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Visie 2020 - 2025
Op weg naar een onafhankelijke gemeenschap

Inleiding
Het leven in Cambodja verandert snel. Met een gemiddelde economische groei van
7,5% in de afgelopen 25 jaar behaalde het "Koninkrijk der Wonderen" in 2015 officieel
de status van laag-middeninkomen. Als centrum dat ernaar streeft om kinderen en
gezinnen in onze gemeenschap op een duurzame manier te helpen, moet COLT
Cambodja alert blijven en zich aanpassen aan dit veranderende economische
landschap.
Wat betreft de sociale en institutionele zorg, zijn de richtlijnen en regels ook behoorlijk
veranderd sinds onze eerste opvang in 2005 werd geopend. Onder leiding van
internationale waarnemers en koepelorganisaties zoals UNICEF en Save The Children,
hebben talrijke kleine en grote ngo's enorme inspanningen geleverd om de rechten van
vrouwen en kinderen te verbeteren. Het resultaat is een Cambodjaanse samenleving
die ambitieus is problemen aan te pakken, zowel op grote schaal alsook binnen de
kleinere, lokale gemeenschap die wij ondersteunen.
We zijn ervan overtuigd dat deze ambitie deze verandering de komdende vijf jaar zal
versnellen. Een spannende tijd waarin we kinderen en gezinnen blijven ondersteunen
door middel van onderwijs, terwijl we toewerken naar een grotere onafhankelijkheid
van ons team in Cambodja en de omliggende gemeenschap. Via vier thema's, de
kernwaarden van onze aanpak, presenteren we met trots onze visie voor de periode
2020 - 2025. We danken iedereen die ons heeft ondersteund bij het bereiken van deze
mijlpaal en hopen op uw voortdurende inzet voor het komende avontuur!

Ontwikkeling door
onderwijs

Wij zorgen voor onze
gemeenschap

Wij geven om ons
milieu

Op weg naar financiële
onafhankelijkheid

THEMA 1: ONTWIKKELING DOOR ONDERWIJS

Onderwijs is altijd een centraal begrip geweest bij COLT en heeft een
impact op al onze activiteiten. Onze gemeenschapsschool draait inmiddels
op volle toeren en biedt Engelse en IT-lessen aan 100 kinderen, met een
groeiende wachtlijst. Daarnaast bieden onze lokale docenten, ondersteund
door nationale en internationale vrijwilligers, regelmatig kunst-, muziek- en
sportlessen aan. Speciale zorg is gereserveerd voor kwetsbare kinderen
onder de 6 jaar die worden voorbereid op de basisschool in ons veilige en
stimulerende kinderdagverblijf, terwijl we met hun ouders werken om het
hele gezin op een hoger plan te brengen. Door de betrokkenheid van
lokale stakeholders te vergroten, hopen we de komende vijf jaar onze
capaciteit uit te breiden, zonder daarvoor concessies te moeten doen aan
de kwaliteit van het onderwijs.
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Kinderdagverblijf: kinderen EN ouders
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Gemeenschapsschool: verantwoord
uitbreiden

Langdurige beroepstraining ouders
Familieselectie: Bereidheid tot ontwikkeling is
sleutel
Stijging van het aantal kinderen dat doorstroom
naar gemeenschapsschool
Uitbreiding capaciteit zonder kwaliteitsverlies

Voortzetting kwaliteitsonderwijs in Engels en IT
Ontwikkeling lessen voor ouderen
Stimuleer toegewijde jongeren via Junior Staff
Team
Uitbreiding van de school als financiële mijlpalen
worden behaald
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Onze gemeenschap, onze school
Meer ouders binden door ouderbijeenkomsten
Vergroot onafhankelijk gemeenschap door
familiecontributies
Intensievere samenwerking met lokale
basisscholen
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Vrijwilligers: Langer verblijf = Grotere
impact
Focus op langdurige vrijwilligers door
samenwerking met universiteiten en hogescholen
Vergroot aantal lokale vrijwilligers door verbeterde
samenwerking met lokale instellingen
Vergroot betrokkenheid vrijwilligers na hun
periode bij COLT
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Verbinding door sport
Onderhoud en ontwikkeling van het bestaande
voetbalprogramma in samenwerking met lokale
partners ISF en PPCFC
Ontwikkeling sportactiviteiten voor ouderen in de
gemeenschap
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THEMA 2: WIJ ZORGEN VOOR ONZE GEMEENSCHAP

Sinds COLT in 2016 de poort op de huidige locatie officieel opende, heeft het
een transitie ondergaan van een kinderopvangtehuis naar een community
centrum, een centrale plek waar families van omliggende dorpjes
ondersteund worden door onderwijs, sociale en medische zorg, en sport.
Deze overgang was mogelijk door enerzijds het succesvol en veilig
reïntegreren van kinderen uit de opvang, terwijl er tegelijkertijd een enorme
inspanning wordt geleverd voor de opleiding, ondersteuning en
empowerment van kinderen en families uit de gemeenschap. In de
komende vijf jaar wil COLT de impact vergroten door de samenwerking met
lokale en internationale NGOs intensiveren. Hierdoor kunnen de banden met
kwetsbare groepen worden verdiept en het aantal mensen dat bereikt wordt
vergroot.

