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1.

Inleiding

Hiermee bieden wij u aan het jaarverslag 2014 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, de lopende
projecten en leggen verantwoording af m.b.t. de financiële kant van ons project.

1.1

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 de
toeristische branche – 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 één van de initiatiefnemers, kwam
de Nederlandse Tina Beekman – Tolner op bezoek in Cambodja en brachten zij een bezoek aan de
kinderen van COLT. Na dit bezoek werd 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 momenteel onderdak aan 27 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. Een aantal kinderen komt uit gezinnen
waar sprake was van huiselijk geweld of misbruik.
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 een 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 de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) – status (dossier nr. 70433).

1.2

Lokale Partners

In Cambodja is COLT lid van verschillende netwerken. Dit om onze kennis te verbreden op het gebied
van de laatste ontwikkelingen en de zorg voor onze kinderen zo optimaal mogelijk te houden.

NGO CRC
COLT is in Cambodja al jaren lid van het lokale netwerk NGO – CRC voor de rechten van
het kind. Zij organiseren veel activiteiten, trainingen en workshops voor
personeelsleden en de kinderen. Via dit netwerk worden ook de contacten met andere
NGO’s onderhouden.

M’lup Russey
Daarnaast werkt COLT samen met M’lup Russey. Zij opereren onder
toezicht van het ministerie van Sociale Zaken en verzorgen trainingen / workshops over de nieuwe
regelgeving voor NGO’s, reïntegratie van kinderen, gemeenschapshulp etc. Tevens geven zij adequaat
advies over sociale problemen en dienen als vraagbaak. De COLT medewerkers nemen actief deel aan
alle activiteiten om zo hun kennis op peil te houden.
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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 Sabina Baire.
Tina Beekman – Tolner
Tina heeft de Stichting Colt-Cambodia in 2005 opgericht, is voorzitter van de
Nederlandse stichting, alsmede bestuurslid van de Cambodjaanse stichting
COLT. Zij voert (deels) het secretariaat en onderhoudt contacten met donateurs.
Tina reist twee keer per jaar naar Cambodja om COLT te bezoeken.

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

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

Sabina Baire
Sabina is in 2014 toegetreden als bestuurslid. Sabina is al vele jaren
betrokken bij COLT en sponsor van één van de kinderen. Zij werkt m.b.t. de
financiën van de stichting nauw samen met André Teeuw en heeft in 2014
wederom COLT bezocht.
Elk bestuurslid houdt zich bezig met fondsenwerving.
Titia Eenhoorn - van Stempvoort
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Titia (mede-oprichtser en bestuurslid) na een lang
ziekbed is zij overleden in 2014.
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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 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.
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 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 in eerste instantie de rol van
Education Officer bekleedde en in oktober 2013 is benoemd tot 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 2013 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 vervult de
rol als onderwijsmanager bij COLT. Kongkea heeft een adviserende rol op het gebied van onderwijs.
Tijdens de bestuursvergadering van COLT Cambodja in oktober 2014 hebben er een aantal
bestuurswijzigingen plaatsgevonden;
-

Lun Huot is afgetreden als bestuurslid
Leng Kongkea – 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 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.

Leng Kongkea – Educational officer
Kongkea werkt sinds 1 november 2013 bij COLT. Kongkea 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 heeft inmiddels haar
opleiding accountancy afgerond en assisteert bij de financiën en de
algehele administratie van COLT.

Reth Sok - Kokkin
Na het vertrek van Navin is Sok aangesteld als de nieuwe kokkin. Sok is
een rustige vrouw die elke dag drie gezonde maaltijden bereidt voor alle
kinderen en personeel. Sok woont intern bij COLT. Ze let goed op de
hygiëne.
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 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 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 de
huismoeder. Hij woont bij COLT en is verantwoordelijk voor het in
en uitgaan van de kinderen en het registreren van 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
en geeft technische ondersteuning als en waar dat nodig is.

Noun Ratana– Naaileraar
Ratana werkt nu 8 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
alsmede het opzetten en begeleiden van projecten. Frida houdt zich
bezig met personeel en vrijwilligers terwijl Wilco de financieel
medewerker begeleidt en de lokale donaties alsmede de spaarcentjes
van de kinderen beheert. Daarnaast geeft hij voetbaltraining aan de
oudere jongens en coördineert het Solar project. Wilco en Frida blijven
voorlopig nog tot december 2015 bij COLT.

