
 

Cambodian 

Organization 

for 

Living 

and 

Temporary-care 

 
 
 
 
 

www.COLT-cambodia.org 

   

Jaarverslag  
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2 Jaarverslag 2016 - COLT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting COLT- Cambodia 

Nieuwe Rijksweg 22 
9481 AR VRIES 
Tel.:  0592-543839 
info@colt-cambodia.org       
 
Bankrekening 
rek.nr NL81 RABO 0120 0249 42  
t.n.v.Stichting COLT-Cambodia 
 

IBAN code: NL81 RABO 0120 0249 42 
BIC code: RABONL2U  

KvK-nummer: 02092710 
ANBI-nummer: 70433  



3 Jaarverslag 2016 - COLT 

 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding ....................................................................................................................................... 4 

1.1. Over COLT ............................................................................................................................. 4 

1.2. Lokale Partners ..................................................................................................................... 5 

2. Organisatie ................................................................................................................................... 6 

2.1. COLT bestuur Nederland ....................................................................................................... 6 

2.2. Bestuur COLT Cambodja ........................................................................................................ 7 

2.3. Personeel van COLT in Cambodja .......................................................................................... 8 

2.4. Kindernieuws ...................................................................................................................... 10 

3. Activiteiten en gebeurtenissen in Nederland ............................................................................. 11 

3.1. Communicatie en informatie ............................................................................................... 12 

3.2. Fondsenwerving in 2016 ..................................................................................................... 13 

4. Activiteiten en gebeurtenissen in Cambodja .............................................................................. 16 

4.1. Ontwikkeling visie 2015-2020 .............................................................................................. 17 

4.2. Kinderopvang: ingeburgerd in het nieuwe thuis! ................................................................. 18 

4.3. Opening kinderdagverblijf ................................................................................................... 19 

4.4. Onderwijs............................................................................................................................ 20 

4.5. Gezondheidszorg................................................................................................................. 22 

4.6. Sport, spel overige activiteiten ............................................................................................ 24 

4.7. Plannen voor 2017 .............................................................................................................. 26 

4.8. Donaties en giften in Cambodja........................................................................................... 28 

4.9. Fondsenwerving .................................................................................................................. 28 

5. Vrijwilligers ................................................................................................................................ 29 

5.1 Vrijwilligerseisen ................................................................................................................. 31 

6. Jaarrekening .................................................................................................................................. 32 

6.1  Balans per 31 december 2016 ............................................................................................. 32 

6.2 Staat van baten en lasten over 2015.................................................................................... 33 

6.3 Toelichting op de balans ...................................................................................................... 34 

6.4 Toelichting op staten van baten en lasten ........................................................................... 36 

7. Financiële ondersteuning ........................................................................................................... 37 

8. Dankwoord ................................................................................................................................ 38 

8.1. Contact informatie .............................................................................................................. 38 

 
 

 
 
 
 
 



4 Jaarverslag 2016 - COLT 

 

 

1. Inleiding 
Hiermee bieden wij u het jaarverslag 2016 van onze Stichting COLT-Cambodia (Nederland) aan. Een 
uitdagend jaar, waarin de kinderen en het personeel in Cambodja zich thuis leerden voelen in een 
nieuwe omgeving, en de organisatie de poort opende voor alle kinderen en families in de 
gemeenschap. Zo werden er, naast heropening van de school, een kinderdagopvang en een medische 
kliniek opgestart. 
 
Met dit verslag krijgt u een overzicht van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in Cambodja, alsmede 
de activiteiten die in Nederland zijn uitgevoerd ter ondersteuning van deze organisatie. Daarnaast 
verschaffen we inzicht in onze visie, doelstellingen, en de daaruit voortvloeiende concrete plannen 
voor het komende jaar.  
 
Uiteraard is er ook ruim aandacht besteed aan de jaarrekening, waarin de financiën in beeld zijn 
gebracht en de organisatie verantwoording aflegt voor alle uitgaven en inkomsten.  

1.1. Over COLT 
COLT is opgericht in 2005 en was tot 2015 gelegen in één van de armste wijken van Phnom Penh, 
Cambodja. Gedurende deze periode bood COLT tijdelijke en permanente opvang voor kinderen die om 
verscheidende redenen niet thuis konden wonen. In 2008 opende COLT de deuren van een 
buurtschool waar dagelijks IT-onderwijs en Engelse lessen werden aangeboden aan 200 buurtkinderen 
en studenten.  
 
Eind 2015 verhuisde COLT naar de huidige locatie in het Dangkor district, temidden van een zestal 
arme buurtschappen en niet ver van de huidige vuilnisbelt. In het afgelopen jaar werd met de opening 
van het gemeenschapscentrum een transitie ingezet, waarin nauwer samen wordt gewerkt met 
kwetsbare families in de directe omgeving. COLT ondersteunt kinderen en families in deze 
gemeenschap op het gebied van tijdelijke en langdurige opvang, onderwijs, medische en sociale 
hulpverlening, duurzaamheid,  alsmede sport- en spelactiviteiten. De verschillende activiteiten worden 
doorlopend geëvalueerd en verbeterd, en dienen uiteindelijk een gezamenlijk doel: de capaciteiten 
van kwetsbare families vergroten, zodat ze de problemen in hun leven zelf het hoofd kunnen bieden 
en de kinderen ook echt kind kunnen zijn.  
 
In maart 2007 kreeg de Cambodjaanse stichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het 
Koninkrijk Cambodja de status NGO (Non Governmental Organization) toegekend en in Nederland is 
de stichting officieel erkend door de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling, dossier nr. 70433).  
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1.2. Lokale Partners 
COLT werkt samen met verschillende organisaties in Cambodja. Via dit netwerk worden kennis,  
ervaring en aktuele ontwikkelingen gedeeld, teneinde zoveel mogelijk mensen te bereiken en de zorg 
voor kwetsbare families en kinderen te optimaliseren.  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

http://humanrightsconnected.org/organizations/ngo-committee-on-the-rights-of-the-child-ngocrc
http://mluprussey.org.kh/en/
http://www.sreykasmile.org/
http://www.chibodia.org/en/
http://kidservices.org/
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2. Organisatie 
Zoals aangegeven in de inleiding bestaat onze organisatie uit twee stichtingen:  
COLT-Nederland en COLT-Cambodja, waarbij eerstgenoemde stichting een 
ondersteunende en controleren functie heeft met betrekking tot de activiteiten 
die in Cambodja worden uitgevoerd. Daarnaast wordt veel steun ondervonden 
van onze Duitse zusterorganisatie, COLT Deutschland e.V. 
 

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 onderhoud 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. Als vice-voorzitter coördineert hij de 
bestuurstaken, houdt, samen met de penningmeester, toezicht op de financiële 
gang van zaken, en onderhoudt contact met sponsoren. André reist twee keer 
per jaar naar Cambodja om COLT te bezoeken. 
 
Frida de Boer 

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

 
Sabina Baire 
Sabina is in 2014 toegetreden als bestuurslid. Sabina is penningmeester van 
onze stichting en is al vele jaren betrokken bij COLT. Ook is zij  sponsor van 
één van de kinderen. Zij monitort de maandelijkse rapportages, stelt het 
budget op en onderhoudt contact met de accountants in Nederland  en 
Cambodja. Sabina bezoekt de Cambodjaanse stichting jaarlijks. 

 
Elk bestuurslid houdt zich bezig met fondsenwerving. 
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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 de kinderen. In oktober 2013 is Dara benoemd tot voorzitter van het 
lokale bestuur en Executive Director, in welke hoedanigheid hij optreedt als gedelegeerd bestuurder. 
 
Tina Beekman-Tolner – Vice-chairman  
Tina is vanaf het eerste uur betrokken bij COLT. Naast het voorzitterschap van de Nederlandse 
stichting vervult zij tevens de functie van vice-voorzitter binnen het Cambodjaanse bestuur. 
 
Stella-Désirée Bosch – Advisor & Executive Committee Member 
Stella is in 2016 toegetreden tot het bestuur in Cambodja, waarin zij de aftredende André Ruys 
vervangt. Stella is president van de Sreyka Smile Association, onze partner in de kinderdagopvang, en 
heeft een adviserende en ondersteunende functie. Daarnaast zorgt zij voor sponsoring. 
 
Robert Heiduczek – Advisor & Executive Committee Member 
De Duitse Robert is in 2007 toegetreden tot het COLT bestuur. Robert woont al geruime tijd in 
Cambodja en beheert zijn eigen bootbedrijf in Sihanoukville. Hij zorgt voor sponsoring, heeft een 
adviesrol en is tevens voorzitter vande zusterorganisatie COLT Deutschland e.V. 
 
Sam Piseth - Advisor & Executive Committee Member  
Sam Piseth is sinds 1 augustus 2013 werkzaam bij COLT, waar hij als Shelter Manager 
eindverantwoordelijk is voor alle activiteiten. Piseth heeft voorheen als education officer gewerkt bij 
de organisatie A New Day Cambodia.  
 
