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1. Inleiding

Ook 2021 was weer een roerig jaar, waarin COLT en 
Cambodja bleven kampen met de gevolgen van Covid. 
Via dit jaarverslag brengen we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen van het afgelopen jaar, alsmede de 
plannen voor de toekomst. Alvast ontzettend bedankt 
voor het lezen!

Nieuwsgierig naar de 

geschiedenis van COLT?  

Klik hier!

https://www.colt-cambodia.org/over-colt


2. Partners

COLT gelooft sterk in de kracht van 
samenwerken en kennis delen. Om onze 
doelen en missie te realiseren wordt 
samengewerkt met lokale en internationale 
partners. Met duurzaamheid en 
empowerment van lokale gemeenschappen 
als sleutelbegrippen, rich COLT zich op het 
versterken van het lokaal en regionaal 
netwerk. 



3. colt besturen

COLT is vertegenwoordigd in verschillende landen: Cambodja, 
Nederland, Duitsland en Noorwegen. Alle landen hebben een eigen 
lokaal bestuur. 

● Sabina Baire
● Arnold Hubach
● Noach van der Linde
● Jessica Michgelsen

● Deng Dara
● Tina Beekman-Tolner
● Sam Piseth
● Tout Sopheak
● Stella Desiree Bosch
● Robert Heiduczek
● Leng Kongkea

● Robert Heiduczek
● Peter Heiduczek
● Helmut Halmich

● Kristine Wittenberg 
Andersen

● Tone Wittenberg



4. Personeel in cambodja
● Sam Piseth (Manager operations)
● Kristine Wittenberg Andersen (Coach & 

coördinator)
● Hean Reahou (Headteacher)
● Chhouk Bunthoeun (Driver)
● Reth Sok (Kok)
● Sen Thearen (Caretaker)
● Kim Leang (Nanny kinderdagopvang)
● Khun Sophal (Nanny kinderdagopvang)
● Muis; de kat



Afscheid leang- Nanny sinds 2017
Eind december 2021 nam COLT 
afscheid van Leang. In de vijf 
jaar dat ze bij COLT werkte 
heeft ze voor tal van kinderen 
uit kwetsbare families gezorgd 
en creëerde een oase van rust 
met haar kalme en lieve 
karakter. Ontzettend bedankt 
en veel geluk toegewenst aan 
Leang tijdens haar terugkeer 
naar haar thuisprovincie!



5. community centrum
Family Based Care

COLT heeft sinds 2015 een succesvolle transitie ingezet van opvanghuis naar Family Based Care. Als 
partner van Family Care First (een initiatief gefaciliteerd door Save the Children en ondersteund door 
UNICEF), en in samenwerking met lokale autoriteiten worden veelvuldig familiebeoordelingen uitgevoerd. 
Hierin worden de basisrechten van het kind als onwrikbaar uitgangspunt aangehouden. Wanneer uit 
deze onderzoeken blijkt dat een (pleeg)gezin deze basisrechten kan waarborgen, kunnen kinderen veilig 
worden gereïntegreerd terwijl COLT doorlopende ondersteuning biedt, bijvoorbeeld op het gebied van 
psychosociale zorg, training en mentoring, maar ook financieel.   

In lijn met deze transitie werd in 2021 meer aandacht gegeven aan Family Based Care. Via Family Power 
speelt COLT een rol in de belangrijke stap om institutionele kinderzorg te kunnen voorkomen. Zowel 
bestuursleden van COLT Nederland, alsook Piseth dragen op diverse manieren bij aan deze beweging. 

https://www.familycarefirstcambodia.org/
https://www.familypower.net/en/what-we-do/


Kinderdagopvang
COLT biedt samen met Sreyka Smile Association een dagopvang aan 
voor kinderen tussen de anderhalf en zes jaar. Hierbij streven we 
naar een situatie waarin de groeiend middenklasse draagklacht 
levert voor de armere gezinnen. De dagopvang biedt een veilige, 
schone speelplaats, gezonde maaltijd, medische zorg en onderwijs. 
Het doel is om de kinderen op jonge leeftijd de kans te geven zichzelf 
te ontwikkelen, zodat ze in de toekomst meer mogelijkheden hebben.  In 
2021 was de dagopvang 7 maanden gesloten vanwege Covid. Tijdens 
die maanden deed ons lokaal personeel er alles aan om contact met 
kwetsbare families te bewaren, en bood waar mogelijk op veilige 
manier ondersteuning. 