Personeelswijzigingen
In 2014 hebben wij afscheid genomen van:
- Sun Navin, kokkin
Naast het vaste personeel hebben we nog twee Cambodjaanse vrijwilligers;
- Srey Leak, huiswerkbegeleiding
- Socheata, wiskunde bijles
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3.

Activiteiten en gebeurtenissen in Nederland

Het secretariaat van de Stichting Colt-Cambodia wordt in Nederland gevoerd 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.
Sabina Baire werkt op het gebied van de financiën van de stichting samen met André Teeuw en
verzorgt alleen, of samen met Tina Beekman, presentaties t.b.v. fondsenwerving.

3.1

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 is de Engelse website voltooid. De
COLT Facebook pagina en het twitteraccount wordt wekelijks/maandelijks onderhouden met het
laatste nieuws. In 2014 is elke twee maanden een Nederlandse en Engelstalige digitale nieuwsbrief
verstuurd 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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3.2

Overzicht acties in 2014

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 2014 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 particuliere bedrijven
- Tuincentrum Global Garden
Acties van kerkgemeenschappen en andere verenigingen/ stichtingen
- zoals de medewerkersprijs van de Achmea Foundation
- De Olijftak Brasschaat
Acties op jaarmarkten/kerstmarkten
- Diverse familieleden en (oud) vrijwilligers staan op jaarmarkten of kerstmarkten met de
COLTshop artikelen
Verkoop producten COLT shop
- drie enthousiaste dames verkopen eigen gemaakte spullen en de COLTshop artikelen via
hun facebookpagina LIEFdadig
Lokale marathon
- RUN voor COLT actie
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 eigen 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 2014 zijn er geen COLT kinderen doorgestroomd naar de universiteit.

Beroepsopleiding
Eén van de COLT meisjes is in maart 2013 begonnen aan een éénjarige opleiding voor kapster en
nagelstyliste. Zij volgde de opleiding met veel plezier en heeft in juni 2014 haar diploma in ontvangst
mogen nemen waarna zij aan de slag is gegaan als kapster in een Japanse schoonheidssalon.

Beltei school
Zoals genoemd in het voorgaande jaarverslag zijn in 2012 de oudere kinderen van
COLT overgestapt van het publieke onderwijs naar het particuliere onderwijs van de
Beltei school.

Northline
In september 2013 hebben de overige kinderen de overstap van de publieke school
naar een particuliere 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 alle kinderen aan
deelnemen zoals; muziekles, pingpongles, taekwondo, voetbal, chinese les etc.

Mid Way House - MWH
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 twee COLT kinderen die aan hun universitaire studie zijn
begonnen de overstap naar het Mid Way House gemaakt. In 2014 is er opnieuw één van de kinderen
verhuisd naar het MWH. Uiteraard worden ze nog steeds begeleid door COLT.
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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 onder begeleiding van ons Cambodjaanse personeel. 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 gevorderde. 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;

Leesklas
In 2014 is gestart met een dagelijks leesuur voor alle COLT kinderen, om zo de leesvaardigheid in het
Khmer en Engels te verbeteren.

Major and Career Fair
De kinderen die inmiddels al middelbaar onderwijs volgen en 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 kunnen kiezen, maakten ze
kennis met de diverse universiteiten in Phnom Penh en hadden 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 juni 2013 bezochten de COLT kinderen al de
indrukwekkende vertoningen van de Half de Sky
documentaires. In 2014 zijn studenten van de US AYC –
Ambassador’s Youth Council uitgenodigd om de Half the Sky documentaires te vertonen bij onze COLT
school voor alle universiteits studenten.
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US AYC
Na de fijne samenwerking als hierboven beschreven heeft US AYC voor de COLT
kinderen en universiteitsstudenten een aantal workshops verzorgd over
duurzaamheid, spreken in het openbaar, studiekeuze en wat het inhoudt om lid te zijn van US AYC.