Tout Sopheak – Advisor & Executive Committee Member 
Via haar man Deng Dara is Sopheak al jaren betrokken bij COLT en sinds oktober2013 maakt zij deel uit 
van het COLT bestuur in Cambodja. Sopheak heeft een juridische achtergrond en vervult een 
adviserende rol. 
 
Leng Kongkea – Advisor & Executive Committee Member 
Na het aftreden van Lun Huot is Leng Kongkea toegetreden tot het COLT bestuur. Kongkea vervulde 
voorheen de rol als onderwijsmanager bij COLT. Kongkea heeft een adviserende rol op het gebied van 
onderwijs. 
 
Wijzigingen in het bestuur: 
In 2016 is André Ruys afgetreden als bestuurslid van COLT. André was sinds het begin betrokken bij 
COLT. Hij had een adviserende rol in het bestuur en zorgde tevens voor sponsoring. André woont nog 
steeds in Cambodja, blijft COLT een warm hart toedragen, maar heeft moeten besluiten zich volledig 
te richten op zijn eigen bedrijf. Bedankt voor de langdurige steun! Stella-Désirée Bosch voorzitter van 
Sreyka Smile Foundation heten wij van harte welkom. Zij zal André Ruijs vervangen in het COLT 
Cambodia Bestuur. 
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2.3. Personeel van COLT in Cambodja 
COLT werkt vrijwel uitsluitend met lokaal personeel, dat ondersteund wordt door buitenlandse 
coaches en bestuursleden.  
 
 

Sam Piseth – Shelter Manager 
Piseth is in augustus 2013 aangesteld als onderwijsmanager en is sinds 
oktober 2013 shelter manager. Voordat Piseth bij COLT kwam werken 
heeft hij 5 jaar gewerkt bij A New Day Cambodia (ANDC). Piseth heeft veel 
werkervaring met kinderen. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken binnen COLT. Tevens neemt hij deel aan het NGO overleg 
en onderhoudt contacten met lokale autoriteiten.  

 
Phan Suyly – Social worker 
Suyly is sinds januari 2015 werkzaam voor COLT. Als maatschappelijk 
werker ondersteunt zij de kinderen op mentaal vlak. Tevens verzorgt zij 
samen met Piseth alle familie-assesments,  het reÏntegratiebeleid en het 
contact met de familieleden van de COLT kinderen.  

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

 
 

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

 
 
King Kim Orn – Huismoeder 
Orn is sinds augustus 2012 onze huismoeder en is samen met haar man 
verantwoordelijk voor  de dagelijkse zorg voor de kinderen. Zij let op hun 
hygiëne, kleding en of de kinderen het dagelijks programma volgen. Orn is 
een vriendelijke vrouw en is erg geliefd bij de kinderen.  
 
 
 
Kung Sakhun – Huisvader 
Sakhun is de huisvader van COLT. Hij is een aardige en geduldige man die 
goed met kinderen om kan gaan. Daarnaast zorgt hij voor het onderhoud 
van de gebouwen en houdt het terrein netjes schoon. Dagelijks haalt en 
brengt hij de kinderen naar school met de COLT tuk tuk.  
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Kung Sokhena - Beveiliger 
Khena is de beveiliger bij COLT. Hij is de zoon van de huisvader en 
huismoeder. Hij woont bij COLT en is verantwoordelijk voor het in  
en uitgaan van de kinderen en het registreren van bezoekers en 
verzorgt het transport voor de kinderen in de dagopvang. 
 
 
 

Personeelswijzigingen 
In 2016 hebben wij afscheid genomen van:  
Kim Vutha - Vutha was onze computerleraar en heeft een goede baan als web developer gevonden. 
We wensen hem veel succes! 
 
Met het opstarten van de school en dagopvang zijn er weer een aantal nieuwe gezichten te zien bij 
COLT: 

Douern Da – Maatschappelijk werker  
Da werkt voor COLT sinds oktober 2016. Hij is verantwoordelijk voor het 
opzetten van de zelfhulpgroep, helpt Suyly met actieplannen voor de 
ouders van de kinderen in de kinderdagopvang, en ondersteunt het 
schoolprogramma.  

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

 
 

 
Van Sodalin – Nanny kinderdagopvang 
Dalin werkt sinds december 2016 bij ons in de kinderdagopvang. Ze is de 
dochter van de overburen, en heeft bij COLT een goede kans zich verder 
te ontwikkelen. Ze zorgt dat de dagopvang en de kinderen schoon zijn en 
verzorgt samen met Nary een gevarieerd dagprogramma.  

 
 
 

Agnieszka Podzielinska en Noach van der Linde 
Aga en Noach zijn al geruime tijd betrokken en 
werken sinds mei 2016 full-time bij COLT, waar zij 
Frida en Wilco vervangen en het lokale personeel 
trainen. Aga coördineert de vrijwilligers, werkt 
nauw samen met het personeel in de 
kinderdagopvang en de gemeenschapsschool, en 
geeft training in voeding en hygiëne. Noach 
controleert de financiën, onderhoudt contacten 

met vrijwilligers en sponsoren en begeleidt de shelter manager en 
administratief medewerkster.  
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2.4. Kindernieuws 
2016 was een jaar waarin een hoop gebeurd is voor alle kinderen bij COLT. Na de verhuizing eind 2015 
was er eerst de periode van gewenning op de huidige locatie. Een nieuw huis, meer ruimte om te 
sporten en spelen, maar ook weg van vriendjes uit de oude buurt, en een hoop nieuwe kinderen 
dagelijks over de vloer. Naast deze ervaring die iedereen deelde, zetten sommige kinderen weer een 
hele nieuwe stap in hun leven. 
 
Oogoperatie Kosal 
Kosal, één van de oudste kinderen in COLT’s opvang heeft afgelopen jaar eindelijk een oogoperatie 
gehad. Kosal zit al geruime tijd in COLT’s langdurige opvang , samen met zijn zusje Chantrea. Door 
huiselijk  geweld verloor hij op jonge leeftijd zijn zicht in één oog en werden hij en zijn zusje uit huis 
geplaatst. Dankzij gulle sponsoren en contacten in ziekenhuizen in Bangkok, kon Kosal afgelopen jaar 
eindelijk geholpen worden aan zijn oog. In een drietal bezoeken is er een permanente oogprothese op 
zijn oogbol geplaatst, die nauwelijks van echt 
is te onderscheiden. Voor Kosal betekent dit 
uiteraard een verschil van dag en nacht en 
we willen al zijn supporters en sponsoren 
bedanken voor de steun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reïntegratie Srey Nou 

In oktober 2016 is Srey Nou (20), na het afronden van haar 
middelbare school, succesvol gereïntegreerd in haar familie. Srey 
Nou woonde sinds mei 2009 bij COLT, omdat haar familie niet de 
middelen had om voor haar te zorgen. De afgelopen jaren ging het 
een stuk beter met de familie en is er, na diverse familiebezoeken 
van onze maatschappelijk werkers, besloten dat Srey Nou veilig kon 
worden gereïntegreerd. Nadat de beslissing was genomen is er 
ruime tijd uitgetrokken om zowel Srey Nou  als haar familie voor te 
bereiden op haar terugkomst, zodat het hele proces zo soepel 

mogelijk zou verlopen. Een half jaar na de feitelijke reïntegratie vindt er een nacontrole plaats, waarin 
wordt beoordeeld of de reïntegratie daadwerkelijk succesvol is geweest, of dat er nog eventuele 
nazorg nodig is. COLT houdt de komende tijd dus nog een oogje in het zeil, maar we hebben alle 
vertrouwen dat Srey Nou en haar familie zich prima zullen redden!  
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3. Activiteiten en gebeurtenissen in Nederland 
Het secretariaat van de Stichting COLT-Cambodia wordt in Nederland gevoerd door Tina Beekman-
Tolner. Zij onderhoudt de contacten met de sponsoren van de kinderen, de donateurs van COLT, geeft 
presentaties, doet fondsenwerving in haar omgeving en verzorgt correspondentie. Na terugkeer in 
Nederland van Frida de Boer heeft zij, als nieuwe secretaris van ons bestuur, veel taken van Tina 
overgenomen. Frida voert de redactie van onze nieuwsbrief en website, is actief in fondsenwerving, 
geeft presentaties, werkt nauw samen met het personeelsteam in Cambodja en is contactpersoon 
voor vrijwilligers uit Nederland die enige tijd bij COLT willen doorbrengen. 
 
Ons bestuurslid André Teeuw coördineerde in het afgelopen jaar ter assistentie van Tina, de 
bestuurstaken en doet fondsenwerving. Tevens assisteerde/adviseerde hij Dara Deng, de Executive 
Director van COLT in Cambodja, bij het onderhouden van de  contacten met lokale instanties. 
 
Sabina is penningmeester van de stichting en wordt waar nodig geassisteerd door André Teeuw. Zij 
coördineert fondsenwervingsprojecten en verzorgt alleen, of samen met Tina, presentaties. 
 
