662
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31 – 12 – 2013
------------------€

31 -12 -2012
----------------€

-----------------------------------------

1.002
757
-------------------1.759
--------------------

7.539
86.416
4.698
-------------------98.653
--------------------

7.097
65.561
6.816
-------------------79.474
--------------------

PASSIVA

3. Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Vrije reserves

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Solar Project
Bestemmingsreserve Studiefonds

Bestemmingsreserve Solar Project
Stand per 1 januari
Onttrekking
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

Bestemmingsreserve Studiefonds
Stand per 1 januari
Ontrekking
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

Vrije reserves
Stand per 1 januari
Resultatenbestemming boekjaar
Stand per 31 december

31-12-2013
--------------------€

31-12-2012
-------------------€

14.920
83.233
---------------------98.153
----------------------

13.926
66.807
-------------------80.733
--------------------

6.936
7.984
---------------------14.920

8.198
5.728
-------------------13.926

8.198
-1.262
----------------------6.936

8.198
-------------------8.198

5.728
-5.000
7.256
----------------------7.984

-2.500
8.228
-------------------5.728

2013
---------------------€

2012
-------------------€

66.807
16.426
-----------------------83.233
------------------------

55.104
11.703
-------------------66.807
--------------------

31-12-2013
--------------------€

31-12-2012
-------------------€

500
----------------------

500
--------------------

4. Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopene passiva

Overlopende passiva
Accountkosten
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7.4

Toelichting op staat van baten en lasten over 2013

5. Donaties
Algemene donaties
Donaties Solar Project
Donaties Studiefonds

6. Overige bedrijfslasten
Overige personeelslasten
Exploitatielasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

Overige personeelslasten
Reis- en verblijfskosten

Exploitatielasten
Aanschaf Solarsysteem
Exploitatielasten project Cambodja

Toevoeging uit bestemmingsreserve Studiefonds
Toevoeging uit bestemmingsreserve Solar

Kantoorlasten
Kantoorlasten
Algemene lasten
Accountantlasten

2013
--------------------€

2012
-------------------€

67.187
7.256
---------------------74.443

60.747
18.430
7.228
-------------------86.405

3.121
46.013
1.038
774
----------------------50.946

3.715
53.265
805
1.071
-------------------58.856

3.121
------------------------

3.715
-------------------

52.275
-----------------------52.275
-5.000
-1.262
-----------------------46.013

15.072
40.693
-------------------55.765
-2.500
-------------------53.265

1.038
------------------------

805
--------------------

774
-------------------------

1.071
--------------------

853
-------------------------853

1.002
43
-------------------1.045

-668
--------------------------

-465
--------------------

Financiele Baten en Lasten
7. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente rekening–courant banken
Koersverschillen

8. Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente- en bankkosten
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8.

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.
Om Colt draaiende te houden zijn wij afhankelijk van de financiële ondersteuning van derden. Ieder
jaar en op elk moment proberen alle bestuursleden van zowel het bestuur in Nederland als dat in
Cambodja geld bij elkaar te krijgen om de continuïteit van ons project zeker te stellen.
Naast de eerder in hoofstuk 4 genoemde specifieke acties waarbij (oud-)vrijwilligers, familieleden,
vrienden en bekenden zich inzetten voor Colt zijn er ook een aantal vaste categoriën waarmee geld
wordt ingezameld, zoals:

Sponsoring van de kinderen
Alle kinderen bij Colt hebben een buitenlandse sponsor. Deze sponsor maakt maandelijks een bedrag
van €30 euro naar de bankrekening van Colt.

Donateurs
Colt heeft een groot aantal vaste donateurs die maandelijks of jaarlijks een vast bedrag overmaken
naar onze stichting.

Vrienden van Colt
Bedrijven/instellingen/ persoonlijke stichtingen die zich hebben aangemeld als “Vriend van Colt” en
daarmee de toezegging hebben gedaan om voor een aantal jaren Colt financieel te ondersteunen.

Solar
In 2011 en 2012 zijn donaties ontvangen speciaal ten behoeve van het in 2012 gerealiseerde
Solar project.

Studiefonds
Om de studiekosten voor de kinderen voor de komende jaren te kunnen betalen en ze beter onderwijs
te kunnen aanbieden is een studiefonds opgericht. Ook voor dit doel komen specifieke donaties
binnen.

Colt Duitsland
Colt heeft een zuster stichting in Duitsland welke jaarlijks d.m.v. van acties en donaties een bedrag
overmaakt naar de Nederlandse stichting.

Donaties in Cambodja
Zoals bij punt 5.4 al uitgebreid genoemd worden in Cambodja van bezoekers, vrijwilligers etc. donaties
in contanten of in goederen ontvangen. Dit helpt ons mede om de lopende kosten in Cambodja te
dekken en doorgaans lager te houden dan oorspronkelijk begroot.
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9.

Dankwoord

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik al onze donateurs en sponsoren zeer hartelijk te
bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en hun financiële ondersteuning. Het motiveert en
verschaft ons inspiratie bij dit project waarvoor wij ons met veel enthousiasme en overgave voor
zullen blijven inzetten, waarbij wij hopen dat u ons ook in de toekomst zult blijven helpen.
Bestuur Stichting Colt-Cambodia,
Tina Beekman-Tolner, voorzitter
André Teeuw
Frida de Boer
Titia Eenhoorn-van Stempvoort

9.1

Contact informatie Stichting Colt en Colt Cambodja

Adres gegevens Colt Nederland
Nieuwe Rijksweg 22
9481 AR VRIES
Tel.: 0592-543839

Email adressen
Tina Beekman – Tolner
Andre Teeuw
Frida de Boer

tina@colt-cambodia.org
aeteeuw@xs4all.nl
frida@colt-cambodia.org

Website
www.colt-cambodia.org
op facebook is Colt te vinden onder

: Cambodian Organization for Learning and Training

Bankrekening
rek.nr
IBAN code
BIC code

: 1200.24.942 t.n.v. Colt Cambodia
: NL81 RABO 0120 0249 42
: RABONL2U

KvK-nummer
ANBI-nummer

: 02092710
: 70433

Adres gegevens Colt Cambodja
#206, St 77BT, Chamroeun Phal Village
Sangkat Boeung Tompun
Khan Mean Chey
Phnom Penh, Cambodia
Tel: 855-23-6320028
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