Jaarverslag 2018

Wolweverslaan 13
3454 GK - De Meern
+31 (0)30 662 20 35
info@hopefulchildrencenter.org
www.hopefulchildrencenter.org

De stichting Hopeful Children Center (HCC) bestaat officieel 10 jaar en zijn 12,5 jaar actief in
Cambodja. In januari 2008 werd de Stichting “Hopeful Children Center” opgericht. In Cambodja werd
de NGO HCC (non government organisation) ingeschreven bij het Ministry of Interior.
Na ruim een decennia kan de stichting Hopeful Children Center (HCC) terugkijken op mooie resultaten
die ze in de afgelopen jaren hebben kunnen realiseren.
De stichting HCC richt zich met name op onderwijsprojecten; in de school/center wordt er meer dan
10 jaar Engelse les gegeven. HCC ondersteund 15 dorpsschooltjes en twee middelbare scholen in de
regio. Er werden scholen, bibliotheken, speeltuinen en toiletten gebouwd. HCC heeft in 2018 de 99ste
waterpomp geïnstalleerd. Het koeienbank project is succesvol, er lopen 62 koeien rond en zijn er vele
kalfjes geboren. HCC heeft vele huizen gebouwd, voedselprogramma’s opgezet en andere structurele
hulp geboden aan de kansarme gezinnen op het platteland. Het speerpunt van onze stichting is het
studiebeursproject. In Phnom Penh heeft HCC een tweede studentenhuis aangekocht, dat een veilig
onderdak biedt aan kansarme studenten.
Vanaf de oprichting van de stichting HCC, is ernaar gestreefd om alle giften en donaties voor 100% te
besteden aan de projecten en met 0% overheadkosten. Alle bestuursleden en vrijwilligers betalen de
reis- en verblijfskosten zowel in Nederland als Cambodja uit eigen zak.
Engelse lessen
In onze school wordt er aan 5 verschillende klassen op 5 verschillende niveaus Engels les gegeven
door professionele Cambodjaanse leraren. Het gebouw van het HCC school/center fungeert ook als
kantoor en buurthuis, een sociale plek waar de kinderen kunnen leren, spelen en elkaar ontmoeten.
Studiebeurs project
In 2018 hebben 6 nieuwe studenten een HCC-studiebeurs gekregen. Arme kinderen komen vaak niet
verder dan de basisschool. Sommige arme leerlingen die wel hun diploma voor de highschool
behalen, kunnen veelal niet verder studeren, omdat de ouders hun studie niet kunnen betalen. Voor
de hardwerkende talentvolle studenten heeft HCC een studiebeursproject opgezet. Zij hebben een
betere toekomst als ze hoger onderwijs kunnen volgen en daarmee vergroten zij hun kans op de
arbeidsmarkt. Inmiddels zijn er 14 studenten afgestudeerd en hebben ze allemaal een goede baan
gevonden.

Tweede studentenhuis
In november 2018 heeft HCC in samenwerking met de Wilde Ganzen een tweede studentenhuis
gekocht. Het eerste studentenhuis, was meer dan vol met achttien studenten, die allemaal via onze
stichting een studiebeurs hebben gekregen. De overdracht zal plaatsvinden media januari 2019. Dit
huis biedt een veilig onderdak en studieruimte voor de kansarme studenten.
Child Friendly school Tramkok
In 2018 heeft HCC in samenwerking met de Wilde Ganzen een scholenproject gerealiseerd, voor de
basisscholen in ons district.
Het hoofddoel is, om alle kinderen te stimuleren naar school te gaan. Alle (ruim 5785) kinderen op de
15 basisscholen uit het Tramkok district verdienen de kans om met plezier naar school te gaan. De
kwaliteit van het onderwijs op basisscholen op het platteland is slecht. De leraren zijn onvoldoende
opgeleid, er is te weinig lesmateriaal, geen functionerende toiletten en geen schoon drinkwater. Het
project; Child Friendly School bestaat uit verschillende onderdelen:
1- Speeltuinen voor de zes basisscholen
Op zes verschillende scholen werd er een speeltuin geplaatst. Het schoolterrein functioneert tevens
als speeltuin en sociale ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit de omringende dorpen.
2- Waterpompen, waterfilters, toiletten, en hygiëne lessen
Op de basisscholen is de algemene hygiëne ver te zoeken; er is onvoldoende schoon drinkwater en er
zijn nagenoeg geen toiletten. Door het plaatsen van toiletten, waterpompen, waterfilters en het
geven van voorlichting hopen we de algemene hygiëne te kunnen verbeteren, zodat er minder zieke
kinderen zullen zijn waardoor het ziekteverzuim zal afnemen.
In 2018 heeft HCC bij 5 verschillende basisscholen waterpompen geïnstalleerd. De waterbron ligt op
35 meter diepte zodat er ook in het droge seizoen voldoende water is.
In de klaslokalen van de scholen zijn er waterfilters geplaatst. Door het gebruik van waterfilters zullen
er minder zieke kinderen zijn omdat ze geen vervuilt water meer hoeven te drinken.
Op de arme dorpsschooltjes waren veel te weinig toiletten aanwezig of ze waren verstopt en de
deuren kapot. De kinderen deden daarom noodgedwongen hun behoeften achter het schoolgebouw.
HCC heeft voor enkele scholen nieuwe toiletblokken met ieder vier toiletten gebouwd. Op andere
scholen zijn de kapotte toiletten gerenoveerd.
3- Leesboeken en schaduw zitplaatsen.
HCC heeft 15 scholen van leesboeken voorzien en enkele scholen financieel ondersteund met de
bouw van een lees/zit plaats voor de leerlingen. Sinds kort wordt er op basisscholen op zeer beperkt
niveau Engelse lesgegeven, ze leren het alfabet, om de kinderen voor te bereiden op de middelbare
school. HCC heeft de scholen voorzien van zowel 2000 duizend Cambodjaanse leesboekjes als 1800
duizend Engelse eenvoudige boekjes met plaatjes en korte woordjes en zinnen.
4- Voorlichting
Op “arme” scholen gaan veel kinderen niet regelmatig naar school, of maakt de basisschool niet af.
HCC ondersteund de afgelopen jaren inmiddels al 15 arme dorsschooltjes in de regio. De leraren
stimuleren de kinderen en hun ouders om hun school af te maken en te investeren in hun toekomst.
Door onze projecten hopen we het aantal schoolverlaters terug te dringen en het percentage
kinderen dat regelmatig verzuimt te verlagen.