 
 

In Memorium - Dr. Hannalore Nähring 
 
Begin november 2016 is in Hamburg op 84-jarige leeftijd Frau Dr. Nähring overleden (Hannelore). 
Bijna tien jaar geleden leerde ik haar via een wederzijdse vriend Hartmut Rinsch uit Hamburg 
kennen. Hartmut was nagenoeg vanaf het begin erg betrokken bij COLT en zorgde voor donaties via 
de Jacobi-kerk in Hamburg. Een van de vaste donateurs was Hannelore. Op een gegeven moment 
vertelde Hartmut aan Hannelore dat het bestuur van COLT zich zorgen maakte over het 
voortbestaan van COLT, omdat de grondprijzen torenhoog stegen en wij de grond waar we een 
kindertehuis en een school op hadden gebouwd huurden. Er kwam een telefoontje: “Tina, hoeveel 
geld denk je nodig te hebben voor de aankoop van grond?” En een week later nog een telefoontje: 
“Hannelore gaat het geld schenken” Het bestuur van COLT Nederland ging samen met Hartmut op 
zoek naar een mooi stuk land.  
We vonden het net buiten Phnom Penh, in een 
arme buurt waar ook de vuilnisbelt is en waar 
veel mensen wonen in schamele hutjes zonder 
stromend water, electriciteit, onderwijs, 
medische hulp en/of andere voorzieningen. We 
bouwden een huis voor de kindere, een school, 
een medische hulppost en een kinderopvang. Er 
is speelruimte voor de kinderen, kortom: onze 
kleine droom werd een grote realiteit. Met 
dezelfde middelen kunnen we nu meer 
mensen/kinderen helpen. Het gulle hart van 
Hannelore heeft dat mogelijk gemaakt. Gelukkig 
heb ik haar twee keer persoonlijk kunnen 
bedanken. 
 
Lieve Hannelore, we zullen je nooit vergeten! 
Rust in vrede.  
 
Namens het COLT Bestuur, Tina 

 
 
 



12 Jaarverslag 2016 - COLT 

 

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

Website: www.colt-cambodia.org 
Facebook: https://www.facebook.com/colt.cambodia 
Twitter: https://twitter.com/COLTCambodia 
Email:  info@colt-cambodia.org 
Instagram: te vinden onder coltcommunitycenter 

  

http://www.colt-cambodia.org/
https://www.facebook.com/colt.cambodia
https://twitter.com/COLTCambodia
mailto:info@colt-cambodia.org
https://www.facebook.com/colt.cambodia
https://twitter.com/COLTCambodia
mailto:info@colt-cambodia.org
http://colt-cambodia.org/nl/
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3.2. Fondsenwerving in 2016 
Alle activiteiten die COLT in Cambodja uitvoert, zijn enkel en alleen 
mogelijk dankzij de inspanningen van de betrokken mensen die ons 
steunen. Naast de bestuursleden bestaat het ondersteunend netwerk 
uit donateurs, sponsoren, (oud) vrijwilligers, familieleden, vrienden 
en kennissen, die het vertrouwen hebben dat de organisatie in 
Cambodja een verschil kan maken voor de kinderen en families in de 
gemeenschap.  
 
Naast de donaties die COLT ontvangt van vaste donateurs en kindsponsoren worden er soms 
ook specifieke acties georganiseerd voor de dekking van een bepaald project. Onderstaand overzicht 
geeft een impressie van de activiteiten die het afgelopen jaar zijn georganiseerd. Donaties en 
opbrengsten vanuit acties werden besteed aan de exploitatiekosten (o.a. personeelskosten, 
electriciteitskosten, dagelijkse onderhoudskosten etc.) in Cambodja of aan een specifiek doel waar op 
dat moment behoefte aan is.  
 
 Acties en donaties van COLT Duitsland 

• In Duitsland heeft COLT een zusterstichting waarvan ons bestuurslid Robert Heiduczek de 
voorzitter is. Een kerkgemeenschap in Hamburg ondersteunt ons project al jaren.  

 Acties op basisscholen en hogescholen 
- Gymnasium in Apeldoorn 
- Lise-Meitner Gymnasium, Duitsland 
- Basisschool “It Finster” uit Workum 

 Acties van kerkgemeenschappen en andere verenigingen/ stichtingen 
- HDM Youth Academie uit Den Haa, diverse inzamelingsacties voor COLT 
- Goeden Doelen Shop  
- CWJ Zomerkampen  
- Odd Fellows uit Dronten 
- Diakonie Zuidlaren 
- Global Child Care 
- Stichting Lamp 

 Acties op jaarmarkten/kerstmarkten 
- Diverse familieleden en (oud) vrijwilligers staan op jaarmarkten of kerstmarkten met de 

COLT shop artikelen 
- Dialectclub Loenen 

 Verkoop producten COLT shop 

 Acties van vrijwilligers, sponsoren, donateurs en vrienden van COLT 
- vrijwilligers Fiet Schijff en Nel de Boer verkopen COLT souvenirs, eigen knutselwerken of 

groente uit eigen tuin voor COLT 
- Garagesale door Ewa en Vroukje van der Linde waarbij de opbrengst voor COLT was 
- Ton de Zeeuw jaarlijkse kerstinzameling 
- Verjaardagssponsor, Dirk en Nareth 
- En diverse overige privé donaties 

 Overige acties 
- Inzamelingsactie bij kunstexpositie in Lutkewierum 
- Ondersteuning door Paradepaadje  
- Het team van Sreyka Smile heeft mee gedaan aan de Beach Battle 
- Team Arunny heeft zich  ingezet voor COLT met de 1% club Student Battle met diverse 

acties hebben zij een enorm bedrag opgehaald voor COLT. Hiervan worden de Self Help 
Groups opgezet.  

- Ultimate Hikes Nieuw Zeeland 
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Naast al deze mooie acties ontvingen we ook nog individuele donaties van sponsoren, donateurs, 
bezoekers, familieleden, vrijwilligers en bekenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elk jaar doet ons netwerk in Cambodja ook hun best om een steentje bij te dragen. In 2016 waren dat 
onder meer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links: Aidan Killian 
trad op in Showbox 
en gaf COLT de 
ticketopbrengst 

Rechts: Bestuurslid 
Robert en het 
personeel en 
vrijwilligers hielpen 
mee in de 
organisatie van een 
Duitse kerstmarkt. 
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Internationaal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere acties vanuit het buitenland waren onder meer: 

- Een personeelsinzameling van Ultimate Hikes in Nieuw-Zeeland; 
- De jaarlijkse vlooienmarkt en collecte van de Jacobi-kerk in Hamburg, Duitsland 

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

In Polen verkochten de vrijwilligers van een lokaal weeshuis 
kaarsen tijdens Allerheiligen. 

Mark Walsh zette zijn netwerk in  Australië in en 
doneerde computers en netwerkapparatuur.  
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4. Activiteiten en gebeurtenissen in Cambodja 
Het jaar 2016 was een jaar waarin COLT een nieuwe start maakte. De verhuizing met al het personeel 
en de kinderen naar de nieuwe locatie in Dangkor, een arm district net buiten Phnom Penh, bracht 
zowel uitdagingen als mogelijkheden met zich mee. Dankzij gulle donoren beheert COLT nu een eigen 
perceel van ruim 6500m2; er is letterlijk meer ruimte voor ontwikkeling. 
 
Na een periode van aanpassing en gewenning, opende COLT in mei 2016 de poort voor jong en oud uit 
de gemeenschap. Belangrijke stappen in de goede richting werden gezet met de (her)opening van de 
school, de opening van het kinderdagverbijf en de medische kliniek, waarmee een nieuwe, ruimere 
doelgroep kan worden bediend.  
 
Kinderopvang was in 2016 nog altijd de kernactiviteit, maar dankzij nieuwe faciliteiten op ons eigen 
terrein, zoals de gemeenschapsschool, het sportveld en de knutsellokalen was er de mogelijkheid 
meer activiteiten op te starten voor kinderen uit de buurt. Nieuwe activiteiten die stap voor stap 
worden ontwikkeld, met als doel de impact van COLT te vergroten voor de kinderen en families uit de 
buurt.  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Ruimte en meer 
faciliteiten bieden 

COLT de kans om te 
ontwikkelen om de 
gemeenschap  op 

verschillende 
gebieden maximaal 

te ondersteunen. 
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4.1. Ontwikkeling visie 2015-2020 
Voor de periode 2015 – 2020 is een visie ontwikkeld, waarin COLT een transitie ondergaat van 
kinderopvang naar een gemeenschapscentrum dat duurzame hulp biedt aan kinderen en families op 
het gebied van tijdelijke en langdurige opvang, onderwijs, medische en sociale zorg, sport en milieu.  
Om deze transitie succesvol te maken, worden stapsgewijs verschillende activiteiten opgestart die 
diverse kwetsbare groepen in de gemeenschap ondersteuning bieden.  
 
