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1.

Inleiding

Hiermee presenteren wij het jaarverslag 2012 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 wel en wee van de kinderen in Cambodja die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

1.2

Over COLT

De stichting COLT kent twee besturen, het bestuur van COLT Cambodja en het bestuur van COLT
Nederland. 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 ontvangen. Echter was dit niet voldoende 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 Nederland opgericht om
zo structureel hulp te kunnen bieden aan deze groep kinderen, en een goede organisatie op te
bouwen. Na het aftreden van de toenmalige directeur is Thourn Sinan aangetreden als directeur van
de Cambodjaanse stichting COLT. Naast twee Cambodjaanse bestuursleden zijn ook Andre en Menno
onderdeel van dit bestuur en later is ook de Duitse Robert Heiduczek als bestuurslid aangetreden.
Vanwege de wetgeving in Cambodja werd de reeds bestaande organisatie voortgezet. et Nederlandse
stichtingsbestuur bestaat uit vier leden (Tina Beekman – Tolner, Titia Eenhoorn, Andre Teeuw en Frida
de Boer)
Ons tehuis 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 helpen om hun toekomst te verbeteren.
Wij bieden de kinderen een veilig onderkomen, gezond voedsel, een goede medische zorg en
uiteraard goede scholing. Alle kinderen gaan naar de Cambodjaanse school maar krijgen binnen ons
project ook computerles, naailes en Engelse les van vrijwilligers vanuit de hele wereld.
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 zetten.
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2.

Organisatie

Zoals aangegeven in de inleiding bestaat onze organisatie uit tweestichtingen,
COLT Nederland en COLT Cambodja, elk met hun eigen bestuur. Voorheen was de
stichting in Cambodja bekend onder de naam CCOLT maar in de loop van 2012
hebben wij de NGO licentie in Cambodja moeten verlengen en met het verlengen
van de nieuwe licentie hebben wij ook een naamswijziging in Cambodja
aangevraagd. Beide organisaties voeren nu dezelfde naam, te weten COLT,
Cambodian Organization for Living and Training.
Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo.Voor beide stichtingen geldt
voortaan het volgende logo -->

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 in 2005 opgericht. Zij voert het secretariaat,
onderhoudt alle contacten met 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 sinds 2007 betrokken bij COLT en houdt toezicht op de
financiële gang van zaken, monitoort 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 dit moment in Cambodja en werkt bij COLT. Zij onderhoudt alle contacten
met 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. Zij is voorzitter van de Nederlandse stichting en sinds
oktober 2012 ook van de Cambodjaanse stichting.
Sek Nimol – Executive Director
Nimol is sinds mei 2012 werkzaam als shelter manager bij COLT nadat de huidige executive director
Thourn Sinan had aangeven dat hij die taak, wegens zijn drukke werkzaamheden in zijn eigen bedrijf,
wilde neerleggen. Nimol heeft zijn functie overgenomen en is vanaf 1 november 2012 de nieuwe
Executive Director van COLT.
Thourn Sinan – Advisor & Executive Committee Member
Sinan is jarenlang de Executive Committee Director geweest van COLT. Hij is vanaf het allereerste
begin betrokken bij COLT. In oktober 2012 heeft hij, vanwege drukke werkzaamheden, zijn functie als
Executive Director neergelegd. Na zijn terugtreden als Executive Committee Director is hij nu alleen
nog bestuurslid van het Cambodjaanse bestuur.
Andre Ruys – Advisor & Executive CommitteeMember
Andre is ook vanaf het begin betrokken bij COLT en woont al sinds 2004 in Cambodja. Andre zorgt voor
sponsoring en heeft een adviesrol.
Menno van Essen – Advisor & Executive Committee Member
Menno is eveneens vanaf het begin betrokken bij COLT, en hij woont sinds 2004 in Cambodja. Menno
heeft een eigen reisbureau. Menno zorgt voor sponsoring en heeft een adviesrol.
Robert Heiduzcek – Advisor & Executive Committee Member
De Duitse Robert is in 2007 toegetreden tot COLT bestuur. Robert woont acht jaar in Cambodja en
runt zijn eigen bootbedrijf in Sihanoukville. Hij zorgt voor sponsoring, heeft een adviesrol en is tevens
voorzitter van de pas opgerichte zusterorganisatie Colt Deutschland e.V.
Deng Dara – Advisor & Executive Committee Member
Dara is van 2008 tot 2010 Shelter manager bij COLT geweest en heeft sindsdien een adviesrol voor het
huidige personeel en kinderen.
Lun Huot – Advisor & Executive Committee Member
Na het vertrek van An Sokhun als personeelslid 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 adviesrol.
Tijdens de bestuursvergadering van COLT Cambodja in oktober 2012 hebben er een aantal
bestuurswijzigingen plaatsgevonden;
-

Thourn Sinan – heeft zijn functie als Executive Director neergelegd en is bestuurslid geworden
An Sokhun – is afgetreden als bestuurslid

-

Tina Beekman – Tolner is aangetreden als voorzitter van COLT Cambodia
Sek Nimol – is de nieuwe Executive Director
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2.3

Personeel van COLT in Cambodja

Bij COLT werkt voornamelijk lokaal personeel. Hieronder een overzicht;
Sek Nimol – Shelter Manager
Nimol is in mei 2012 aangesteld als shelter manager bij COLT. Zij heeft veel ervaring
in soortgelijke functies en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen onze
organisatie. Tevens neemt zij namens COLT deel aan het NGO overleg en onderhoudt
contacten met de lokale autoriteiten.