PPAWS – Phnom Penh Animal Welfare Association
In 2014 heeft COLT een kat en een hond geadopteerd. De kat is
een echte muizenjager en heet dan ook Mouse. Hond Messi
kwam ten tijde van het WK voetbal en de naam was dan ook
gauw bedacht. Om zowel Mouse als Messi een goed leven te
bezorgen is het team van PPAWS gevraagd om langs te komen
om onze kinderen te onderwijzen over hoe je nu het beste met huisdieren kunt
omgaan. Ook zijn beide dieren gesterilsseerd en gecastreerd nadat Muis al
voor de tweede keer kleine kittens had gekregen. Uiteraard hebben ze ook de
benodigde vaccinaties gehad. De kinderen hadden heel veel vragen die
allemaal rustig door Chamnang de Cambodjaanse dierenarts werden
beantwoord.

Trainingen voor personeel en andere NGO’s
Dit jaar heeft COLT in samenwerking met locale organisaties een aantal workshops/trainingen
georganiseerd voor medewerkers van diverse NGO’s.

Philosophy for Children – P4C Workshop
Onze Cambodjaanse vrijwilligster en filosofie docente Sakan heeft alle COLT kinderen een zesweekse
training gegeven over kritisch denken; enorm leerzaam. Begin 2014 bracht hun docent Dhr. Panh uit
Korea een bezoek aan Cambodja om hier enkele seminars en workshops te
verzorgen. Eén van die workshops werd bij COLT gegeven en daarvoor zijn
personeelsleden van 10 verschillende NGO’s uitgenodigd. Er was een hoge opkomst
en de deelnemers vonden het erg leerzaam. Het is een geheel nieuwe vorm van
lesgeven en omgaan met kinderen die hier in Cambodja nog niet veel wordt gebruikt.

COLT bibliotheek
Dankzij een grote boekendonatie van een Amerikaanse docente die Cambodja na acht jaar ging
verlaten hebben we onze bibliotheek enorm kunnen uitbreiden. Ook kon dankzij haar donatie het
onderwijsmateriaal worden ge-update en vernieuwd. We zijn altijd enorm blij met boekdonaties want
alle kinderen zijn dol op lezen en de vrijwilligers gebruiken de materialen en boeken graag in hun
lessen.
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4.2

Gezondheidszorg

Gezondheid staat hoog op de agenda bij COLT. Daarom is er al een aantal jaar een contract met de
lokale Visalsok kliniek waar we dag en nacht met de kinderen terecht kunnen mocht dat nodig zijn.
In 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.

Tandactie 2014
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 ons toe om gratis een gebitsbehandeling te
ondergaan.
Omdat COLT al jaren zeer 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. Vorig jaar
mochten een aantal COLT kinderen het tandartsenteam al
assisteren bij de vertaling en het geven van voorlichting aan
andere kinderen. Dit jaar vroeg het team of de kinderen van
COLT opnieuw wilden assisteren voor het gehele verblijf van het
team. Dagelijks zijn er 4 tot 5 kinderen mee geweest een hele
leerzame ervaring.
Daarnaast helpen de vrijwilligers ook actief mee tijdens de
tandactie.

Verpleegkundigen op bezoek bij COLT
Eind 2014 kwamen studenten verpleegkunde van de Monash
Universiteit uit Australie op bezoek. Zij zijn met hun
begeleiders drie dagen aan de slag geweest bij COLT. Kinderen
en ouderen van diverse projecten uit de buurt konden een
gratis gezondheidscheck krijgen. Ook gaven zij voorlichting
over medicijnen, voeding en hygïene en hebben daarnaast veel
medicijnen en goederen gedoneerd.

Sexuele voorlichting workshop
Vrijwilligster Zoe uit Alaska, die een gecerticificeerd gezondheidsconsulente is, heeft aan de oudere
COLT kinderen een workshop gegeven over Sexualiteit, gevoelens en intimiteit.
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4.3

Sport en Spel

Sport en Spel speelt bij COLT een grote rol. Al enkele jaren wordt actief meegespeeld in de Indochina
Starfish Foundation (ISF) voetbal competitie met twee jongensteams en een
meisjesteam, al dan niet in samenwerking met het 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 op een kunstgrasveld niet ver van
COLT. De trainingen worden verzorgd door Wilco Schijff.
Het COLT jongens team onder 17 werd dit jaar 3e in de ISF Competitie. Een mooi resultaat wat
natuurlijk wel even gevierd is.
Iedere maandag en woensdagavond trainen de jongens onder 14 en de meisjes gezamenlijk met de
kinderen van ANDC bij het sportcomplex van ISF, waarbij ISF de trainers verzorgt. De meisjes hebben
dit jaar voor het eerst weer mee gedaan aan de competitie.