De fysieke capaciteit en locatie van het centrum geeft de mogelijkheid tot de ontwikkeling van 
activiteiten die een langdurige impact hebben op kinderen en families in onze directe omgeving. 
Duurzaamheid is hier uiteraard een sleutelwoord en een doorslaggevend criterium bij het opzetten 
van deze activiteiten. Om een duurzame impact te kunnen waarborgen, is er een voortdurende, 
kritische evaluatie van de organisatie, waarbij het lokale personeel ter plekke ondersteund wordt door 
internationale coaches en adviseurs, die samen met het bestuur in Nederland de koers bewaken.  
 
Met het opzetten van de gemeenschapsschool, de kinderopvang en de medische kliniek is de juiste 
weg ingeslagen richting de realisatie van deze visie. In lijn met deze visie zal ook de manier van 
kinderopvang de komende jaren veranderen. Aan de hand van regelmatige familiebeoordelingen 
zullen, wanneer mogelijk, kinderen na (al dan niet) langdurige opvang worden gereïntegreerd, waarbij 
COLT een ondersteunende rol binnen de familie behoudt. De  fysieke en financiële ruimte die hiermee 
vrijkomt, kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de tijdelijke (crisis)opvang voor kinderen in nood. 
Maatschappelijk werkers gaan in dat geval direct met de familie aan de slag, om de ouders te helpen 
hun leven op orde te brengen, zodat de kinderen uiteindelijk terug naar hun familie kunnen.  
 

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

Uitvoering visie 2015 - 2020 

√ Aanvullend onderwijs voor kinderen uit de buurt 

√ Kinderdagopvang 

√ Medische en sociale hulpverlening 

√ Sport en spelactiviteiten 

√ Muziek, dans en creatieve activiteiten 

√ Bibliotheek 

2017 
Voorlichting en workshops over maatschappelijke thema’s en 
duurzaamheid 

2017 Tijdelijke crisisopvang voor gezinnen in nood 

2018 Hulp aan ouderen en gehandicapten 

2018 Onderwijs aan ouderen 

 
De ouders en families moeten met deze hulp uiteindelijk zelfstandig gaan zorgen voor een veilige 
omgeving, waarbij hun kind ook echt kind kan zijn! 
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4.2. Kinderopvang: ingeburgerd in het nieuwe thuis! 
Nadat de organisatie met al het personeel en de kinderen eind 2015 verhuisde naar de huidige locatie 
in Dangkor, begon voor iedereen een tijd van gewenning. Doordat alle faciliteiten een stuk ruimer zijn 
dan in het oude centrum, is er nu voor iedereen meer leefruimte. Het sportveld op ons eigen terrein 
biedt volop ruimte om onder toezicht te spelen en te sporten, en het centrum ligt aan een rustig 
weggetje, een paar honderd meter van de doorgaande weg.  
Veel kinderen zijn echter opgegroeid in de stad en het afscheid van hun vriendjes uit de oude buurt en 
de drukte in de straat, was voor sommige kinderen in het begin best lastig. Gelukkig bleken er in de 
nieuwe omgeving ook genoeg kinderen om mee te spelen, en waren ze alle problemen uiteindelijk al 
snel vergeten. Onder leiding van Pa Sokun en Ma Orn werd een echte moestuin aangelegd, een plek 
waar de kinderen hun eigen groenten leren kweken, wat in een ontwikkelingsland als Cambodja een 
waardevolle vaardigheid is. 
Een minder prettige bijkomstigheid van de nieuw locatie is de afwezigheid van gemeentelijke 
voorzieningen. Waar het oude centrum aangesloten was op de stadsriolering en centrale 
watervoorziening, zijn we nu op onszelf aangewezen, en maken we gebruik van een elektrische 
waterpomp en septische tanks. Hoewel dit van tijd tot tijd de nodige uitdagingen met zich meebrengt, 
is het voor het merendeel van de Cambodjaanse bevolking een dagelijkse realiteit, en dus ook goed 
dat de iedereen bij COLT er mee om leert te gaan. Hoewel het eerste jaar er een van vallen en opstaan 
was, is er stap voor stap absoluut  vooruitgang geboekt en is er volop perspectief voor de toekomst.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Na een periode van 
gewenning voelt 

iedereen zich inmiddels 
helemaal thuis. Vrijheid 
om te sporten, tuinieren 
en lekker eten in de open 

kantine. 
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4.3. Opening kinderdagverblijf 
Op 13 juni 2016 opende COLT officieel de deuren van het kinderdagverblijf. Dit project is uitgevoerd in 
samenwerking met Sreyka Smile Association, en biedt de armste gezinnen uit de buurt een veilige, 
stimulerende plek voor kinderen tussen 2 en 6 jaar oud. In ruil voor een douche, schone kleren, 
gezonde voeding en een veilige omgeving voor hun kind(eren), beloven de ouder(s) zelf hard te 
werken om uit de armoede te komen. Hiervoor ondertekenen zij een familie-ontwikkelingsplan, waar 
in samenwerking met onze maatschappelijk werkers een stappenplan wordt uitgezet, om de ouder(s) 
te stimuleren ook zichzelf te ontwikkelen, zodat de hele familie uiteindelijk verder komt.  
 
De kinderen worden ’s ochtends opgehaald en ’s avonds weer thuisgebracht, waarbij de 
ouder(s)/verzorger(s) tekenen voor ontvangst. Omdat er altijd een nanny of maatschappelijk werker 
meegaat om de kinderen terug te brengen, is er doorlopend contact met de families. Daarnaast 
worden er wekelijks gesprekken met de ouders gehouden, waarin de progressie in het stappenplan 
vastgesteld en gedocumenteerd wordt.  
 
Het uiteindelijke doel is om de ouders vaardigheden bij te brengen die hen in staat stellen zelf voor 
hun kinderen te zorgen. De gezinnen kampen vaak met een onstabiel inkomen, leningen, alcohol- en 
drugsproblemen en verbroken relaties met hun familie en de rest van de gemeenschap. Door de 
erbarmelijke situatie waarin zulke gezinnen verkeren, zijn de kinderen vaak direct slachtoffer van 
verwaarlozing, ondervoeding of geweld, maar hebben ook een grote kans niet naar school te gaan, 
omdat ze vanaf zeer jonge leeftijd mee moeten helpen om geld te verdienen. Hierdoor is een 
armoedecirkel ontstaan, die inmiddels gedurende meerdere generaties in stand gehouden is. COLT 
probeert dit mechanisme op twee manieren te doorbreken: 

- door de ouders meer vaardigheden bij te brengen, zodat ze meer kans hebben op een 
stabiel inkomen, maar ook structureel betere beslissingen gaan maken 

- door de kinderen voor te bereiden op de lagere school, zodat zij als ze 6 worden, direct 
kunnen instromen bij de openbare school in de buurt én aanvullend onderwijs blijven 
krijgen via onze eigen gemeenschapsschool 

 
Als de kinderen niet hoeven mee te werken, maar naar school kunnen gaan en zichzelf ontwikkelen, 
kunnen zij uiteindelijk een stabiel leven voor zichzelf opbouwen (en uiteindelijk hun ouders veel beter 
helpen) en de armoedecirkel definitief achter zich laten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



20 Jaarverslag 2016 - COLT 

 

4.4. Onderwijs 
Onderwijs heeft een centrale rol sinds het ontstaan van COLT. Vanuit de overtuiging dat onderwijs een 
bepalende factor is in het leven na COLT, wordt de kwaliteit  van het onderwijs doorlopend 
gecontroleerd en worden de nodige aanpassingen gemaakt. Het studiefonds dat hiervoor in het leven 
is geroepen geeft hiervoor de benodigde extra ondersteuning. Alle kinderen in de langdurige opvang 
volgen regulier onderwijs en krijgen daarnaast aanvullende scholing in onze eigen 
gemeenschapsschool. Ook na de middelbare school ondersteunt COLT de kinderen in hun verdere 
opleiding. Inmiddels zijn sommige kinderen, die sinds het prille begin bij COLT zijn, volwassen, hun 
studie aan het afronden en hebben werk.  
 
De gemeenschapsschool werd op de huidige locatie heropend in mei 2016. Het oude, houten centrum 
werd afgebroken en opnieuw in elkaar gezet als een school, waar jong en oud uit de gemeenschap 
gratis aanvullend onderwijs  kan volgen. Hiermee werd het oude COLT letterlijk een bouwsteen in de 
ontwikkeling van het gemeenschapscentrum.  
 
Basisschool en middelbare school: The Northline  

De kinderen in de langdurige opvang krijgen regulier onderwijs bij The Northline 
school. Northline is een particuliere school, en biedt een hogere kwaliteit van lesgeven 
dan de openbare scholen. Er is meer controle over huiswerk, aanwezigheid en indien 
er problemen zijn krijgt COLT direct een telefoontje. Daarnaast worden diverse extra 
activiteiten aangeboden, zoals muziekles, tafeltennis, taekwondo en chinees. COLT 

onderhoudt goed contact met de leraren en het management, zodat de kwaliteit van het onderwijs 
ten alle tijden wordt gecontroleerd.  
 