5. community centrum

In 2021 maakten 19 kinderen gebruik 
van de kinderdagopvang faciliteiten 

bij COLT. 

Quote van een ouder vanuit de kinderopvang:

“Nadat mijn zoon zich heeft aangesloten bij het 
kinderdagverblijf van COLT, kunnen zowel mijn man als ik 
aan het werk. Hierdoor kan mijn man onze huur betalen 

terwijl ik ons gezin kan voorzien van dagelijkse behoeften. 
Mijn zoon ontwikkelt zich op een zeer positieve manier. Hij 
praat veel, is blij en weet hoe hij woorden moet schrijven. 

Hij weet meer dan andere kinderen in onze buurt."

https://www.colt-cambodia.org/onzepartners


5. community centrum

Tijdelijke opvang
COLT helpt families de armoedecirkel te doorbreken. In gevallen waar 
kinderen in direct gevaar zijn of stelselmatig hun rechten worden 
ontnomen en nergens anders terecht kunnen, wordt er in overleg met de 
autoriteiten, de maatschappelijk werkers, de dorpsoudste en de familie 
samen naar de juiste oplossing gezocht. Er kan uiteindelijk worden 
besloten om kinderen tijdelijk op te nemen. Dit is echter een laatste 
redmiddel en gebeurt altijd in combinatie met een plan van aanpak 
voor de familie. Het uiteindelijke doel blijft het creëren van een stabiele 
gezinssituatie, die voldoet aan de landelijke minimumeisen van 
Alternative Care en de UNICEF richtlijnen voor de rechten van het kind. 
Zodra dat het geval is kan een kind terug naar de familie en kan COLT 
van daaruit een ondersteunende rol bieden.



5. community centrum
Onderwijs ondersteuning in meerdere fasen 

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Vervolgopleiding
Vervolgopleiding
Wanneer de kinderen de laatste 
klassen van hun middelbare 
onderwijs ingaan worden ze 
intensiever begeleid en voorbereid 
op de volgende stap. Afhankelijke 
van de resultaten en doelen die 
samen met de kinderen gesteld 
worden varieert dit van universiteit, 
hogere beroepsschool of 
praktische beroepstraining. COLT 
financiert de vervolgopleiding via 
een principeakkoord waarbij de 
jongvolwassenen regelmatig hun 
resultaten laten zien.. In 2021 
ondersteunde COLT de 
vervolgopleiding van 7 
jongvolwassenen. . 

COLT-school
De buurtschool in het centrum 
van COLT biedt aanvullend 
onderwijs voor lokale jeugd. 
Het programma wordt 
samengesteld en uitgevoerd 
door een lokale docent en 
uitgevoerd door vrijwilligers. 
De lessen bestaan uit Engels, 
Khmer, muziek, ICT, tekenen, 
natuur, milieu en sport. COLT 
werkt nauw samen met 
reguliere scholen. Eind 2021  
werden er dagelijks gemiddeld 
65 leerlingen onderwezen.

Voorschoolse opvang
Door vanaf jonge leeftijd 
ondersteuning te bieden  
bouwt COLT een belangrijke 
band op met kwetsbare 
families in de nabije 
omgeving. Kinderen tussen 1,5 
en 6 krijgen dagopvang, 
waarna ze via een 
overgangsklas worden 
voorbereid op zowel de 
reguliere school, als COLT’s 
aanvullend onderwijs. 



Ook in 2021 ondervond COLT, net als de rest van 
Cambodja grote gevolgen van Covid. De 
alomtegenwoordige onzekerheid en langdurige 
lockdowns hadden een grote impact op de 
gemeenschap die COLT ondersteunt. Door 
vroeg in 2020 ons al te richten op online 
onderwijs was het makkelijker om te schakelen 
tijdens lockdowns en werd de band met de 
families in onze gemeenschap bewaard. De 
uitbreiding van onze moestuin was een 
natuurlijke beweging die zich ook al vroeg 
aandiende. Eind 2021 kon onze school en 
kinderdagopvang weer open en kwam COLT snel 
terug naar zo’n 80% bezetting. 