Sok SengSambath – Financieel medewerker en Educational Manager
Sambath werkt ook al sinds 2007 bij COLT. Sambath is bij COLT begonnen als
computer teacher maar de laatste jaren is hij ook financieel medewerker. Eind 2012
heeft hij de functie van computer teacher neergelegd en is hij benoemd tot
Educational Manager.

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 van jongsafaan 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 binnen
een aantal maanden zal ook haar man Sokhun bij ons komen werken als huisvader en
klusjesman.
NounRatana– Naaileraar
Ook Ratana werkt al een aantal jaren bij COLT. Hij heeft een eigen naaiatelier waar
hij de kinderen van COLT en studenten van buiten COLT 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.

Wilco Schijff en Frida de Boer
Wilco en Frida zijn sinds 1 april 2011 werkzaam bij COLT in Cambodja. Zij
trainen de staf en zijn verantwoordelijk voor 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 lokaalverkregen donaties alsmede de spaarcentjes van de
kinderen. Daarnaast geeft hij voetbaltraining aan de oudere jongens en
coördineert het Solar project. Wilco en Frida blijven nog tot oktober 2014
bij COLT.
In 2012 hebben wij afscheid genomen van: An Sokhun, educational manager, Toeum Sovan,
klusjesman en beveiliger, ChumChet, tijdelijk educational manager
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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, monitoort de
maandelijkse rapportages, stelt de begrotingen op en doet fondsenwerving. Tevens
assisteert/adviseert hij Sek Nimol, 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 opgezetrespectievelijk 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 soms voor
een jaar of soms voor enkele jaren aan COLT door middel van een financiële bijdrage. Ook in 2012 zijn
activiteiten ontplooid om het aantal vrienden van COLT uit te breiden.

3.2

Solar project

In 2011 is COLT gestart met het solar project. Bestuurslid Frida de Boer, haar man Wilco Schijff en haar
broer Bouwe de Boer hebben samen dit project ontwikkeld.
Bouwe is energiecoördinator voor de gemeente Leeuwarden
en is betrokken bij veel energieprojecten. In 2012 heeft COLT
de ASN Bank wereldprijs publieksprijs van 10.000 euro
gewonnen. Uit de 20 deelnemende projecten had COLT de
meeste stemmen weten te bemachtigen waarmee we deze
prachtige prijs in ontvangst hebben kunnen nemen. Door het
winnen van deze prijs hebben we het solarsysteem eind
2012 kunnen installeren waarmee energie wordt opgewekt
voor het COLT kindertehuis en de COLT school. Naast de
realisatie van het solarproject hebben we nu ook budget
voor duurzame educatie aan onze COLT kinderen en COLT
studenten, de community en overige NGO’s. Hiermee zal in 2013 van start worden gegaan. Daarnaast
hebben we door het winnen van de ASN Bank Wereldprijs nog een nieuwe elektrische scooter kunnen
aanschaffen.

3.3

COLT studiefonds

In 2012 hebben we het COLT studiefonds opgericht, waarmee de kans op goedonderwijs 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 onze kinderen een kans krijgen op goed onderwijs. Voor de kinderen
die naar het voortgezet onderwijs gaan hebben we een particuliere school gevonden waar de kwaliteit
van lesgeven en 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.
Ook dit brengt de komende jaren hogere kosten met zich mee. Vanuit het studiefonds willen we ook
de trainingen en (werk-)stages betalen die gemaakt worden voor kinderen die niet naar de universiteit
gaan. Ook de kwaliteit van onze eigen COLT school willen we verbeteren; ook dat zal vanuit het
studiefonds bekostigd worden.
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3.4

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 2013 hopen we de Engelse website te
lanceren. De COLT Facebook pagina en twitteraccount wordt dagelijks/wekelijks 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:

3.5

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

Overzicht acties in 2012

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 algemenemiddelen ter dekking van de
exploitatiekosten in Cambodja. Voorbeelden van een aantal acties die in 2012 hebben plaatsgevonden
zijno.a:






Acties en donatie 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 hogeschool
Acties van kerkgemeenschappen en andere verenigingen
Acties op jaarmarkten/kerstmarkten
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

In Cambodja vinden elke maand vele activiteiten plaats. Naast de normale dagelijkse bezigheden in
het COLT huis en de lessen bij onze COLT school worden voor de kinderen regelmatig extra activiteiten
georganiseerd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2012.