Phnom Penh Crown
De professionele voetbalclub Phnom Penh Crown nodigde de kinderen van COLT uit om een
jeugdwedstrijd bij te wonen in het Olympisch stadium. De jongste COLT kinderen mochten met de
spelers het veld oplopen. De opbrengst van de toegangskaarten werd gedoneerd aan COLT en we
kregen een hele doos vol nieuwe ballen. Een hele eer en uiteraard mocht een groepsfoto ook niet
ontbreken.
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Dance Made in Cambodia - DMIC
Vanaf begin 2014 zijn een groot aantal kinderen van COLT gestart met een
dans project – DMIC, Dance Made in Cambodia - onder leiding van
Stephan Bimson, oprichter en directeur van de nationale ballet school in
Phnom Penh. Samen met kinderen van twee andere projecten werd elke
vrijdagavond getraind in de dansstudio. In juni en in december hebben ze
een dansuitvoering gehad. Geen enkele danser(es) had dans ervaring. DMIC is meer dan zomaar een
dansproject. De kinderen leren in teamverband te werken, op elkaar te vertrouwen, discipline en
doorzettingsvermogen te ontwikkelen en te bouwen aan vriendschappen en vertrouwen in jezelf. De
optredens zijn spannend maar na afloop zijn ze enorm trots op zichzelf. Een prachtig project waar we
ook het komend jaar mee verder zullen gaan.

Taekwondo en Khmer dansen
Elke zaterdag krijgt een groepje kinderen taikwondo les op hun school waar zo nu en dan
ook wedstrijden worden georganiseerd. Een aantal van onze meisjes heeft na school
Khmer dansles waar ze traditionele Cambodjaanse dansen leren.

Tafeltennis
Sinds de donatie van een tafeltennistafel in 2013 is pingpongen niet meer weg te denken
bij COLT. Eén van de kinderen is inmiddels een hele goede speler en is gekozen voor het
tafeltennisteam van zijn school en traint nu dagelijks anderhalf uur bij het Olympisch stadion.

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.

16 Jaarverslag 2014 - COLT

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.

Trip naar Tamao Zoo
Na de interessante training van de Wildlife Alliance die alle COLT kinderen hebben gehad werden ze
uitgenodigd voor een uitstapje naar de Cambodjaanse dierentuin die door de Wildlife Alliance wordt
gerund en onderhouden. Onder leiding van de rangers kregen onze kinderen een kijkje achter de
schermen en kregen ze een rondleiding door het hele park. Een leuke en vooral leerzame dag.

Kerstfeest
Ook dit jaar kwam de kerstman weer naar Cambodja en COLT. Al weken werd er door onze kinderen
druk geoefend om dansjes, liedjes en muziek voor de kerstman voor te bereiden. Ook werd dit jaar het
aantal recycle kerstbomen weer uitgebreid en het hele centrum versierd. Dit jaar heeft de familie van
Kristine (een voormalige vrijwilligster) uit Denemarken een heerlijk kerstdiner op tafel getoverd met
Deense lekkernijen. Kort nadat het donker was geworden kwam de kerstman per tuk tuk aan bij het
centrum met een zak vol presentjes voor iedereen. Tussen de optredens door kreeg iedereen een
klein presentje. Een hele gezellig 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.

COLT kinderen geven solar training
In 2012 hebben alle COLT kinderen en universiteitsstudenten een solar training gevolgd bij het Solar
trainingscentrum van Picosol Cambodia. Nog altijd worden goede contacten onderhouden met Picosol
en indien nodig helpen een aantal van onze kinderen het enthousiaste team van Picosol met het geven
van solartrainingen. Ook in het afgelopen jaar werden de kinderen weer gevraagd als vrijwilligers om
het Picosol team te ondersteunen bij activiteiten in Kep en Kampot. Na afloop kregen ze allemaal een
mooi solar certificaat.