6. colt tijdens covid



● Operationeel blijven waar mogelijk, ondersteun 
de gemeenschap per telefoon

● Online leersysteem uitgebreid 

● Onderhoud van gebouwen

● Moestuin uitgebreid om zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend te zijn

● Lessen met de helft van de kinderen (om meer 
afstand te hebben)

● Extra aandacht voor hygiëne in de gehele 
community

6. colt tijdens covid in 2021



6. colt tijdens covid 2021
Sinds de pandemie toesloeg, 
hebben we ons gericht op 
preventieve maatregelen om 
iedereen veilig en gezond te 
houden. 

Om onze reizen naar de markt te 
beperken en meer zelfvoorzienend 
te worden, hebben we geïnvesteerd 
in vruchtbare grond en 
groentezaden. 

Ons team doet geweldig werk in het 
onderhouden van de tuin, zodat we 
de verse groenten en fruit kunnen 
gebruiken in onze maaltijden!



6. colt tijdens covid 2021

Engelse lessen 
op afstand!



6. colt tijdens covid 2021
Onderhoud 
Tijdens de maandenlange lockdowns in 2021 kon ons 
personeel de tijd gebruiken om het centrum op te knappen. 
De speeltuin werd uitgebreid, gerepareerd en geverfd en ook 
verschillende gebouwen werden van binnen en van buiten 
opgeknapt. 
De in 2020 verbouwde uitbreiding van de kinderdagopvang 
werd verder klaargestoomd om uiteindelijk aan 24 kinderen 
dagopvang te bieden. 
Daarnaast werd begonnen met de verbouwing van een van 
de vleugels van het woongedeelte van het centrum, zodat 
ook daar in de toekomst maximale scholing kan worden 
geboden.



7. Fondsenwerving
In lijn met COLT’s langetermijn-visie staat de empowerment van de lokale bevolking hoog op de prioriteitenlijst. 
Alle belanghebbenden in COLT’s organisatie hebben uiteindelijk het doel dat zowel het centrum als de 
gemeenschap die ondersteund wordt, steeds meer de eigen boontjes kan doppen. Het mobiliseren van lokale 
ondersteuning en fondsenwerving is een belangrijke pilaar in deze ontwikkeling. 

Hoewel 2021 een jaar was dat gekenmerkt werd door 
lockdowns, wist het lokale team ruim $1000 aan lokale 
inkomsten binnen te halen. Daarnaast werden er veel 
donaties in natura ontvangen, met name via 
FCF-REACT, USAID, en verscheidene lokale vrijwilligers. 
Deze donaties bestonden onder meer uit rijst, 
hygiënepakketten, gezichtsmaskers, maar ook veel 
onderwijsmateriaal en materiaal ter uitbreiding van de 
speeltuin en kinderdagopvang. 



7. Fondsenwerving 
Naast de vaste donateurs, sponsoren en de 
inspanningen van de Nederlandse 
bestuursleden zijn ook (oud) vrijwilligers, 
familieleden, vrienden en kennissen 
betrokken bij de fondsenwerving voor 
COLT. 

De binnengekomen donaties worden voor 
een specifiek doel ingezet of zijn ten goede 
gekomen aan de algemene middelen ter 
dekking van de exploitatiekosten in 
Cambodja. 

Het afgelopen jaar ontvingen we donaties 
van o.a.;

- Wilde Ganzen
- Colt Deutschland e.V.
- Colt Norge
- en vele anderen!

 



Verder willen we de volgende individuen 
hartelijk bedanken voor hun steun. We hebben 
een selectie gemaakt van een aantal bijzondere 
bijdragen:

- Stichting Hartwig Foundation
- Horst und Dr. Hannel
- Stichting Global Childcare
- Shreyka Smile Association
- Familie Kerkhoven (- van Holten)
- JP Koolmoes Infra BV

En natuurlijk alle bijdragen van een ieder 
(zonder bijzondere vermelding).

7. Dank!



8. Club van 100
In januari 2019 zijn we in o.a. Cambodja, Nederland 
en Duitsland een speciale fondsenwervingsactie 
begonnen: De COLT club van 100! Het doel is om 100 
leden te hebben die minstens €100 per jaar doneren 
(dit kan individueel of met een groep). 

Een betrouwbare achterban die ons door dik en 
dun steunt is essentieel voor het voortbestaan van 
onze centrum en waarborgt de continuïteit van 
onze operatie. 

Met hun lidmaatschap ondersteunen zij kinderen 
en families in de gemeenschap! 