Daarnaast wordt er ook in het centrum zelf alles aangedaan om de kinderen te ondersteunen. Elke 
avond is er een huiswerkuurtje, waarbij Pa Sokun controleert of iedereen er is, en er wordt steevast 
geïnvesteerd in extra lessen om de zwakkere vakken bij sommige kinderen op te krikken.  
 
Vervolgopleiding  
Wanneer de kinderen de laatste klassen van het middelbare onderwijs ingaan, worden ze intensiever 
begeleid en voorbereid op de volgende stap. Afhankelijk van de resultaten en de doelen die samen 
met de kinderen worden gesteld, varieert dit van universiteit, de hogere beroepsschool of praktische -
beroepstraining. COLT financiert de vervolgopleiding via een principe-akkoord, waarbij de 
jongvolwassenen regelmatig hun resultaten laten zien, zodat de leiding nog altijd een vinger aan de 
pols kan houden. Meerdere kinderen zitten inmiddels in de laatste fase van hun studie en zijn hard op 
weg om volledig zelfstandig door het leven te gaan. 
 
Mid Way House  
Om de overbrugging tussen een beschermd bestaan bij COLT en een 
onafhankelijk leven als volwassene te versoepelen, werkt  COLT samen 
met het Midway House. Opgericht door de Nederlandse Domray-
stichting, onderhoudt deze organisatie een studentenhuis waar kinderen 
kunnen intrekken als ze aan hun vervolgopleiding beginnen. Naast COLT 
biedt het Midway House ook plaats aan kinderen van New Future for 
Cambodia (NFC). Omdat  kinderen die opgroeien in een organisatie vaak 
geen familie hebben waarvan ze steun ontvangen, is de stap naar zelfstandigheid vaak groot. Het Mid 
Way House biedt een mooie tussenstap waarbij de inwonende studenten gezamenlijk zorgdragen voor 

hun levensonderhoud en kosten. COLT had in 2016 zes kinderen in het MWH, die 
allen druk bezig zijn met een universitaire studie, zodat ze uiteindelijk de stap 
naar een onafhankelijk bestaan succesvol kunnen maken.  
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COLT’s gemeenschapsschool 
Met de heropening van de school in mei 2016, werd een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van 
het gemeenschapscentrum. De school biedt een gratis aanvullend programma voor kinderen in de 
opvang én alle kinderen uit de buurt. De school wordt geleid door een gekwalificeerde, Cambodjaanse 
leraar, die nauw samenwerkt met de maatschappelijk werkers. Zo worden actieplannen voor 
probleemgezinnen opgesteld, maar ook ouderbijeenkomsten georganiseerd,  waarmee de relatie met 
de gemeenschap versterkt wordt. Dagelijks volgen zo’n 70 kinderen het aanvullend programma op 
onze school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engelse les 
De Engelse lessen bij COLT worden sinds  de start verzorgd door vrijwilligers. Aga, een gekwalificeerde, 
internationale coach overziet het curriculum en de continuïteit en ondersteunt de vrijwilligers, samen 
met de lokale leraar. Met een hoop nieuwe, jonge kinderen uit de buurt, begonnen er veel lessen op 
het absolute beginnersniveau, maar progressie is inmiddels duidelijk zichtbaar. De kinderen in de 
opvang krijgen uiteraard al veel langer les, en hebben hun aparte klassen op hun eigen niveau.  
 
Computerles 
De ontwikkeling van comutervaardigheden is ook in Cambodja belangrijk voor bijna elke geschoolde 
baan. In 2016 werden de computerlessen verzorgd door Vutha, die fulltime lessen verzorgde voor de 
kinderen in opvang en die uit de buurt. Het curriculum is voornamelijk gericht op vergroten van de 
basiskennis van computers, printers, tekstverwerking en spreadsheet, waarbij ook hier iedereen 
 zoveel mogelijk op het eigen niveau onderwezen wordt.  
 
Bibliotheek 
De bibliotheek is het dynamische kenniscentrum van de school. Door de jaren heen is een 
indrukwekkende verzameling lees- en studieboeken opgebouwd en wordt lezen in Engels en Khmer 
doorlopend gestimuleerd. De bibliotheek is het kantoor waar de nieuwe plannen voor de school 
worden gesmeed, vrijwilligers en begeleiders wekelijkse bijeenkomsten houden, terwijl kinderen uit 
de buurt kunnen spelen en lezen.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boven links: Dagelijkse computerlessen voor alle kinderen in de opvang.  

Boven rechts: De bibliotheek, het altijd druk bezochte hart van de school. 
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Ontwikkeling personeel 
In lijn met de visie dat structurele vooruitgang in de gemeenschap met name geboekt wordt door het 
vergroten van persoonlijke capaciteiten, is ook het idee dat COLT in toenemende mate onafhankelijk 
gaat opereren, afhankelijk van de kwaliteit van het lokale personeel. COLT investeert daarom 
doorlopend in de training en ontwikkeling van de lokale medewerkers.  
Zo is Shelter Manager Piseth de afgelopen jaren ondersteund in het behalen van zijn Master in 
maatschappelijk werk, vinden er regelmatige trainingssessies plaats bij onze partners, waarin de 
rechten van het kind (APLE), nieuwe regelgeving (NGOCRC, MoSA) of praktische tips in 
maatschappelijk werk (M’lup Russei) worden besproken.  
Daarnaast trainen Aga en Noach het personeel doorlopend over onderwerpen als hygiëne, voeding, 
planning en organisatie, duurzaamheid en EHBO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Gezondheidszorg 
 
Medische kliniek Chibodia 
Op het gebied van gezondheidszorg werkt COLT samen met de doktoren van onze partnerorganisatie 
Chibodia. Geleid door Dr. Prak, houdt het team van de Motomedix drie keer per week twee uur vrije 
inloop in de medische kliniek op ons terrein. Jong en oud uit de gemeenschap wordt hier gratis van 
een consult voorzien, medicijnen verstrekt, of eventueel doorverwezen naar een ziekenhuis in de stad. 
Kinderen in de dagopvang krijgen een grondige controle, inclusief bloedtest, voordat ze in het 
programma worden opgenomen. Daarnaast komen alle kinderen in onze opvang tweemaal per jaar 
ter controle bij Dr. Prak en is hij in geval van nood oproepbaar voor advies of verwijzing.  
 
Tandheelkunde  
De tanden van alle kinderen in ons bereik worden al sinds jaar en dag verzorgd door de tandartsen van 
het team van KIDS (Kids International Dental Services). Geleid door Bob en Purobi komen zij jaarlijks bij 
COLT, waar ze honderden kinderen uit de buurt en van bevriende organisaties helpen. Daarnaast 
reizen ze Cambodja rond om in de armste streken kinderen te helpen. Hierbij helpen onze oudere 
kinderen mee als vertalers en assistenten. In acute gevallen gaat COLT met kinderen naar Smile Dental 
Clinic, een uitstekende tandarts in Phnom Penh, die onze kinderen gratis helpt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doorlopende training, 
zowel door externe 

organisaties als 
internationale coaches 

zorgt ervoor dat het 
personeel meegroeit 

met de visie van COLT. 

Links: In de medische 
kliniek biedt Chibodia 

gratis gezondheidszorg 
aan mensen uit de 

buurt. 

Rechts: Tijdens de 
jaarlijkse tandactie van 
KIDS werden in 2016  
honderden kinderen 

aan hun tandjes 
geholpen. 
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Verpleegstsers uit Australië 
Het team van Chibodia werd in 2016 tweemaal geholpen door een groep verpleegsters uit Australië. 
De dames hielden een medische keuring voor alle kinderen uit de buurt, alsmede die van bevriende 
organisaties, waarbij de serieuze gevallen werden doorverwezen naar een ziekenhuis of kliniek.  
 
Voeding en hygiëne 
Ook gezonde voeding is belangrijk voor een goede vitaliteit. COLT bereidt dagelijks drie gevarieerde, 
verse maaltijden voor de eigen kinderen, om op die manier het risico van ziekte te verminderen. Het 
personeel wordt doorlopend getraind in hygiëne, met name in de keuken. 
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4.6. Sport, spel overige activiteiten 
Dankzij de nieuwe, ruimere faciliteiten op onze huidige locatie, is er meer perspectief voor de 
ontwikkeling van extra activiteiten in het gemeenschapscentrum.  
 