4.1

Lesactiviteiten

Al sinds de oprichting van onze stichting staat onderwijs hoog in het vaandel. Bij COLT kunnen onze
kinderen maar ook kinderen van buitenaf, Engelse, computer- en naailessen volgen. De Engelse lessen
worden gegeven door vrijwilligers die vanuit Nederland, maar ook vele andere landen, naar Cambodja
komen om les te geven. De computer- en naailessen worden gegeven door lokale Cambodjaanse
leraren. Alle lessen bij COLT zijn gratis.

Engelse lessen
Deze worden gegeven door internationale vrijwilligers. Ze
geven elke dag vier uur Engelse les. Twee uur aan onze eigen
COLT kinderen en twee uur aan universiteitsstudenten die vanaf
het platteland naar Phnom Penh komen om te studeren. In de
avonduren worden er door onze eigen oudste COLT kinderen
Engelse lessen gegeven aan de buurtkinderen van COLT.

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 computer leraar in dienst die 5 dagen per week
lesgeeft aan de studenten.

Naailessen
COLT heeft ook een naaiatelier met een eigen naaileraar in dienst. Hier krijgen onze eigen kinderen
naailes, maar ook kinderen van buitenaf kunnen naailessen volgen.

Chinese les
Sinds begin 2012 hebben we een Chinese vrijwilliger die elke maandagavond Chinese les (Manderin)
komt geven aan onze COLT kinderen.

Sport
In de weekenden hebben alle kinderen voetbaltraining op ons eigen veldje in de buurt van het huis.
Tijdens het voetbalseizoen spelen zowel jongens als meisjesin toernooi verband elke zondag een
voetbalwedstrijd of een vriendschappelijke wedstrijd tegen andere tehuizen.
Naast voetbal hebben de kinderen dit jaar ook meegedaan aan de 10km en de 3km hardloopwedstrijd
tijdens de Internationale Marathon van Siem Reap in het kader van ons Hand in Hand project (zie 5.2).
Vanaf september zijn Wilco en Frida wekelijks op zondagmiddag met alle kinderen gaan lopen in het
Olympisch stadion van Phnom Penh. Eén van de looptrainingen was wel heel bijzonder omdat die
werd gegeven door de beste professionele hardloper van Cambodja. Deze heeft een 2 uur durende
looptraining gegeven aan onze kinderen. Ook worden er regelmatig sportieve activiteiten
georganiseerd door onze vrijwilligers.
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4.2

Projecten in Cambodja

Solarproject
Waar al in 2011 was begonnen met de fondsenwerving voor het solarproject bij COLT, kon er begin
2012 gestart worden met de bouw van fase 1, de constructie en plaatsing van de panelen. De
constructie is als een soort veranda voor de COLT school geplaatst zodat we niet alleen optimaal
profiteren van de zon maar ook een schaduwplek en een schuilplek hebben gecreëerd.

Door het winnen van de ASN Bank wereldprijs (publieksprijs van € 10.000 euro) kon aan het eind van
2012 fase twee – het plaatsen van de inverters en het aansluiten van het solarsysteem op het
elektriciteitsnet – worden gerealiseerd. Het systeem levert stroom voor het kindertehuis en de school.
COLT is hierbij één van de eerste projecten in Cambodja die direct op het net is aangesloten. Helaas
brengt dit nog enkele kinderziekten met zich mee, waardoor het systeem nog niet optimaal werkt,
maar er wordt door alle partijen hard aan gewerkt om ook het laatste stapje te zetten.

Het winnen van de prijs stelt ons ook in staat om duurzaamheid en een stukje bewustwording in ons
onderwijscurriculum op te nemen. Hiermee wordt in 2013 aan de slag gegaan! Er zal een duurzame
studieweek bij COLT worden georganiseerd alsmede een aantal Solardagen voor andere NGO’s,
leerkrachten en de buurtbewoners. Ook zal duurzaam educatiemateriaal worden aangeschaft. Tevens
wordt het plaatsen van accu’s onderzocht om stroom op te slaan zodat ook bij een storing, wat veel
voorkomt in Phnom Penh, COLT voorzien blijft van stroom.