Waterpompen
HCC heeft inmiddels 99 waterpompen geïnstalleerd. In Januari 2019 zal de honderdste waterbron
geslagen worden. Na het slaan van de waterput, moeten de gezinnen zelf de cementen vloer rondom
de pomp aanleggen en gezamenlijk de materialen betalen. Daarna wordt de pomp door onze
manager Channy Kim geïnstalleerd. De dorpelingen krijgen praktijkles, zodat ze weten hoe de pomp
geïnstalleerd wordt en hoe deze gemakkelijk zelf gerepareerd kan worden.
Door het plaatsen van de waterpompen krijgt de arme lokale bevolking toegang tot schoon
drinkwater, waardoor de hygiëne verbeterd zal worden en zullen kindersterfte en ziekten
teruggedrongen worden.
Huizen
In onze dorpen leven vele gezinnen ver beneden de armoedegrens, ze kunnen zichzelf met de
grootste moeite onderhouden. HCC heeft nieuwe huizen kunnen bouwen voor arme gezinnen, veelal
weduwen, gehandicapten en zieke mensen. Door verbeterde leefomstandigheden kunnen zij een
betere toekomst opbouwen.
Koeienproject
HCC biedt met dit koeienbank project directe structurele hulp aan kansarme gezinnen.
Sinds de start van dit project, zes jaar geleden, zijn de prijzen van de koeien bijna verdubbeld.
Het kalf dat geboren wordt is het eigendom van het gezin, als beloning voor de goede verzorging van
de koe. In de afgelopen jaren heeft onze stichting al 62 koeien aan arme gezinnen in bruikleen
gegeven en hebben we goede ervaring opgedaan. Alle koeien hebben een naam, staan geregistreerd.
De koeien worden door ons medisch gecontroleerd en gevaccineerd.
Nieuwe projecten 2019
Studentenhuis/studiebeursproject
Voor het komende jaar staan er nieuwe projecten op stapel, waaronder het renoveren en inrichten
van een tweede studentenhuis in Phnom Penh de hoofdstad van Cambodja.
HCC hoopt het studiebeurzenproject en andere educatieprojecten in 2019 te kunnen uitbreiden.
Het doel is om ieder jaar aan 6 nieuwe studenten een studiebeurs te kunnen geven.
Laptopproject
Op de middelbare scholen wordt er op kleine schaal computerles gegeven. HCC gaat tweedehands
(refurbished) laptops aanbieden aan twee middelbare scholen. Voor dit project zal een aanvraag
worden ingediend bij de Wilde Ganzen.
Computers zijn onmisbaar om gegevens op te zoeken en om kennis te vergaren.
We stimuleren de leerlingen om verder te studeren aan de universiteit. De leerlingen op het
platteland hebben veelal een achterstand, omdat het niveau lager is en ze geen ervaring hebben met
het internet. Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs van de scholen te verbeteren, zodat de
score op het eindexamen en daarmee het aantal geslaagde kandidaten toeneemt.
HCC hoopt haar werkzaamheden in Cambodja het komende decennia te kunnen blijven continueren,
om hulp te kunnen bieden aan de allerarmsten.
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