Hoewel het sportveld nog nauwelijks ontwikkeld is, wordt er sinds de opening dagelijks gebruik van 
gemaakt. Omdat er in het district waarin COLT ligt geen voorzieningen voor kinderen zijn, is een veilige 
plek om te spelen en sporten een enorme stap voorwaarts, zelfs als er alleen een paar goaltjes en een 
volleybalnet staan. In 2016 werden de eerste stappen gezet richting meer gestructureerde 
sportlessen, waar ook vrijwilligers een grotere rol in kunnen gaan spelen. Ook wordt er bij The 
Northline School ruim aandacht besteed aan sport. Zo zijn er wekelijkse taekwondolessen en is er een 
schoolvoetbalcompetitie, waarin vier van de oudere COLT-jongens met hun team de finale haalden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekenen, kunst en muziek 
Met twee nieuwe klaslokalen is er structureel meer ruimte voor creativiteit. Voor de kinderen in 

langdurige opvang is dit een uitlaatklep waar ze altijd 
terecht kunnen. In 2016 zijn ook de eerste vrijwilligers 
langsgekomen die zich voornamelijk hebben gericht op 
muziekles, waarbij 
verbluffende resultaten 
werden behaald. Ook werd 
gestart met dagelijks 
variërende clubs, waarin de 
kinderen uit de buurt onder 
supervisie creatief bezig 

kunnen zijn. Naast tekenen en kunst worden er wekelijks clubs 
georganiseerd voor lezen, films en sport.  
 
Khmer Nieuwjaar en Pchum Ben 
Tweemaal per jaar, tijdens de belangrijkste feestdagen, komen COLT en 

Cambodja tot volledige stilstand. Deze 
feestdagen zijn uiteraard Khmer Nieuwjaar 
en Pchum Ben, die ook in 2016 weer naar 
hartelust werden gevierd. Het oudere 
personeel werd via een respectvolle 
ceremonie bedankt, er werden 
traditionele spelletjes gespeeld en 
uiteraard lekker gegeten. Daarna ging 
iedereen voor een week terug naar de (resterende) familie. 
 

Voetbal is populair 
onder jongens en 
meiden in Cambodja.  

Links: De meiden in actie 
tijdens een toernooi van 
ISF.  
Rechts: De jongens in de 
finale van de 
schoolcompetitie.   

. 
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Dag van de rechten van het kind 

Omdat COLT lid is van NGOCRC , dat zich actief bezighoudt met de 
rechten van het kind worden alle kinderen ieder jaar uitgenodigd voor 
de activiteiten op de dag van de rechten van het kind. Op deze dag 
wordt de tijd genomen om stil te staan bij de rechten van het kind, die 
in een land als Cambodja  nog altijd niet vanzelfsprekend zijn en 
dagelijks worden geschonden.  
 
 
 
 

 
Uitwisseling met Hockeyclub HDM 
In juli vond de eerste culturele uitwisseling met de tieners van Hockeyclub HDM plaats. In een 
gevarieerd programma van bijna drie weken leerden vier kinderen uit Nederland de oudste kinderen 
van COLT beter kennen. De Nederlandse en Cambodjaanse cultuur werden uitgewisseld op school, in 
de keuken en op het sportveld. Daarnaast viel het evenement samen met een bijzondere trip naar het 
tropische eiland Koh Rong Samloem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koh Rong Samloem 
Dankzij onder meer de gulle ondersteuning van bestuurslid Robert Heiduczek vond in juli 2016 een 
bijzonder uitje plaats. COLT verruilde voor één nacht het centrum in Phnom Penh voor bungalows op 
Koh Rong Samloem. Voor veel kinderen en sommige personeelsleden was dit de eerste keer dat ze de 
zee zagen of met de boot gingen. De kinderen speelden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in het 
water, hadden een lekkere barbecue en vierden de laatste verjaardagen gezamenlijk. Al met al een 
bijzondere reis en voor alle deelnemers een onvergetelijk avontuur.  
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4.7. Plannen voor 2017  
Met het opstarten van de dagopvang, de medische kliniek en de heropening van de 
gemeenschapsschool was het afgelopen jaar vol nieuwe activiteiten. Het komende jaar wordt er 
hopelijk een van stabilisering. De verschillende activiteiten worden doorontwikkeld, met altijd een zo 
duurzaam mogelijke impact als doel. Om dit te bereiken is het essentieel dat de band met 
gemeenschap sterker wordt. Binnen de verschillende activiteiten wordt hier structureel aandacht aan 
gegeven, maar in 2017 zal hier ook extra in worden geïnvesteerd door het opzetten van een 
zelfhulpgroep. 
 
Zelfhulpgroep 
Dankzij een indrukwekkende fondsenwerving van Team Arunny, een groep studenten uit Amsterdam 
die via de Accenture Student Battle €16039 ophaalden, kan in 2017 begonnen worden met het 
opzetten van een zelfhulpgroep. Binnen de zelfhulpgroep worden 
enthousiaste mensen uit onze directe omgeving getraind en gemotiveerd 
om zelf problemen te (h)erkennen, analyseren en uiteindelijk op te 
lossen. Aangezien de groepsleden al een functie binnen de gemeenschap 
hebben, kunnen zij meer invloed op de mensen om hen heen uitoefenen, 
en dus meer resultaten boeken. Doordat de kennis die COLT aan de 
groepsleden overbrengt op deze manier maximaal verspreid wordt, 
hopen we dat families zich meer ontwikkelen, en minder afhankelijk van 
COLT (of andere organisaties) worden. 
Voor het opzetten van de zelfhulpgroep zal een  extra maatschappelijk 
werker worden aangetrokken, wiens aandacht grotendeels gericht zal 
zijn op het versterken van de relatie met de gemeenschap.  
 
Versterking band met de gemeenschap 
In lijn met de visie een centrale rol te krijgen binnen de gemeenschap, zal de 
versterking van de band met de gemeenschap een belangrijk speerpunt zijn 
voor het komende jaar. Naast de ontwikkeling van de zelfhulpgroep, zal dit gebeuren door: 

 Concrete actieplannen met de ouders van de kinderen in de dagopvang 

 Regelmatige ouderbijeenkomsten voor kinderen van de school 

 Workshops over problemen die onttrokken worden uit het dagelijks leven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Transitie langdurige naar tijdelijke opvang 
In lijn met de richtlijnen van Unicef, die ook door de Cambodjaanse overheid worden gevolgd, zal in 
het komende jaar de lijn worden doorgezet waarin kinderopvang zoveel mogelijk binnen de familie of 

Het kenniscentrum, 
met informatie over 
aktuele onderwerpen, 
zal in 2017 worden 
geopend. 

In 2017 zal de band met de gemeenschap versterkt worden door ouderbijeenkomsten in de dagopvang, 
school en de ontwikkeling van een zelfhulpgroep. 
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de  gemeenschap plaatsvindt. Dit zal voor COLT inhouden dat er regelmatig familiebeoordelingen 
worden gedaan, om te inspecteren of een gezinssituatie inmiddels stabiel genoeg  is om kind(eren) 
veilig in hun familie te reïntegreren. Dit proces wordt uiterst zorgvuldig uitgevoerd, waarbij de 
universele rechten van het kind het leidende criterium zijn. Hiermee komt plek vrij voor tijdelijke 
opvang van kinderen uit gezinnen binnen COLT’s gemeenschap die in crisissituaties verkeren. Om een 
mogelijke reïntegratie te versoepelen, werkt COLT samen met autoriteiten, de gemeenschap en 
partnerorganisaties, zodat er uiteindelijk een stabiele situatie kan worden gecreëerd, waarin de 
familie werkelijk een kans heeft en kinderrechten niet langer in het geding zijn.  
 
Afwatering en riolering 
Om de ontwikkeling van sociale activiteiten mogelijk te maken is het belangrijk dat het centrum een 
veilige en solide  omgeving biedt voor de kinderen in opvang, het personeel en bezoekende families, 
patiënten en cliënten. Hiervoor moet de fysieke staat van het centrum onderhouden worden, en waar 
nodig verbeterd.  
Omdat COLT net buiten de stad ligt, is het centrum niet aangesloten op stadsriolering of gemeentelijke 
watervoorziening. Dit houdt in dat COLT op zichzelf is aangewezen om deze basisvoorzieningen op een 
betrouwbaar peil te houden. Afgelopen jaar werden deze voorzieningen grondig getest door hevige 
regenval in september en oktober. Dit gaf de nodige inzichten wat er nog moest gebeuren om een 
veilige, stabiele situatie neer te zetten voor de komende jaren. Voor 2017 zet COLT in op een grondige 
verbetering van de afwatering van het land en de septische tanks. Dit is uiteraard geen kleine 
investering, maar absoluut noodzakelijk om alle activiteiten de komende jaren vrij van wateroverlast 
uit te kunnen blijven voeren.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Om alle activiteiten 
veilig te kunnen 

blijven uitvoeren, 
wordt er in 2017 
geïnvesteerd in 

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

• Rijst, olie, soyasaus, peper, zout, suiker, zoetigheid 

• Kleding en ondergoed 
• Schooluniformen en tassen 

• Onderwijsmateriaal zoals; schriften, papier, nieuwe studieboeken 

• Computers, laptops, Ipads 

• Toiletartikelen  

• Medicijnen en brillen 

• Sportartikelen: kleding, voet-, volley- en hockeyballen, hockeysticks, voetbalschoenen  

• Speelgoed, puzzels, bordspelen, peuter- en kleuterkleertjes 

• Vergoeding voor extra activiteiten zoals excursies, activiteiten en BBQ’s etc.  
 