Vernieuwing COLT onderwijssysteem
In 2012 hebben twee vrijwilligers, afkomstig uit Polen, ons Engelstalige onderwijssysteem vernieuwd.
Door fondsen verkregen vanuit hun organisatie in Polen hebben we nieuwe boeken en lesmaterialen
kunnen aanschaffen. Voor toekomstige vrijwilligers ligt er nu een duidelijk systeem dat er voor zorgt
dat er continuïteit in de lessen zit. Vrijwilligers moeten elke week evaluatieformulieren en een lesplan
invullen zodat het voor hun opvolg(st)er duidelijk is wat reeds is behandeld. Het nieuwe systeem
werkt met nieuwe studieboeken die elk weer bestaan uit wekelijkse hoofdstukken. In die
hoofdstukken wordt er elke week vanuit een thema gewerkt zoals bijv.; het weer, de wereldkaart, het
solarsysteem, dieren etc. In elk hoofstuk zit naast het thema ook grammatica, luistervaardigheid,
spreekvaardigheid en creativiteit. Tot nu toe zijn de reacties van zowel onze kinderen als onze
studenten en vrijwilligers erg positief. Bovendien wordt met deze nieuwe aanpak voorkomen dat er te
veel dubbel gedaan of onnodig herhaald wordt, hetgeen voordien nog als eens het geval was.
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COLT Shop

Samen met een enthousiaste vrijwilliger en de medewerking van onze naaileraar en zijn vrouw is begin
2012 gestart met de COLT shop. De COLT shop heeft als doel om inkomsten te genereren vanuit
Cambodja. In de COLT shop worden producten gemaaktvan lokale materialen, maar ook van
gerecyclde materialen zoals gebruikte rijstzakken etc. Gedurende 2012 hebben we een aantal
creatieve vrijwilligers mogen ontvangen die met nieuwe leuke ideeën ons COLT shop assortiment
hebben uitgebreid. De producten worden zowel in Cambodja als buiten Cambodja verkocht en bij
fondsenwervingsacties gebruikt.

Beltei
Dankzij het COLT studiefonds hebben wij in september van dit jaar de eerste groep COLT kinderen
naar de Beltei school kunnen sturen. Vooralsnog gaan alleen de kinderen naar Beltei die op de
highschool zitten (grade 10,11 en 12), dus voortgezet onderwijs volgen. Bovendien moeten de
kinderen wel talent hebben en gemotiveerd zijn om in aanmerking te komen voor Beltei. Was het de
eerste maanden wel even wennen voor onze kinderen nu gaan ze met plezier naar Beltei en zien ze
zelf ook het kwaliteitsverschil met hun oude publieke school. Hun huiswerk wordt dagelijks
gecontroleerd en bij afwezigheid (b.v. spijbelen) krijgt COLT meteen een telefoontje. Ook de kwaliteit
van lesgeven ligt een stuk hoger dan op de publieke school.

Hand in Hand project
In september is samen met een groepje enthousiaste vrijwilligers gestart met het
“Hand in Hand” project. De bedoeling was om op een sportieve manier samen met
de COLT kinderen en de kinderen van twee andere NGO’s, waaronder een project
met gehandicapte kinderen, aandacht te vragen voor gehandicapte kinderen in
Cambodja. De opbrengst van dit project is verdeeld onder de 3 organisaties.
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Als eerste hebben de COLT kinderen kennis gemaakt met de kinderen van de andere twee projecten
d.m.v. vrijwilligerswerk. Tien COLT kinderen zijn een week lang in Siem Reap geweest en hebben
Engelse lessen gegeven in het kindertehuis Tek Vell en hebben meegelopen met de socialworkers van
het gehandicapten project Capdico. Na deze week is aan alle kinderen gevraagd of ze gezamenlijk
“hand in hand” wilden deelnemen aan de fun run tijdens de Ankor Wat Internationale Marathon op 2
december 2012 in Siem Reap. Volmondig stemden ze allen in met dit sportieve idee en vanaf die tijd is
er elke zondagmiddag met z’n allen getraind in het Olympisch stadion in Phnom Penh.

Tien van de COLT kinderen hebben zelfs de 10km gelopen en de overige kinderen hebben allen de 3km
uitgelopen. Het was een geweldig leuk project waarbij de kinderen actief hebben deelgenomen en op
deze manier voor elk project 1015 dollar bijelkaar hebben gelopen.
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4.3

Overige activiteiten in 2012

Vrolijke stoelen
Samen met onze creatieve vrijwilligsters Linde en Nienke hebben
alle kinderen hun eigen stoel mooi geschilderd zodat het er in de
eetzaal allemaal wat vrolijker uit ziet. Met acht frisse kleurtjes
mochten de kinderen hun eigen stoel schilderen. Uiteraard moest
er eerst flink worden geschuurd en na afloop zijn alle stoeltjes
van een laklaag voorzien. Het eind resultaat is prachtig.

Tandactie 2012
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 omdat de kinderen van COLT ook al jaren onder de
behandeling zijn van deze tandartsen hebben onze kinderen een goed
gebit. Slechts twee tandjes moesten er getrokken worden. Die dag zijn er
zo ongeveer 200 kinderen behandeld door het team van dr. Boben dat bij
35 graden. Voor onze 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 daarna 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.

