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1. Inleiding
Via dit jaarverslag nemen we u graag mee in de
ontwikkelingen van het afgelopen jaar en blikken we
vooruit op de nog te komen jaren. Het laat zien welke
nieuwe positie COLT heeft ingenomen nadat de
overgang is gemaakt van kindertehuis naar community
centrum. We staan ook stil bij de impact van COVID-19
op COLT en haar aangepaste activiteiten.
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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. In Cambodja is COLT lid van
verschillende netwerken. Dit is leerzaam,
geeft kansen om elkaar te ondersteunen en
draagt bij aan een optimale hulpverlening
voor kinderen en families.

3. colt besturen
●

Deng Dara

●

Tina Beekman-Tolner

●

Sabina Baire

●

Sam Piseth

●

Arnold Hubach

●

Tout Sopheak

●

Noach van der Linde

●

Stella Desiree Bosch

●

Jessica Michgelsen

●

Robert Heiduczek

●

Charlotte Prenen

●

Leng Kongkea

●

Robert Heiduczek

●

Peter Heiduczek

●

Helmut Halmich

●

Robert Fritschka

●

Kristine Wittenberg
Andersen

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

●

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)

●

Sothy Mazong (Accountant)

●

Kim Leang (Nanny kinderdagopvang)

●

Khun Sophal (Nanny kinderdagopvang)

●

Muis; de kat

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.
Een belangrijke stap voorwaarts, die alleen mogelijk is door de samenwerking met lokale partners en de
overheid, die lokale autoriteiten aansturen en monitoren in de ondersteuning van het gezin. COLT streeft
naar de doorontwikkeling van dit model en is ontzettend dankbaar voor alle sponsoren en partners die
ons ook tijdens deze transitie blijven ondersteunen.

5. community centrum
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.
Terwijl de kinderen bij de dagopvang zijn kunnen hun ouder(s) een
inkomen verdienen. In 2019 opende COLT een overgangsklas om de
stap van kinderdagopvang naar de community school makkelijker te
maken. In 2020 was de kinderdagopvang 7 van de 12 maanden open
door COVID-19.

In 2020 maakten 24 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."

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
COLT-school
De buurtschool in het centrum van
COLT biedt aanvullend onderwijs voor
alle kinderen in de omgeving. Het
onderwijsprogramma wordt
samengesteld en uitgevoerd door een
lokale docent in samenwerking met
maatschappelijk werkers, nationale en
internationale vrijwilligers. De lessen
bestaan uit Engels, Khmer, muziek, ICT,
tekenen, natuur, milieu en sport. Tevens
probeert COLT in overleg met de
buurtschool in te spelen op diverse
leer- en ontwikkelingsproblemen en
bijles. Eind 2020 werden er dagelijks
gemiddeld 75 leerlingen onderwezen.

Fase 2
Midway House
Het midway-house (MWH) is een project
dat door Stichting Dom-ray opgericht
is om de stap naar een onafhankelijk
leven voor kinderen uit een instituut of
opvangtehuis te versoepelen. COLT
werkt samen met het MWH om de
overbrugging van een beschermd
bestaan bij COLT naar een
onafhankelijk leven als volwassene te
versoepelen. Jongeren kunnen
intrekken in een studentenhuis als ze
aan hun vervolgopleiding beginnen.
Dankzij het MWH kunnen jongeren na
COLT goedkoop ergens wonen, met de
motivatie om uiteindelijk zelfstandig te
kunnen leven.

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 2020 hielp
COLT 7 jongvolwassenen in deze fase.

6. colt tijdens covid
De corona pandemie heeft de hele wereld
getroffen. Door de verspreiding van het virus
moest ook ons community centrum medio maart
2020 haar deuren sluiten. Tegelijkertijd moesten
alle (zowel lokale als internationale) vrijwilligers
en stagiaires hun werk beëindigen en naar huis
terugkeren. Op datzelfde moment heeft ons
team enorm veel tijd en moeite gestoken om de
bijna 100 gezinnen te ondersteunen tijdens de
huidige wereldwijde crisis. Via online platforms
en huisbezoeken hebben we onze studenten en
hun gezinnen gevolgd en ervoor gezorgd dat ze
de juiste ondersteuning en middelen hebben om
veilig en gezond te blijven.