Wil je hier mee over weten? Klik op de flyer 
hiernaast! 

https://www.colt-cambodia.org/kopie-van-club-van-100-aanmelden


8. DE CLUB VAN 100
Terugblik Club van 100 in 2021:

De bloemen op COLT’s Wall of 
Growth, een binnenmuur in 
ons centrum in Cambodja, 
vertegenwoordigen sponsors 
die ons door dik en dun 
steunen. Sinds 2019 hebben we 
zo’n 60 bloemen voor leden uit 
alle windstreken erbij 
geschilderd. Een bont 
gezelschap van zowel 
particulieren als het MKB. 

Ontzettend bedankt! 



9. nieuw! Sponsorpakketten
Wij zijn trots op onze nieuwe sponsorpakketten!
COLT is trots om met u onze nieuwe sponsorpakketten te 
presenteren. Het programma is gebaseerd op de Strategische 
Visie en biedt de mogelijkheid om ons op verschillende 
manieren te ondersteunen. Als maandelijkse sponsor kunt u ons 
steunen op de volgende thema’s:

1. Klaslokaal
2. Thuiszorg
3. Sport
4. Groen
5. Dagopvang
6. Herintegratie
7. Dagelijkse zaken

Het runnen van een community centrum kent allerlei 
uitdagingen: onderwijs, gezinszorg, tuinieren, het voorkomen 
van overstromingen, maar ook eten voor de kinderen in de 
(dag)opvang en natuurlijk andere basisbehoeften: elektriciteit, 
watervoorziening en onderhoud. Als maandelijkse sponsor help 
je ons deze uitdagingen het hoofd te bieden. 

Klik HIER om de sponsorpakketten 
te bekijken en je aan te melden!

https://www.colt-cambodia.org/sponsor-programma


10. Vrijwilligers en stagiaires in cambodja
Vrijwilligers zijn belangrijk voor COLT en haar activiteiten. Normaliter 
komen er gedurende het jaar vrijwilligers uit verschillende landen een 
handje te helpen. Naast internationale  vrijwilligers komen er al voor het 
vierde jaar op rij studenten maatschappelijk werk van de koninklijke 
Universiteit van Phnom Penh om stage te lopen bij COLT. Vrijwilligers en 
stagiaires zijn betrokken bij het lesgeven, onderhoudswerkzaamheden, 
organiseren van activiteiten of in het kinderdagverblijf. Voor en tijdens het 
verblijf is er een ervaren, internationale coach die de vrijwilligers 
begeleidt. Sinds 2018 zijn we een samenwerking aangegaan met de 
onderwijsinstelling Windesheim waardoor studenten van o.a. de 
opleidingen werktuigbouwkunde en sociale en pedagogische 
hulpverlening voor een aantal maanden bij COLT hun stage of minor ISD 
uitvoeren. Al onze vrijwilligers dienen zich te houden aan onze Child 
Protection Policy waardoor we een verantwoorde manier van 
vrijwilligerswerk proberen te waarborgen. Ben je geïnteresseerd om meer 
te weten over het doen van vrijwilligerswerk voor COLT of ken je iemand 
voor wie het was is? Kijk dan eens op onze website:

 https://www.colt-cambodia.org/verantwoordvrijwilligerswerk  

In 2021 had COLT alleen 
lokale vrijwilligers

https://www.colt-cambodia.org/verantwoordvrijwilligerswerk


11. Ontwikkeling visie 2020-2025
Voor de periode 2015-2020 is een visie ontwikkeld waarin COLT de transitie ondergaat 
van kinderopvang naar gemeenschapscentrum dat duurzame hulp biedt aan 
kinderen en families op het gebied van tijdelijke én langdurige opvang, onderwijs, 
medische en sociale zorg, sport en milieu. Om deze transitie succesvol te maken 
worden stapsgewijs verschillende activiteiten opgestart die aan diverse kwetsbare 
groepen in de gemeenschap ondersteuning bieden. 