Youth seminar over plastic
De oudste COLT kinderen hebben deelgenomen aan een jeugd seminar over plastic en de vervuiling
daarvan. Wat gebeurt er met de plastic tas die je zomaar op straat gooit en hoe los je het plastic
probleem op? Onze kinderen konden actief mee discussiëren over dit belangrijke onderwerp wat ook
in Cambodja een steeds groter probleem wordt.

The Wildlife Alliance
De Wildlife Alliance heeft voor alle kinderen van COLT en alle universiteitsstudenten
van onze COLT school een workshop verzorgd over de natuurlijke habitat in
Cambodja en het beschermen daarvan. Vele diersoorten worden bedreigt of is er
een levendige handel in. Aan de hand van een presentatie en leuke activiteiten
kregen de deelnemers meer inzicht in hoe belangrijk het is om de dieren en de natuur te beschermen.

Environmental Teacher Training
Daarnaast is bij COLT samen met de Wildlife Alliance een tweedaagse
duurzame docententraining over de natuurlijk leefomgeving in
Cambodja georganiseerd, voor onderwijsmanagers en docenten van
diverse NGO’s zoals: NFC, ISF, ACE, ANDC, CHIBODIA, Kidshelp, the
Library en Picosol. Aan de hand van 6 modules en prachtig lesmateriaal
hebben de deelnemers geleerd hoe ze duurzaamheid in hun
lesactiviteiten kunnen opnemen.
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4.5

Donaties en giften in Cambodja

Donaties
Als organisatie is COLT volledig afhankelijk van donaties en giften zowel in Nederland als Cambodja. In
Cambodja worden regelmatig donaties in contanten, maar ook in goederen ontvangen van bezoekers,
vrijwilligers en lokale bedrijven en instanties. Aan donaties in goederen is o.a. ontvangen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijst, olie, soyasaus, peper, zout, suiker
Kleding en ondergoed
Schooluniformen en tassen
Fietsen
Onderwijsmateriaal zoals; schriften, papier, nieuwe
studieboeken
Computers / laptops
Toiletartikelen zoals; shampoo, wasmiddel, zeep,
tandpasta etc.
Medicijnen
Sportartikelen zoals: kleding, voetballen, voetbalschoenen
En andere praktische benodigdheden

Dit helpt erg bij het voortzetten van onze activiteiten. We zijn iedereen dan ook heel erg dankbaar.
Zonder ook deze steun zou COLT niet kunnen voortbestaan!

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 algemene 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 Europe, 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 voornamelijk Engelse lessen bij de COLT
school. Soms geven ze ook IT of muzieklessen. Ze geven les aan de kinderen
van COLT en studenten van buiten, soms helpen ze ook bij
onderhoudsklussen of 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 ons bestuurslid 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 Tina Beekman of 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 (www.vacambodia.org). 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 van de “Code of Conduct”
Sinds enkele jaren ontvangt 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.

Nieuwbouw

Begin 2014 is er een stuk land aangekocht net buiten Phnom Penh in de buurt van de roemruchte
killing fields in het Dangkao district en ligt op korte afstand van de nieuwe vuilnisbelt. Het perceel is
maar liefst 6600m2 groot en zal plaats bieden aan het nieuwe COLT Community Centrum.
Hoewel de naam in 2014 ongewijzigd is gebleven, hebben wij gemeend dat door verbreding van het
werkterrein van COLT en een enigszins gewijzigd concept ook de naam zou moeten wijzigen in
Cambodian Organization for Living and Temporary-care, waarbij o.i. de vlag de lading beter dekt.

6.1

Het COLT gemeenschapscentrum

Naast onderdak en zorg voor de eigen kinderen gaat COLT hier ook hulp bieden op het gebied van:
 Onderwijs voor kinderen en volwassenen
 Kinderdagopvang
 Tijdelijke crisisopvang voor gezinnen in nood
 Medische en sociale hulpverlening
 Sport en spelactiviteiten
 Muziek, dans en creatieve activiteiten
 Bibliotheek
 Voorlichting en workshops over maatschappelijke thema’s en duurzaamheid
 Hulp aan ouderen en gehandicapten
De ouders en families moeten met deze hulp uiteindelijk zelfstandig gaan zorgen voor een veilige
omgeving, waarbij hun kind ook echt kind kan zijn!