Wilde Ganzen op bezoek
Begin 2012 kregen we de directeur en een projectmedewerkster
van de Wilde Ganzen op bezoek bij COLT in Cambodja. De Wilde
Ganzen was een van onze grootste sponsors bij de bouw van onze
COLT school. Tijdens hun bezoek hebben we ze uiteraard de school
laten zien. We hebben ze laten weten hoe blij we zijn met hun steun
en hoeveel kinderen we mede dankzij hen onderwijs kunnen geven.
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Tily de Clown
Voor het eerst kreeg COLT wel een heel
bijzonder bezoek. Tily de rondreizende
clown kwam een voorstelling geven voor
onze kinderen over de liefde. De kinderen
waren één en al oor en genoten zichtbaar
van de voorstelling van Tily. Zonder
gesproken woord maar via mime en
zelfgemaakte bordjes met Cambodjaanse
woorden erop vermaakte Tily de
kinderen maar liefst 30 minuten, waarbij zelfs sommige kinderen actief
meededen in de voorstelling. Ze hebben genoten!

Internationale Womensday
Op 8 maart tijdens de Internationale dag van de Vrouw
kregen we wel een hele bijzondere verrassing. Van één van
onze sponsoren werden alle meisjes en vrouwen bij COLT
getrakteerd op een prachtige bos bloemen. Ook de mannen
bij COLT bleven niet achter en hebben op deze bijzondere
dag gekookt.

Nieuwe elektrische scooter
Na het succes van onze eerste elektrische scooter hebben we
dankzij een mooie donatie van twee van onze vrijwilligers opnieuw
een elektrische scooter kunnen aanschaffen. Nu onze staf er
helemaal aan gewend is,was er vaak net een scooter te kort. Dat is
nu hopelijk opgelost!

Rechten van het kind
COLT is aangesloten bij een overkoepelende organisatie voor diverse NGO’s. Vanuit deze organisatie
worden diverse activiteiten georganiseerd. Zij houden zich ook erg bezig met de rechten van het kind.
Bij COLT kwam een groepje studenten, die zelf ook zijn opgegroeid in een soortgelijk project, op
bezoek die onze kinderen een workshop hebben gegeven over de rechten van het kind. Daarnaast
lieten zij een uitnodiging achter om deel te nemen aan de festiviteiten die op de “dag van het kind”
werden georganiseerd in Phnom Penh. In totaal deden er ruim 800 kinderen mee aan de festiviteiten
waarin er informatie werd gegeven over de rechten van het kind en er werden vele spelletjes
gespeeld, waarna de dag werd afgesloten met muziek.

Droomballonnen
Samen met één van onze vrijwilligers hebben onze kinderen een
droomballonnen project gedaan. Alle kinderen mochten een ballon
oplaten maar niet voordat ze op de ballon hun dromen en wensen
voor de toekomst hadden opgeschreven. Door daar eens goed bij stil
te staan kunnen we samen met de kinderen kijken hoe een aantal
van hun dromen waargemaakt kunnen gaan worden.
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Jeugdkamp
Via een andere organisatie kreeg COLT een uitnodiging om
vijf van onze kinderen mee te sturen op een jeugdkamp dat
door hen jaarlijks wordt georganiseerd nabij het Kirirom
National park in het zuiden van Cambodja. Na een eerlijke
loting konden de vijf gelukkige winnaars hun tas inpakken
voor een leuke trip. Het kamp duurde van
donderdagmiddag tot maandagmiddag en alles werd
geheel verzorgd. Ruim 200 kinderen namen deel aan dit
kamp waaronder ook een delegatie uit de Verenigde
Staten. Alle vijf kinderen van COLT kwamen heel erg
enthousiast terug, veel leuke dingen gedaan en ze hadden
ook veel nieuwe vrienden gemaakt. Zeker voor herhaling
vatbaar.

Voetbal
De weekenden bij COLT staan in het teken van voetbal,
trainen of wedstrijden. We voetballen mee in de ISF
(Indochina Starfish Foundation) met 3 teams; jongens
onder 14 en onder 17 en meisjes onder 14 jaar. Dit jaar
werden onze meiden opnieuw 3e in de competitie en
helaas moesten de jongens onder 14 de
kampioensbeker overdragen aan een nieuwe winnaar;
ook zij werden dit jaar 3e. De competitie voor de
jongens onder 17 jaar startte pas laat in het jaar en na
een paar pittige wedstrijden waarin het nog heel
spannend was, werden ook zij 3e. Mooie resultaten na een sportief
voetbaljaar.

Design T-Shirts
Samen met onze vrijwilligers hebben de kinderen eigen T-shirts ontworpen
en geverfd,wat prachtige T-shirts heeft opgeleverd. De kinderen vonden
het ontzettend leuk om te doen.