Deze steun is onmisbaar voor onze organisatie. Het is hartverwarmend om de betrokkenheid ter 
plekke te zien en helpt in het drukken van de lopende kosten. De organisatie in Cambodja houdt een 
verlanglijst bij, zodat bezoekers gemakkelijk kunnen inspringen op aktuele behoeften.  

4.9.  Fondsenwerving 
De activiteiten die COLT in Cambodja uitvoert zijn alleen mogelijk door fondsenwerving van alle 
betrokkenen. Naast incidentele uitgaven voor extra activiteiten of bouwprojecten moeten de lopende 
kosten maandelijks worden gedekt. Deze kosten omvatten voeding voor de kinderen in de opvang, 
transport -en electriciteitskosten, maar ook personeelskosten. Het gekwalificeerde en betrouwbare 
personeelsteam in Cambodja is de voornaamste reden dat COLT een hoop bereikt heeft en 
optimistisch naar de toekomst kan kijken. Met het oog op de overgang naar een dynamisch 
gemeenschapscentrum is de betrokkenheid van alle sponsoren en donateurs essentieel. Het bestuur 
blijft daarom erg actief in de fondsenwerving en vraagt ook de doorlopende steun van iedereen die 
betrokken wil zijn bij de activiteiten van COLT.   
 
 
 

 
  

COLT is afhankelijk 
van fondsenwerving 
van betrokken 
supporters. Donaties 
in Cambodja helpen 
daarnaast enorm in 
het drukken van de 
lopende kosten.  
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5. Vrijwilligers 
Gedreven vrijwilligers vormen sinds het prille begin het kloppend hart van COLT. Net zoals het bestuur 
zich op vrijwillige basis inzet om een visie uit te zetten, lange-termijndoelen na te streven en fondsen 
te werven, zetten vrijwilligers zich steevast in om een steentje bij te dragen in het behalen van die 
doelen. COLT is doorlopend op zoek naar vrijwilligers die ons ter plekke komen ondersteunen in 
Cambodja, maar ook naar mensen die hun passie voor COLT willen gebruiken in ons netwerk buiten 
Cambodja. Het enthousiasme en de directe betrokkenheid van vrijwilligers, is voor veel mensen 
doorslaggevend in de vraag of zij COLT willen of blijven ondersteunen, en daarom onmisbaar om de 
activiteiten in Cambodja te kunnen blijven uitvoeren. 
 

Binnen de muren van ons gemeenschapscentrum zijn er de volgend mogelijkheden om je als 
vrijwilliger voor COLT in te zetten: 
 

Engelse les 
De hoofdmoot van het aanvullend onderwijs dat COLT biedt 
wordt gevormd door de Engelse lessen. Deze worden van 
maandag tot en met donderdag verzorgd voor intern 
wonende kinderen en kinderen uit de buurt. Met deze Engelse 
lessen hebben de kinderen later een significant betere kans op 
een baan, maar help je ook in het creëren van goede 
studiegewoonten, verbreding van hun horizon en ontwikkeling 
van hun zelfvertrouwen.  

Kinderdagopvang 
Ter ondersteuning van de nanny’s plaatst COLT één 
vrijwilliger in de kinderdagopvang. Hier werk je minimaal 
vier dagen per week met kinderen van twee tot zes jaar 
oud, en ondersteun je het volledige programma, waarbij 
de nadruk ligt op training van het lokale personeel. 
Hiervoor is ervaring in kinderopvang en een 
professionele instelling belangrijk. 
 

Muziek 
Sinds 2016 staat het muziekprogramma voor vrijwilligers 
officieel op de kaart. Omdat er in het reguliere 
Cambodjaanse onderwijs nauwelijks plek is voor 
creativiteit, probeert COLT de kinderen hier ruimte voor te 
geven. Samen leren muziek te maken geeft kinderen, die 
vaak in nare omstandigheden hebben geleefd, een 
uitlaatklep voor emoties die ze soms moeilijk onder 
woorden kunnen brengen. COLT streeft ernaar alle 
kinderen, ongeacht hun talent, de kans te geven muziek te 
maken.  

 
Sport en onderhoud 
Voor de echte bikkels heeft COLT een programma voor 
sport en onderhoud. Dit bestaat uit het organiseren van 
gevarieerde sportlessen voor alle kinderen, aangevuld 
met Engelse les en/of onderhoudswerkzaamheden. 
Omdat dit programma met name onder de Cambodjaanse 
zon uit wordt gevoerd, is een zekere ervaring, goede 
fysieke gesteldheid en grote zelfstandigheid extra 
belangrijk.  
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Computers 

Via computerlessen probeert COLT zowel kinderen als 
ouderen een belangrijke basisvaardigheid mee te 
geven, die hun kansen vergroot op de huidige 
Cambodjaanse arbeidsmarkt. Deze lessen zijn met 
name gericht op het vergroten van basisvaardigheden 

in Microsoft Office, printen, onderhoud en het oplossen 
van basale problemen.  
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5.1 Vrijwilligerseisen 
COLT stelt de volgende minimale eisen aan vrijwilligers: 

• passie, zelfstandigheid, enthousiasme, doorzettingsvermogen en flexibiliteit 

• leeftijd vanaf 21 jaar* 

• minimale verblijfsduur (bij lesgeven) 4 weken, bij voorkeur 
langer. Voor vrijwilligerswerk bij ons kinderdagverblijf is de 
minimale verblijfsduur 3 maanden en is werkervaring een grote 
pré. 

• Goede beheersing van de Engelse taal 

• Lesactiviteiten vinden plaats van maandag t/m donderdag 

• Affiniteit hebben met het werken met kinderen 

• Engelstalige CV 

• bewijs van goed gedrag  

• affiniteit met kinderen en bij voorkeur ervaring in het programma waarvoor je je aanmeldt 

• kopie van het paspoort 

• ondertekening van de “Code of Conduct” 

• een juiste werkhouding 
 
Voor vrijwilligers met specialistische kennis op het gebied van onderhoud, 
computers of gezondheid kan een uitzondering worden gemaakt voor 
wat betreft de verblijfsduur.  
 
* Wil je graag je stage komen lopen bij COLT en ben je jonger dan 21 jaar 
maar volg je wel een relevante opleiding zoals: pedagogiek, lerarenopleiding, pabo, maatschappelijk 
werk, muziekopleiding, medische opleiding etc., neem dan contact op met Frida de Boer, frida@colt-
cambodia.org dan kijken we samen naar de mogelijkheden.  
 
Vergoeding 
COLT vraagt geen specifieke vergoeding aan vrijwilligers, maar verwacht en stimuleert vrijwilligers om 
hun betrokkenheid te tonen door ons te ondersteunen in de fondsenwerving. Het beste moment 
hiervoor is vlak voor of vlak na je periode als vrijwilliger. Daarnaast ben je als vrijwilliger zelf 
verantwoordelijk voor transport van en  naar COLT. Vrijwilligers worden voor en tijdens hun periode 
bij COLT ondersteund door een ervaren, internationale coach. 
 
Als vrijwilliger bij COLT draag je een steentje bij aan de ontwikkeling van kinderen in een minder 
bevoorrechte omgeving. Je leert Cambodja op een intiemere manier kennen dan als toerist, en zal 
zowel de positieve als negatieve kanten van een land in ontwikkeling ontdekken. Voor veel vrijwilligers 
is hun tijd bij COLT een bijzondere ervaring die ook nadien nog lang doorwerkt!  
 
Wil je meer weten over het werk als vrijwilliger bij COLT? Of wil je de mogelijkheden weten om ons 
buiten Cambodja te ondersteunen?  Email naar info@colt-cambodia.org of bekijk onze website! 

mailto:info@colt-cambodia.org
http://www.colt-cambodia.org/
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6. Jaarrekening 
- Balans 
- Staat van baten en lasten 
- Toelichting op de jaarrekening 
*Samengesteld door Accountantskantoor HUT B.V. 
 