Vrouwen- en kinderrechten
Impact van maatschappelijk werkers vergroten
door training van lokale jeugd
Intensiveer samenwerking met Save The
Children: train maatschappelijk werkers in de
gemeenschap
Uitbreiding van het voetbalprogramma voor
meisjes in samenwerking met lokale partners

Een gezonde geest in een gezond lichaam
Monitor ontwikkeling en vergroot kennis van
gemeenschap door training en workshops
Leid overstap van on-site medische kliniek naar lokale
alternatieven
Ontwikkeling partnerschappen voor specialistische
zorg
Uitbouw van tuinierprogramma: verbetere oogst van
pesticidenvrij groenten en fruit

Gezinsgerichte zorg
In lijn met de ontwikkeling in lokale regelgeving en
monitoring, focus op oplossingen binnen de
gemeenschap door:
Veilige reïntegratie van kinderen volgens
richtlijnen van UNICEF en Ministerie van Sociale
Zaken
Betere service voor de gemeenschap door:
partnerschappen met lokale ngo's
opleiding van maatschappelijk werkers in de
gemeenschap
Biedt opvang in crisissituaties, maar beëindig verlenen
van institutionele zorg
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Duurzaamheid is sinds de begindagen een rode lijn door de activiteiten van COLT. Dit is te
zien in belangrijke mijlpalen zoals de aanschaf van zonnepanelen in 2012, tot het stimuleren
van je eigen beker brengen in degemeenschapsschool.
Door de jaren heen heeft COLT gemeenschappen opgeleid, schoonmaak-evenementen
georganiseerd en het plasticprobleem doorlopend aangepakt. Om onze impact in de
komende vijf jaar te vergroten jaar zal COLT de samenwerking met gespecialiseerde NGO's
intensiveren en investeren in de werving van lokale en internationale expertise. Afgezien van
de verduurzaming van het centrum zelf,is het doel tevens deze kennis te injecteren in de
gemeenschap zodat families inzien dat onze activiteiten zowel een impact hebben in onze
eigen buurt, alsook de wijdere omgeving die we delen met een veel grotere gemeenschap.

Thema 3: Wij zorgen
voor ons milieu

Renovatie van zonneenergie systeem
Installeren van nieuwe
omvormers
Onderzoek:
Opslag zonne-energie
Mogelijkheden voor
transport op zonneenergie

Ontwikkel
samenwerking met
gespecialiseerde, lokale
ngo’s:
Werf en ondersteun
gespecialiseerde vrijwilligers
Onderzoek mogelijkheden
voor schooluitbreiding met
ge-recycled materiaal

Vergroot zelfverbouwde
groente- en fruitoogst
Betrek lokale gemeenschap
Onderdeel van
beroepstraining ouders
kinderdagverblijf
Versterk banden met lokale
experts

Vergroot milieubewustzijn door:
Onderdeel van het
leerplan

Intensiveer
samenwerking met
lokale en internationale
experts
Recycling-workshops
voor ouders
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THEMA 4: WIJ WORDEN FINANCIEEL ONAFHANKELIJK

Met een economischegroei van 7.5% in de afgelopen 25 jaar, werd Cambodja in 2015
officieel een land met een lager-middeninkomen. COLT streeft ernaar deze groei ook ten
goede te laten komen van de gezinnen en kinderen in degemeenschap rondom ons centrum.
Sinds
de vestiging op onze huidige locatie in 2016, speelt COLT een steeds meer centrale
rol voor veel gezinnen in de gemeenschap. In samenwerking met deze doelgroep en andere
lokale belanghebbenden zal COLT de komende vijf jaar gebruiken om een stichting neer te
zetten die weerbaar is tegen internationale schommelingen en minder afhankelijk van
buitenlandse financiering. Door het opzetten van een lokaal strategisch team, aangevuld
met internationale expertise, wil COLT meer betrokkenheid cultiveren bij belanghebbenden
van lokaal tot nationaal niveau. Naast meer lokale financiering, is de verwachting tevens dat
deze grotere betrokkenheid ook het aantal beschikbare lokale vrijwilligers en specialisten
zal vergroten, wat op zijn beurt weer leidt tot een duurzamere organisatie.
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COLT streeft ernaar in 2025 de helft van
de eigen operatie te financieren

Onze lokale partners
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Neem contact op!
https://www.facebook.com/colt.cambodia
info@colt-cambodia.org
www.colt-cambodia.org
Instagram: coltcommunitycenter