Solar feestje
Nadat we het verlossende woord hadden gehoord in Cambodja
dat COLT de ASN Bank publieksprijs had gewonnen waren we
natuurlijk door het dolle heen. Samen met de vrijwilligers is er
een mooi Solarfeestje georganiseerd voor alle kinderen en staf.
Eerst met z’n allen de boel mooi versierd en daarna lekker
gegeten van de speciale zonne-taarten en toen de voetjes van
de vloer.
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Halloween
Net als vorig jaar werd er ook dit jaar weer een halloween feestje georganiseerd voor onze kinderen.
Eerst werd er een hele dag geknutseld om de boel mooi aan te kleden en de kinderen maakten
maskers van papier machee. Toen het donker werd hebben we met z’n allen griezelige spelletjes
gedaan zoals wie maakt de mooiste mummie, pompoen snijden, snoephappen etc. Wederom een
geslaagde avond.

Waterfestival
Om het einde van het regenseizoen te vieren wordt er in Cambodja jaarlijks het waterfestival
georganiseerd, zo ook bij COLT. Onze vrijwilligers hadden allerlei leuke waterspelletjes bedacht en het
werd een dolle natte boel!

Recycle Art
In het kader van het recycle project en het stukje bewustwording wat we onze kinderen mee willen
geven is er met z’n allen een dagje geknutseld met afval. Eerst is de kinderen laten zien wat je eigenlijk
allemaal van afval kunt maken en daarna zijn ze zelf aan de slag gegaan. Eenmaal aan de slag waren ze
niet meer te stoppen en aan het einde van de dag waren er prachtige creaties van recycle art.
Bloemen, windmolens, oorbellen, leuke schildpadjes, vliegtuigen en tuk tuks en dat allemaal gemaakt
van blik, plastic en karton.

Nieuwe afvalbakken
Dankzij een donatie van een vrijwilliger zijn er nieuwe,
van gerecycled materiaal gemaakte afvalbakken
aangeschaft. Deze onverwoestbare afvalbakken die
gemaakt zijn van oude autobanden hebben de plastic
afvalbakken vervangen. Bij een stevig potje voetbal
sneuvelde er vaak eentje. De nieuwe bakken, ook al zien
ze er een beetje uit als heksenketels, kunnen tegen een
stootje. En het sluit natuurlijk prachtig aan bij onze duurzame projecten.
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Internationaal Diner
Aan het einde van het jaar waren er zes vrijwilligers elk uit een
ander land. Bovendien was het weekthema in de Engelse lessen
“wat eten ze in andere landen”, een mooie aanleiding voor onze
vrijwilligers om een internationaal diner te organiseren voor de
kinderen. Om het eten aan te
vullen moesten ook alle kinderen
bij elk land een traditioneel spel
spelen om zo hun begeerde
stempel te krijgen in hun paspoort.
Zo kregen ze soep uit Polen,
pannenkoeken uit Nederland, braadworst uit Duitsland, koekjes uit
Denemarken en bacon en eggs uit Engeland en nog veel meer
lekkernijen. Qua eten waren Duitsland en Engeland wel favoriet bij de
kinderen. Ook de spelletjes waren erg leuk en iedereen had aan het
einde van de avond een gevuld paspoort.

Kerstdecoraties maken
Zo aan het eind van het jaar werd er ook tijdens de Engelse
lessen aandacht besteed aan kerst en COLT werd een
beetje in kerstsfeer gebracht. Tijd om de grote knutseltafel
maar weer eens buiten te zetten en om met een figuurzaag
en spaanplaat aan de slag te gaan. Fanatiek gingen alle
kinderen aan de slag, kleine kerstboompjes, sterretjes,
engeltjes, de kinderen zaagden er vrolijk op los. Daarna
werden ze mooi geschilderd en voorzien van een glitterlaag.
Aan het einde van de dag waren er prachtige creaties en
was de kerstsfeer compleet.

Kerstfeest
Bij kerst hoort natuurlijk ook een kerstdiner. Onze
vrijwilligers hadden een traditioneel Engels
kerstdiner gekookt en ook de kerstman vereerde
COLT nog met een bezoekje met voor iedereen een
klein cadeautje en wat lekkers uiteraard. Voor onze
nieuwe kindjes was dit de eerste keer dat ze de
kerstman zagen en dat was best even een beetje
vreemd. Na de cadeautjes gingen de voetjes van de
vloer waarbij zelfs de kerstman ook nog even zijn
danskunsten liet zien.
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4.4

Donaties in Cambodja

In algemene zin was 2012 voor COLT een goed donatie jaar zowel in Nederland als in Cambodja. In
Cambodja hebben we veel donaties in contanten, maar ook in goederen mogen ontvangen. Van
bezoekers, vrijwilligers en van lokale bedrijven en instanties. Aan
donaties in goederen hebben we o.a. ontvangen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijst
Kleding en ondergoed
Schooluniformen en tassen
Fietsen
Onderwijsmateriaal zoals; schriften, papier, nieuwe
studieboeken
Computers
Toiletartikelen zoals; shampoo, wasmiddel, zeep,
tandpasta etc.
Medicijnen
Sportartikelen zoals; kleding, voetballen, voetbalschoenen
Beamer, kopieerapparaat, nieuwe printer, radio’s
Elektrische scooter
Onderhoudskosten
Overige