6. colt tijdens covid

●

Zo goed als mogelijk operationeel gebleven
tijdens de corona crisis in 2020, aangepast
waar dat kon

●

Online leersysteem opgezet, kinderen volgen
Engelse lessen vanuit huis waar dat mogelijk is
(zie foto hiernaast)

●

Extra lokale vrijwilligers geworven

●

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
Sinds de pandemie toesloeg,
hebben we ons gericht op
preventieve maatregelen om
iedereen veilig en gezond te
houden. Er zijn extra plekken om
de handen te kunnen wassen
opgezet, er zijn desinfecterende
middelen beschikbaar in het hele
centrum en de
lichaamstemperatuur wordt
dagelijks gemeten. 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
Community Support: Hygiëne en Educatie
Onze community wordt hard getroffen door de
pandemie. Ondanks dat er relatief weinig
geregistreerde gevallen zijn in Cambodja, zijn de
economische gevolgen aanzienlijk. Veel ouders zijn
hun baan verloren en mensen geven over het
algemeen minder geld uit. Dit resulteert in moeilijke
tijden voor straatverkopers en winkeliers. De rol van
ons team was om tijdens de beperkingen de families
te ondersteunen met voorlichting en materialen
over hygiëne, online lessen en studiemateriaal, maar
ook counseling en emotionele ondersteuning. We
voorzien de meest kwetsbare families ook ook van
rijst en andere benodigdheden. Voor de kinderen
die gewend zijn het grootste deel van hun tijd bij
COLT door te brengen, was het een grote
aanpassing en een uitdagende tijd.

6. colt tijdens covid

Engelse lessen
op afstand!

6. colt tijdens covid
Uitbreiding van de DayCare
Eerder dit jaar werd besloten om de Motomedix-kliniek dichter bij de
vuilnisbelt te plaatsen, om zo aan de behoeften van mensen die er
wonen en werken te kunnen voldoen. De lege ruimte in ons pand is nu
omgebouwd tot een nieuw gedeelte voor onze kinderopvang. Met een
extra badkamer, slaapkamer en veel vrije ruimte heeft het
kinderdagverblijf nog eens vijf extra kinderen kunnen verwelkomen,
om ze aan de grote vraag naar kinderopvang in onze community te
voldoen.
Onze 'nannies' en social workers blijven
zich inzetten om de kinderen van alles te
leren en zich ontwikkelen in een veilige
en gezonde omgeving. Tegelijkertijd
krijgen de ouders zo de kans krijgen om
een inkomen te verdienen aan de hand
van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Met deze insteek willen we het
uiteindelijke doel bereiken: in de hele
breedte een verbeterde gezinssituatie
en ook betere kansen op een mooie
toekomst.

6. colt tijdens covid
Crowdfunding opgezet door
(oud)studenten van
Windesheim die hun stages
bij Colt hebben gedaan.
Met dit geld willen we lokale
docenten ﬁnancieren zodat
de lessen door kunnen
gaan.
Zie hier de link naar de
GoFundMe pagina inclusief
ﬁlmpje!

7. Fondsenwerving
Elk jaar draagt ons team in Cambodja hun steentje bij om fondsen te genereren en hun eigen gemeenschap te
ondersteunen. in de komende vijf jaar zullen we ernaar streven om van de Cambodjaanse organisatie een
robuuste, minder afhankelijke organisatie te maken, die niet alleen in staat is om zijn eigen activiteiten te
runnen, maar ook steeds meer lokale supporters en donateurs kan betrekken.

Grote dank gaat uit naar Nimol, COLT Duitsland,
CRC-Cambodja, USAID via FCF | REACT en Think
Together Act Together voor de steun aan onze
medewerkers, kinderen en leden van de gemeenschap
tijdens de COVID-19-pandemie. Door de donaties van
zeep, maskers, bleekwater en handschoenen,
thermometers, desinfecterende middelen, educatieve
posters, voedsel en briefpapier hebben we al onze
families pakketten van hygiëne en onderwijs kunnen
voorzien. Met de hulp van Innovix Hong Kong, een IT
distributiebedrijf, konden we ook nog eens nieuwe
laptops met microfoons kopen om online les te kunnen
geven.