6.1  Balans per 31 december 2016 
(na resultaatbestemming) 
      31 december 2016  31 december 2015
       
      €  €  €  € 

ACTIVA  
 
Vaste activa 
Financiele vaste activia   
Overige vorderingen              1            1 
      -------------------   ----------------- 
                       1                            1 
Vlottende activa 
Vorderingen 
Overige Vorderingen               4.136               369 
      -------------------   ------------------ 
               4.136        369 
 
Liquide middelen                   61.323   42.985 
 

Totaal activazijde          65.460                43.355 

         
    

PASSIVA    

 
Stichtingsvermogen     
Vrije reserve            64.660        26.305 
Bestemmingsreserve Solar project                  -          8.747 
Bestemmingsreserve Studiefonds                  -          6.503 
      --------------------   ----------------- 
            64.660                41.555 
 
Kortlopende schulden 
Overige schulden en               800             800 
overlopendepassiva                  -          1.000       
      ----------------   ---------------- 

   800                       1800 
 
        ---------------             ------------ 

Totaal Passivazijde            65.460                 43.355
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6.2 Staat van baten en lasten over 2016      
            
        2016       2015 
      ------------------------------  ------------------------------- 
      € €  €  € 
Baten     
Totale opbrengsten      106.254               164.230 
        106.254               164.230 
 
Exploitatiekosten       59.237   100.666 
Kantoorkosten             226               - 
Algemene kosten          1.988       3.078 
Bijzondere baten en lasten      21.497               - 
 
 
Som der bedrijfkosten        82.948              103.744 
        ---------------          -------------- 
 
Bedrijfsresultaat          23.306                60.486 
 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten           559     369 
Rentelasten en soortgelijke lasten          -760   -784 
      ---------------   --------------  
Som der financiële baten en lasten             -201                      -415
  
        ---------------   ---------- 

Resultaat            23.105                60.071  
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6.3 Toelichting op de balans 
 
ACTIVA 
 
VASTE ACTIVA 
Financiële vaste activa       

31 – 12 – 2016  31 -12 -2015 
        -------------------  ----------------- 
         €   € 
Overige vorderingen 
Lening Cambodja                  1                 1 
        ---------------------- ------------------- 
 
         2016           2015 
        ---------------------- ------------------ 
         €   € 
 
Lening Cambodja 
Stand per 1 januari                344.721           181.197 
Verstrekt                  21.497           163.524 
Af: voorziening voor oninbaarheid           -366.217          -344.720 
        ---------------------- ------------------- 
Stand per 31 december                            1                          1 
 
Deze lening is verstrekt aan de executive director en voorzitter van de Cambodjaanse stichting COLT, 
de heer Deng Dara. De lening is verstrekt ten behoeve van de aankoop van een perceel in Cambodja. 
De lening is aflossings- en rentevrij. Omdat niet te verwachten valt is dat de lening ooit zal worden 
terugbetaald, is het gehele saldo voorzien als oninbaar. Omdat deze inonbaarheid voorgaande jaren 
ook als aanwezig was, is ook begin per 31 december 2015 op dit punt aangepast.  
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
Vorderingen 
 
Overige vorderingen    
Nog te ontvangen bedragen         4.136     369 
         
 
Liquide middelen 
Rabobank, nr. NL81 RABO 0120024942                14.391    12.046 
Rabobank, nr. NL02 RABO 3155 2646 16                 26.062                   4.210 
Rabobank, nr. NL22 RABO 3463 4801 07             -      3.738 
Rabobank, nr. NL22 RABO 0321 812662                    7.377      7.218 
USD Betaalrekeing                    13.493    15.773 
        --------------------  -------------------- 
         61.323               42.985 
         
Er zijn geen kredietfaciliteiten 
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PASSIVA 
  
EIGEN VERMOGEN 
         2016     2015 
        --------------------- -------------------- 
         €   € 
Vrije reserves     
Stand per 1 januari                    26.305              313.265 
Resultaatbestemming boekjaar                   23.105                57.760 
Mutatie                 -             -344.720 
Vrijval bestemmingsreserves      15.250            - 

---------------------- -------------------- 
Stand per 31 december                     64.660                26.305 
 
Bestemmingsreserves Solar Project 
Stand per 31 december                               -                8.747 
 
 
Bestemmingsreserve Studiefonds      
Stand per 1 januari               -   4.194 
Uit voorstel resultaatbestemming                          -                 2.309 
Stand per 31 december               -                     6.503 
 
 
  
 
        
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
Overige schulden 
Nog te betalen accountantskosten                       800                   800 
 
Overlopende passiva 
Vooruitontvangen bedragen               -   1.000  
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6.4 Toelichting op staten van baten en lasten 
         
         2016   2015 
        --------------------- -------------------- 
         €   € 
1. Donaties 
Donaties algemeen        73.161    29.133 
Donaties Studiefonds             320      2.309 
Donaties visie         20.348               117.043 
Donaties kinderen        10.425                   9.745  
Donaties vriende van COLT         2.000      6.000 
        ---------------------- -------------------- 
                     106.254              164.230 
 
Exploitatielasten  
Exploitatielasten project Cambodja                 59.237              100.666 
        
Kantoorkosten 
Kantoorbenodigdheden           226            - 
 
Algemene lasten 
Accountantlasten            908     1.570 
Bestuurskosten                 -        890 
Overige algemene kosten        1.080        618 
           1.988                  3.078 
 
Bijzondere baten en lasten 
Mutatie voorziening oninbare vordering                21.497                         - 
 
 
Financiële Baten en Lasten 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Rentebaten bank            31      369 
Koersresultaten          528                       - 
            559      369 
        
          
Rentelasten en soortgelijke lasten 
Rente en kosten rekening-courant bank         760        784 
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7. Financiële ondersteuning 
Het financiële traject van COLT in Phnom Penh loopt via de Stichting COLT-Cambodia in Nederland. 
Elke maand wordt door de Nederlandse stichting geld overgemaakt dat dient ter dekking van de 
lopende kosten. Terugrapportage vindt plaats d.m.v. een maandelijks financieel overzicht dat 
nauwgezet wordt beoordeeld door het stichtingsbestuur in Nederland.  
In 2014 heeft COLT een lokaal erkend accountantskantoor ingehuurd dat de maandelijkse financiële 
rapportages ter plaatse controleert en aan het eind van het jaar een eindrapport (incl. balans en staat 
van baten en lasten) opstelt, dat voldoet aan de eisen van de Cambodjaanse overheid. Dit kan ook 
worden gebruikt ter ondersteuning van de jaarlijkse audit die het Ministerie van Sociale Zaken 
uitvoert.  
 
De activiteiten die COLT in Cambodja uitvoert zijn alleen mogelijk door de financiële ondersteuning en 
actieve betrokkenheid van iedereen in ons netwerk. Alle bestuursleden in Nederland, evenals die in 
Cambodja, werken aanhoudend als aanjager van de fondsenwerving en het onderhouden van het 
bredere, ondersteunend netwerk. Naast de incidentele activiteiten die beschreven zijn in hoofdstuk 
3.2, is regelmatige ondersteuning essentieel voor het dekken van de lopende kosten en het 
garanderen van de continuïteit van de stichting.   

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

Rijstsponsor €5 (rijst voor één kind) 
 

 
Medisch €10 (gezondheidszorg voor één kind) 
 

 
School  €15 (aanvullend onderwijs voor twee kinderen) 
 

 
Personeel €20 (docenten, medisch personeel en maatschappelijk werkers) 
 
 
Ouder/kind €25 (verzorging van één kind in kinderdagopvang én ondersteuning 

persoonlijk ontwikkelingstraject van de ouders) 
 
 
Kindsponsor €30 (ter ondersteuning van kinderen in de langdurige opvang) 

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

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

COLT Duitsland 
COLT Deutschland e.V. is een langlopende zusterstichting in Duitsland, die ons jaarlijks via 
verschillende activiteiten ondersteunt.   
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8. Dankwoord 
Na de verhuizing naar de nieuwe lokatie heeft iedereen zijn draai weer gevonden. Er is veel energie en 
tijd gestoken om alle activiteiten zoals; de gemeenschapsschool, het kinderdagverblijf, de medische 
kliniek  weer op te zetten. Daarnaast zijn we heel actief geweest om de nieuwe gemeenschap om ons 
heen te leren kennen en er voor te zorgen dat families en kinderen ons weten te vinden. De klassen 
zijn weer gevuld, voor het kinderdagverblijf is een wachtlijst en we hebben een aantal kinderen 
kunnen reïntegreren binnen hun familie. Al met een succesvol jaar waarin we wederom heel dankbaar 
zijn voor alle steun en hulp die we weer mochten ontvangen van donateurs, sponsoren en de vele 
vrijwilligers. Daar zijn wij als bestuur zeer dankbaar voor! Het motiveert ons om door te gaan met de 
bestaande en nieuwe projecten die nog zo hard nodig zijn in Cambodja. We hopen daarbij te kunnen 
blijven rekenen op uw steun! 

 
Bestuur Stichting COLT-Cambodia, 
 
Tina Beekman-Tolner, voorzitter 
André Teeuw 
Frida de Boer 
Sabina Baire 

8.1. Contact informatie  
COLT Nederland 
Nieuwe Rijksweg 22 
9481 AR VRIES 
Tel.:  0592-543839 
 

Email: 
Tina Beekman – Tolner  tina@COLT-cambodia.org 
Andre Teeuw   aeteeuw@xs4all.nl 
Frida de Boer   frida@COLT-cambodia.org 
Sabina Baire   sabinabaire@gmail.com 
Algemeen   info@colt-cambodia.org 
 

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

Bankrekening 
rek.nr:    1200.24.942 t.n.v. COLT Cambodia 
IBAN code:   NL81 RABO 0120 0249 42 
BIC code:   RABONL2U  
KvK-nummer:   02092710 
ANBI-nummer:   70433 
 

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