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!.
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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 en Nieuw Zeeland. De
meeste vrijwilligers komen bij COLT om Engelse lessen te verzorgen voor onze kinderen en studenten,
maar helpen ook bij onderhoudsklussen, de organisatie van sportactiviteiten en overige
werkzaamheden.
Vrijwilligers kunnen zich op twee manieren aanmelden voor
vrijwilligerswerk, via Tina en Frida of via onze vrijwilligersorganisatie STAR
Kampuchea. Door de jaren heen hebben we al veel vrijwilligers mogen
verwelkomen maar zijn ook wijze lessen geleerd. Als de vrijwilligers zich
direct via Tina of Frida aanmelden adviseren we ze bij een heleboel dingen,
maar ze zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van hun verblijf in
Cambodja.
Wordt als vrijwilliger meer hulp bij de organisatie van het verblijfverlangd, dan kan dat door
aanmelding bij onze vrijwilligersorganisatieSTAR 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
krijgen wij 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.
De vrijwilligers bij COLT helpen ook vaak mee met activiteiten zoals sportdagen, knutselmiddagen,
tekenlessen etc.
Alle vrijwilligers betalen USD $ 9,- per week aan COLT. Dit geld wordt besteed aan school- en
lesmateriaal.
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6.

Plannen voor 2013

Voor 2013 willen we de plannen/projecten van 2012 die grotendeels zijn gerealiseerd continueren en
optimaliseren. Hieronder een terugblik op de gerealiseerde plannen van 2012 en een vooruitblik op
onze nieuwe projecten voor 2013;
De plannen die we voor 2012 hadden opgesteld en zoals beschreven in het jaarverslag van 2011
waren;
- Solar project
- COLT shop
- COLT junior staf team
- Beltei
- Cultureel programma
- Toekomstplanning voor de kinderen
Duurzame educatie project 2013
Door het winnen van de ASN Bank publieksprijs kan er, naast de realisatie van ons Solar project, ook
gestart worden met het duurzame educatie project. Hiermee wordt een stukje educatie geboden en
bewust zijn gecreëerd bij de Cambodjaanse bevolking over een beter milieu en leefomgeving. Aan dit
thema wordt niet veel aandacht besteedt in Cambodja en overal zie je dan ook zwerfvuil liggen. De
bevolking gooit letterlijk alles gewoon van zich af. Maar ook de luchtvervuiling is de laatste jaren erg
toegenomen, dus tijd om in actie te komen. Als NGO kunnen wij daar ons steentje aan bijdragen. In
2013 willen wij daarom ook een duurzame studieweek organiseren bij de COLT school voor onze eigen
kinderen en bezoekende buurtkinderen en studenten, waarbij samengewerkt wordt met lokale
organisaties en bedrijven die gedurende deze studieweek een workshop of voorlichting komen geven.
Ook de COLT vrijwilligers hebben een actieve rol daarin spelen. Daarnaast willen we graag een aantal
solardagen organiseren waarbij andere NGO’s, leerkrachten en de buurt worden uitgenodigd om
kennis te maken met duurzaamheid en wat hun rol daarin kan zijn. Ook wordt geprobeerd in
samenwerking met “Let’s do it Phnom Penh” een cleanteam op te zetten in onze buurt.
Fondsen en donateurs werving actie
Ook willen we ons het komende jaar richten ophet werven van donateurs om zo ons ledenaantal uit te
breiden en onze maandelijkse inkomsten te verhogen. Via social media, nieuwsbrief, presentaties,
inzet van oud vrijwilligers en mond tot mond reclame willen we ons donateursbestand uitbreiden.
Voor het werven van nieuwe fondsen willen we gaan onderzoeken of we oude COLT vrijwilligers
kunnen worden samengebracht in een COLT promotie team dat bijvoorbeeld kan deelnemen aan
acties, voorlichting geven, COLT shop producten verkopen of zelf acties kan gaan opstarten.
COLT shop
De COLT shop is inmiddels gerealiseerd. In 2013 willen we ons assortiment uitbreiden/vernieuwen en
kijken naar nieuwe afzet mogelijkheden. De reacties op onze producten zijn erg positief. Dit jaar willen
we ons richten op het uitbreiden van het aantal afnemers. Bovendien kunnen de producten worden
ingezet bij acties.
COLT junior stafteam
Een aantal van de oudere kinderen van COLT maakt inmiddels deel uit van het zgn. Junior Staffteam en
helpt actief mee aan de dagelijkse gang van zaken bij COLT.
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Beltei school
Dankzij het studiefonds zijn er in september zeven kinderen naar de Beltei school gegaan. De eerste
maanden was dat wel even wennen maar inmiddels hebben ze hun draai gevonden en behoren ze
allemaal tot de top 10 van hun klas. Helaas heeft één kind Beltei en COLT moeten verlaten. In 2013
zullen twee kinderen doorstromen naar de universiteit waar inmiddels al één van de COLT kinderen
studeert. Dit jaar zullen twee nieuwe kinderen vanuit de publieke school doorstromen naar Beltei.
Cultureel programma
De opzet van een cultureel programma is in 2012 helaas niet volledig gelukt vanwege tijdgebrek en het
niet kunnen vinden van de juiste personen. We hopen echter in 2013 wat leuke culturele activiteiten
te kunnen ondernemen.
Toekomstplanning kinderen
Dit zal de komende jaren een terugkomend project zijn. Nu de kinderen ouder worden is het belangrijk
om samen met hen te gaan kijken naar hun mogelijkheden en kansen. Ons oudste kind bij COLT zit
inmiddels op de universiteit en studeert architectuur. Het komende jaar hopen opnieuw twee
kinderen door te stromen naar de universiteit waarbij hun interesse uitgaat naar toerisme en
geneeskunde. Twee kinderen volgen al een stage om te kijken of ze de juiste studiekeus kunnen
maken voor de toekomst. Eén loopt stage bij een tandarts en één bij een vrijwilligersorganisatie.
Daarnaast volgt één kind een beroepsopleiding voor schoonheidsspecialiste en kapster.
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7.