2020 2021 2022
● Start visie 2020 - 

2025:
● Start  bijdrage 

naar 
draagkracht

● Uitbreiding 
kinderdag- 
verblijf

● Uitbreiding 
moestuin

● Start plan lokale 
fondsenwerving en 
ondersteuning

● Lokale 
ondersteuning 
school & 
dagopvang naar 
draagkracht

● Aannemen van 
lokale business 
development en 
fundraising 
manager

● Verdere afbouw van 
institutionele zorg

● Herevaluatie visie 
ivm ontwikkeling 
directe 
gemeenschap 

2023
● Reïntegratie van 

de laatste 
kinderen uit 
COLT’s tehuis

● Doorontwikkelin
g Family Based 
Care

● Doorontwikkelin
g preventie 
door onderwijs 
& dagopvang

2024

Klik op de foto voor een video 
over de ontwikkeling van de 
omgeving tussen 2015 en 2021, en 
de plannen voor de komende jaren

https://video.wixstatic.com/video/d8425a_dc8912df26d74172a535681498abd80c/1080p/mp4/file.mp4


11. Ontwikkeling visie 2020-2025

Empowerment door 
educatie

Zorg dragen voor 
de community

Het Milieu

Educatie staat al sinds het 
begin centraal in de 
activiteiten en visie van 
COLT. In de komende 5 jaar 
streven we onze educatie 
capaciteit uit te breiden 
zonder hierbij de kwaliteit 
van de educatie in gevaar te 
brengen.

COLT zal de komende vijf 
jaar de partnerschappen 
met zowel lokale als 
internationale ngo's 
intensiveren, waardoor de 
band met kwetsbare 
groepen kan worden 
verdiept en het aantal 
mensen dat we bereiken 
kan worden vergroot.

COLT zal blijven investeren in 
een duurzame ontwikkeling. 
Buiten het centrum is het doel 
om belangrijke kennis op het 
gemeenschapsniveau te 
verspreiden, zodat families 
begrijpen hoe hun acties hun 
directe omgeving beïnvloeden. 

COLT gebruikt de                                  
komende jaren om de stichting 
minder afhankelijk te maken van 
internationale financiering. Door 
het opzetten van een lokaal 
strategisch team, versterkt met 
internationale expertise, zal 
COLT een grotere betrokkenheid 
van stakeholders van lokaal naar 
nationaal niveau realiseren.

Financiële 
onafhankelijkheid

In de strategische visie voor de periode 2020-2025 focust COLT zich op vier belangrijke hoofdthema’s: 
empowerment door educatie, vrouwen en kinderrechten, het milieu en het bereiken van financiële 
onafhankelijkheid:



OP WEG NAAR EEN ONAFHANKELIJKE 
GEMEENSCHAP

Klik hier voor de link naar onze strategische visie 2020-2025.

https://ba745a00-2a66-44a8-8124-f4683e402bde.filesusr.com/ugd/d8425a_cbfed1f90ed045ac89efa37271ebf7ba.pdf


12. Contact informatie 
Adresgegevens COLT-Cambodja:
#301, St. Tumnop Prek Thnot Sangkat Dankor, 
Khan Dankor Phnom Penh, Cambodia
Tel: 855-23-6320028

Email-adressen:
Algemeen: info@colt-cambodia.org

Arnold Hubach:: arnold@colt-cambodia.org
Noach van der Linde: noach@colt-cambodia.org
Jessica Michgelsen: jessica@colt-cambodia.org

Bankgegevens:
Rekeningnummer COLT-Cambodia
IBAN: NL81RABO0120024942

BIC: RABONL2U
KvK.nr: 02092710
ANBI.nr: 70433

mailto:info@colt-cambodia.org
mailto:tineke@colt-cambodia.org
mailto:noach@colt-cambodia.org
mailto:jessica@colt-cambodia.org


13. Appendix: Balans over 2021 TOV 2020
Omschrijving 31 december 2021 31 december 2020

Activa

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 1 1

Vlottende activa

Liquide middelen 78.100 73.160

Totaal activazijde 78.101 73.161



13. Appendix: Balans over 2021 TOV 2020
Omschrijving 31 december 2021 31 december 2020

Passiva

Stichtingsvermogen

Vrije reserve 77.301 72.361

Kortlopende schulden

Nog te betalen accountantskosten 800 800

Totaal passivazijde 78.101 73.161



13. Appendix: Staat van Baten en Lasten 2021
Omschrijving 2021 2020

Baten 50.565 48.425

Totaal opbrengsten 50.565 48.425

Inventaris- en machinekosten 44.750 28.789

Kantoorkosten 228 218

Algemene kosten 912 1.327

Som der bedrijfskosten 45.890 30.334

Bedrijfsresultaat 4.675 18.091

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 908 169

Rentelasten en soortgelijke kosten -643 -567

Som der financiële baten en lasten 265 -398

Resultaat 4.940 17.362