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.;
- COLT Duitsland & Noorwegen
- Global Child Care
- Club van 100 leden
- Erfenis Ton de Zeeuw & Rinus Lindhout
- Winters van der Speulhof

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? Zie de ﬂyer hiernaast!

8. DE CLUB VAN 100
Terugblik Club van 100 in 2020:
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 50 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klaslokaal
Thuiszorg
Sport
Groen
Dagopvang
Herintegratie
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!

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

Let op! Momenteel zijn
er geen vrijwilligers
en stagiaires aanwezig
bij COLT vanwege
COVID-19. COLT opent
haar deuren weer zodra
de Cambodjaanse
overheid het toestaat.

11. Ontwikkeling visie
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.

2016
● Aanvullend onderwijs
voor kinderen uit de
buurt
● Kinderdagopvang
● Medische en sociale
hulpverlening
● Muziek, dans en
creatieve activiteiten
● Bibliotheek

2017
● Voorlichting en
workshops over
maatschappelijke
thema’s en
duurzaamheid
● Tijdelijke crisisopvang
voor gezinnen in nood
● Opstart zelfhulpgroep

2018
●
● Extra toiletten en
watervoorziening
● Verbeterde
samenwerking met ●
lokale scholen
● Verdere stabilisering
●
van bestaande
activiteiten

2019
Doorzetten transitie
naar community
centrum
Succesvolle
reïntegratie van 4
kinderen
Beroepstraining
voor ouders
kinderopvang

2020
● Start visie
2020 - 2025:
● Start bijdrage
naar
draagkracht
● Uitbreiding
kinderdagverblijf
● Uitbreiding
moestuin

11. Ontwikkeling visie 2020-2025
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:

Empowerment door
educatie
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.

Zorg dragen voor
de community
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.

Het Milieu

Financiële
onafhankelijkheid

COLT zal de komende 5 jaar
investeren in de werving van
lokale en internationale
expertise op het gebied van
duurzaamheid. Naast het
verduurzamen van het centrum
is het doel om deze kennis op
het gemeenschapsniveau te
verspreiden, zodat families
begrijpen hoe hun acties hun
directe omgeving beïnvloeden.

COLT gebruikt de
komende vijf jaar 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.

OP WEG NAAR EEN ONAFHANKELIJKE
GEMEENSCHAP

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

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

Sabina Baire:
Arnold Hubach::
Noach van der Linde:
Jessica Michgelsen:
Charlotte Prenen:

sabina@colt-cambodia.org
arnold@colt-cambodia.org
noach@colt-cambodia.org
jessica@colt-cambodia.org
charlotte@colt-cambodia.org

Bankgegevens:
Rekeningnummer COLT-Cambodia
IBAN: NL81RABO0120024942
BIC: RABONL2U
KvK.nr: 02092710
ANBI.nr: 70433

13. Appendix: Balans over 2020 TOV 2019
Omschrijving

31 december 2020

31 december 2019

1

1

Liquide middelen

73.160

55.798

Totaal activazijde

73.161

55.799

Activa

Financiële vaste activa
Overige vorderingen
Vlottende activa

13. Appendix: Balans over 2020 TOV 2019
Omschrijving

31 december 2020

31 december 2019

72.361

54.999

Nog te betalen accountantskosten

800

800

Totaal passivazijde

73.161

55.799

Passiva

Stichtingsvermogen
Vrije reserve

Kortlopende schulden

13. Appendix: Staat van Baten en Lasten 2020
Omschrijving

2020

2019

Baten

48.425

92.471

Totaal opbrengsten

48.425

92.471

Inventaris- en machinekosten

28.789

80.419

Kantoorkosten

218

200

Algemene kosten

1.327

4.085

Som der bedrijfskosten

30.334

84.704

Bedrijfsresultaat

18.091

7.767

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

169

15.763

Rentelasten en soortgelijke kosten

-898

-619

Som der ﬁnanciële baten en lasten

-729

15.144

Resultaat

17.362

22.911