Jaarrekening

- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting op de jaarrekening

7.1

Balans per 31 december 2012

(na winstbestemming)
31 december 2012
---------------------------------€
€

31 december 2011
------------------------------€
€

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

1.490
54.114
------------

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

81.233

55.604

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

---------55.604
----------

80.733

55.104

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

500
---------55.604
----------

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva
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7.2

Staat van baten en lasten over 2012
2012
------------------€

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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2011
-------------------€

86.405

62.704

58.856
-1.045
465
-------------58.276

54.822
- 775
470
--------54.517

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

---------8.187
----------

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

8.187
---------8.187

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 – 2012
------------------€

31 -12 -2011
----------------€

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

775
715
-------------------1.490
--------------------

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

7.168
45.485
1.461
-------------------54.114
--------------------

PASSIVA

3. Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Vrije reserves

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Solar Project
Bestemmingsreserve Studiefonds

Bestemmingsreserve Solar Project
Stand per 1 januari
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

31-12-2012
--------------------€

31-12-2011
-------------------€

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

55.104
-------------------55.104
--------------------

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

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

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

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

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

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

2011
---------------------€

2010
-------------------€

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

46.917
8.187
-------------------55.104

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

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

31-12-2012
--------------------€

31-12-2011
-------------------€

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 2012

5. Donaties
Algemene donaties
Donaties Solar Project
Donaties Studiefonds

6. Overige bedrijfslaten
Overige personeelslasten
Exploitatielasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

Overige personeelslasten
Reis- en verblijfskosten

Exploitatielasten
Aanschaf Solarsysteem
Exploitatielasten project Cambodja

Toevoeging uit bestemmingsreserve Studiefonds

Kantoorlasten
Kantoorlasten

Algemene lasten
Accountantlasten

2012
--------------------€

2011
-------------------€

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

56.864
4.840
1.000
-------------------62.704

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

1.100
52.890
331
501
-------------------54.822

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

1.100
-------------------

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

52.890
-------------------52.890
-------------------52.890

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

331
--------------------

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

501
--------------------

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

775
-------------------775

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

-470
--------------------

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 ons bestuur in
Nederland als in Cambodja geld bij elkaar te krijgen om de
continuїteit van ons project zeker te stellen.
Naast de eerder genoemde acties bij punt 4 waarbij
familieleden, bekenden en overige mensen zich inzetten voor
COLT hebben we ook een aantal vaste rubrieken waar we geld
voor inzamelen,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 stichtingendie 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 hebben wedonaties ontvangen speciaal ten behoeve van het in 2012
gerealiseerdeSolar project.

Studiefonds
Om de studiekosten voor de komende jaren te kunnen betalen voor onze kinderen en om 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

Donaties in Cambodja
Zoals bij punt 5.4 al uitgebreid genoemd ontvangen we in Cambodja van bezoekers, vrijwilligers etc.
donaties in contanten of in goederen. Dit helpt ons om de lopende kosten in Cambodja 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 tevindenonder

: Cambodian Organisation for Learning and Training

Bankrekening
rek.nr
IBAN code
BIC code

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

KvK-nummer
ANBI-nummer

: 02092710
: 70433

Adres gegevens COLT Cambodja
#206, St 77BT, ChamroeunPhal Village
SangkatBoeungTompun
Khan Mean Chey
Phnom Penh, Cambodia
Tel: 855-23-6320028
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