6.2

Werkzaamheden en activiteiten in 2014

Na aankoop van de grond is begonnen met het ophogen van het land met zo’n 1 tot 1,5 meter. Dit was
nodig omdat het een voormalig rijstveld was. Tijdens de ophoging is er een muur rondom het land
geplaatst van zo’n 3 meter hoog. Dit alles was klaar voordat het regenseizoen begon zodat de grond
even goed kon inklinken voordat er verdere werkzaamheden plaatsvonden.

In de tussenliggende periode is samen met een architect gewerkt aan de bouwtekening voor het
nieuwe community centrum. Daarbij stond voorop dat het vooral degelijk en solide moest worden
gebouwd. Ook op het juridische vlak moest er een hoop worden geregeld en in samenwerking met
een lokaal advocatenkantoor is de hele juridische kant van het verhaal goed doorgenomen en
uitgewerkt. Daarna zijn we in gesprek gegaan met diverse aannemers om zo tot een juiste keuze te
komen voor een betrouwbare aannemer die binnen ons budget kon opereren. Bovenstaande
werkzaamheden en het aanvragen van de juiste vergunningen heeft uiteindelijk langer geduurd dan
voorzien en beschreven in onze vorige jaarverslag. De bouwwerkzaamheden gaan in het voorjaar van
2015 van start.
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Voor de COLT kinderen is het natuurlijk ook allemaal heel spannend. Ze zijn vanaf het begin
geïnformeerd over de opkomende verhuizing en hadden veel vragen. In juni is met alle kinderen en
het personeel het land bezocht zodat ze weten waar ze straks komen te wonen. Ze mochten allemaal
een eigen baksteen opschilderen en voorzien van hun naam en konden deze met behulp van de
metselaars zelf in de muur metselen. Ook mochten ze allemaal een tekening maken over hoe zij straks
graag hun nieuwe huis er uit willen laten zien.

6.3

Fondsenwerving

Voor het nieuwe community centrum en toekomstige activiteiten is veel geld nodig. We zijn in 2014
dan ook al begonnen met actieve fondsenwerving om de nieuwe plannen te kunnen realiseren. Tevens
heeft de Duitse sponsor, die ons in staat heeft gesteld zelf grond in eigendom te verwerven, laten
weten dat zij de fondsen die worden geworven voor de nieuwbouw zal verdubbelen tot een maximum
van $50.000. Een prachtig gebaar en een enorme stimulans om heel erg ons best te gaan doen
voldoende middelen te verwerven. Dankzij vele acties en genereuze schenkingen is daarvoor in het
afgelopen jaar een goede basis gelegd.

6.4

Plannen voor 2015

Aangezien het gehele centrum uit meerdere onderdelen bestaat (zie op de website Visie 2015-2020)
en de totaal benodigde middelen nog niet beschikbaar zijn, ligt hier voor ons bestuur een behoorlijke
uitdaging. Niettemin hopen en verwachten we dat naast het hoofdverblijf voor de kinderen in 2015
ook het geplande Day Care & Medical Care centre, de meeste sportfaciliteiten en beplanting
gerealiseerd kunnen worden.
Als wij blijvend steun ondervinden van een trouwe schare sponsors en donateurs, en hopelijk nieuwe
daaraan kunnen toevoegen, gaat het lukken een groot deel van hetgeen beschreven in de Visie 20152020 in het komende jaar te realiseren. Wij worden echter niet geholpen door het verval van de €/$koers, waardoor zo’n 15 tot 25% meer aan middelen benodigd zijn.

22 Jaarverslag 2014 - COLT

7.

Jaarrekening *

- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting op de jaarrekening
*Samengesteld door ACCON/AVM adviseurs and accountants

7.1

Balans per 31 december 2014

(na winstbestemming)
31 december 2014
---------------------------------€
€

31 december 2013
------------------------------€
€

ACTIVA
Vaste activa
Financiele vaste activia
Overige vorderingen

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

181.197
-----------------------181.197

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

832
144.677
------------145.509

98.653
---------98.653

------------326.706
--------------

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

326.206

98.153

500
--------------326.706
---------------

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

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

23 Jaarverslag 2014 - COLT

7.2

Staat van baten en lasten over 2014
2014
------------------€

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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2013
-------------------€

290.577

74.443

55.658
- 832
659
-------------55.485

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

-------------235.092
---------------

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

5.060
230.032
--------------235.092

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

7.3

Toelichting op de Jaarrekening 2014

ACTIVA
1. Financiële vaste activa
31 – 12 – 2014
------------------€

31 -12 -2013
----------------€

Overige vorderingen
Lening Cambodja

181.197
---------------------Het betreft een lening aan de heer Deng Dara, executive director en chairman van de Cambodjaanse
stichting Colt, ten behoeve van de aankoop van een stuk grond in Cambodja. De lening is aflossings- en
rentevrij.
VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

832
-----------------------

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

832
---------------------

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

7.635
125.416
3.700
7.926
-------------------144.677
--------------------

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

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa
Rente

3. Liquide middelen
Rabobank, nr. NL81 RABO 0120 0249 42
Rabobank, nr. NL02 RABO 3155 2646 16
Rabobank, nr. NL22 RABO 3463 4801 07
Rabobank, nr. NL22 RABO 0321 8126 62
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PASSIVA

4. Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Vrije reserves

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Solar Project
Bestemmingsreserve Studiefonds

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

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

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

31-12-2014
--------------------€

31-12-2013
-------------------€

12.941
313.265
---------------------326.206
----------------------

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

8.747
4.194
---------------------12.941

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

6.936
1.811
----------------------8.747

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

7.984
-8.850
5.060
----------------------4.194

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

2014
---------------------€

2013
-------------------€

83.233
230.032
-----------------------313.265

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

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

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

31-12-2012
--------------------€

31-12-2011
-------------------€

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

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

5. Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopene passiva

Overlopende passiva
Accountantskosten
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7.4

Toelichting op staat van baten en lasten over 2014
2014
--------------------€

6. Donaties
Algemene donaties
Donaties Solar Project
Donaties Studiefonds
Donaties VISIE 2015

7. Overige bedrijfslaten
Exploitatielasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

Exploitatielasten
Exploitatielasten project Cambodja

Toevoeging uit bestemmingsreserve Studiefonds
Toevoeging uit bestemmingsreserve Solar

Kantoorlasten
Kantoorlasten
Reis- en verblijfkosten

Algemene lasten
Accountantlasten

2013
-------------------€

56.691
1.811
5.060
227.015
---------------------290.577

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

52.219
2.108
1.331
----------------------55.658

46.013
4.159
774
-------------------50.946

59.258
-----------------------59.258
-8.850
1.811
-----------------------52.219

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

383
1.725
-----------------------2.108

1.038
3.121
-------------------4.159

1.331
-------------------------

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

832
--------------------------

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

-659
--------------------------

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

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

9. 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.
In 2014 is COLT een samenwerking aangegaan met een lokaal erkend accountantskantoor die de
maandelijkse financiële rapportages gaat verzorgen en die 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 bij de jaarlijkse audit die wij van het Ministerie van Sociale
Zaken krijgen.
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 4.5 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 over 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 de afgelopen jaren 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, ze beter onderwijs te
kunnen aanbieden, is een studiefonds opgericht. Ook voor dit doel komen specifieke donaties binnen.

COLT Duitsland
COLT heeft ook een zuster stichting in Duitsland welke jaarlijks d.m.v. van acties en donaties een mooi
bedrag overmaken naar de Nederlandse Stichting.
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9.

Dankwoord

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik al onze donateurs en sponsoren zeer hartelijk te
bedanken voor hun financiële ondersteuning en het in ons gestelde vertrouwen. Het motiveert ons
zeer en verschaft inspiratie bij dit project waarvoor wij ons met veel enthousiasme en overgave zullen
blijven inzetten. Tegelijkertijd hopen we dat u ons ook in de toekomst zal blijven helpen, zeker nu,
zoals eerder opgemerkt, wij te lijden hebben onder een verzwakte Euro t.o.v. de US-dollar.
Bestuur Stichting COLT-Cambodia,
Tina Beekman-Tolner, voorzitter
André Teeuw
Frida de Boer
Sabina Baire

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
Sabina Baire

tina@COLT-cambodia.org
aeteeuw@xs4all.nl
frida@COLT-cambodia.org
sabinabaire@gmail.com

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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