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Beste vrienden van Stichting Hopeful Children Center,
Onze stichting Hopeful Children Center (HCC) bestaat officieel 10 jaar en we 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 decennium kunnen we terugkijken op mooie resultaten die we in de afgelopen jaren
hebben kunnen realiseren.
Onze stichting richt zich met name op onderwijsprojecten. In onze school geven we al meer dan 10
jaar Engelse les. We ondersteunen 15 dorpsschooltjes en twee middelbare scholen in de regio.
Binnenkort gaan we onze honderdste waterpomp installeren. Het koeienbank project is succesvol, er
lopen 62 koeien rond en zijn er vele kalfjes geboren. We hebben 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 hebben we
twee studentenhuizen die een veilig onderdak bieden aan onze studenten. We hopen ook in de
toekomst met deze projecten door te kunnen gaan.
In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd in Cambodja, vooral in de grote steden zien we de
welvaart stijgen. Ook op het platteland zien we mede door de komst van elektriciteit en de
textielfabrieken een economische groei. De keerzijde is dat de kosten voor levensonderhoud en
bouwkosten verdubbeld zijn. De onderste laag van de bevolking kan met moeite rondkomen en leven
in armoede. Helaas geldt zoals in zovele ontwikkelingslanden; de rijker worden rijker en de armen
worden armer!
Vanaf de oprichting van onze stichting hebben we 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.
Aan het einde van dit jaar willen wij u graag bedanken voor alle steun, giften, donaties van
weldoeners en bedrijven en het vertrouwen die wij de afgelopen jaren van u hebben mogen
ontvangen. We zijn met iedere donatie blij, groot of klein, omdat we weten, dat ze met een warm
hart gegeven zijn.
Namens alle lieve kinderen, leraren, medewerkers en
bestuursleden wensen wij u sfeervolle kerstdagen en een
liefdevol en voorspoedig 2019!
Veel leesplezier.

Hoe het begon
In juli 2006 reisde oprichtster Carola Käller met haar twee dochters, Brigitte en Laura, door
Cambodja. Ze waren diep geschokt door de erbarmelijke omstandigheden waarin kinderen en hun
ouders verkeerden. Ze besloten een school annex buurthuis te bouwen en structurele hulp te bieden
aan de kansarme gezinnen op het platteland. Vanaf die tijd verblijft Carola drie maanden per jaar in
Cambodja om ondersteuning te bieden aan de lokale manager Channy Kim bij het uitvoeren van de
projecten.
10 jaar Engelse lessen
Al ruim 10 jaar zitten de klassen in ons center vol met enthousiaste leerlingen.
In onze school wordt er aan 5 verschillende klassen op 5 verschillende niveaus
Engelse les gegeven door onze professionele leraren. Ons center fungeert ook
als kantoor en buurthuis, een sociale plek waar de kinderen kunnen leren,
spelen en elkaar ontmoeten.

Studiebeurs project
Een studiebeurs helpt écht: het is de meest duurzame vorm van ontwikkeling!
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. Ze gaan dan werken in de textielfabriek, rijstvelden, huishoudens of
worden gedwongen te gaan trouwen. Voor deze hardwerkende talentvolle studenten heeft onze
stichting een studiebeursproject opgezet. Zij hebben een betere toekomst als ze hoger onderwijs
kunnen volgen en daarmee vergroten zij hun kans op de arbeidsmarkt.
Het studiebeurs project is het speerpunt van onze stichting! We zien positieve ontwikkelingen.
Inmiddels zijn er 14 studenten afgestudeerd en hebben ze allemaal een goede baan gevonden.
De meeste studenten studeren op de Norton University en wonen in het HCC-studentenhuis. Naast
hun studie werken zij fulltime, 6 dagen in de week, om in hun eigen levensonderhoud te kunnen
voorzien.
Tweede Studentenhuis
In januari 2014 hebben we een studentenhuis in Phnom Penh aangekocht. Het huis was meer dan vol
met achttien studenten, die allemaal via onze stichting een studiebeurs hebben gekregen. De prijzen
van het onroerend goed stegen ieder jaar aanzienlijk, waardoor het niet gemakkelijk was om een
geschikt pand te vinden binnen ons budget. In november hebben in dezelfde straat een huis gekocht.
Eind december hopen we de sleutel te ontvangen en kunnen we het huis inrichten en renoveren. Dit
huis biedt een veilig onderdak en studieruimte voor de kansarme studenten uit onze dorpen.
Het studentenhuis werd gefinancierd door Jan Fennis en de Wilde Ganzen.

Sponsoren gezocht!
Wij hopen de komende decennia nieuwe sponsoren te kunnen vinden, die een kansarme maar
talentvolle student een toekomstperspectief kan bieden. De studiebeurs bedraagt € 500 per jaar en
de studieduur is 5 jaar. Periodieke giften zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Van iedere student ontvangt
de sponsor jaarlijks een update met foto’s.
Onze manager Channy Kim, is tevens leraar Engels op de Highschool, hij selecteert de studenten.
Vervolgens worden de studenten door ons thuis geïnterviewd en de sociale omstandigheden
gecontroleerd.
De onderstaande studenten studeren inmiddels in Phnom Penh en wonen in ons studentenhuis. We
hopen voor deze studenten een nieuwe sponsor te vinden.

Sreynich, ouders zijn arme rijstboeren

Sinang, vader overleden, woont met oude moeder

Channy, ouders zijn arme rijstboeren

Sokhoung, woont bij grootouders

Sinang, doofstomme moeder, geen vader
Now, zieke vader, arme rijstboer

Child Friendly school Tramkok
Dit jaar heeft onze stichting in samenwerking met de Wilde Ganzen een scholenproject gerealiseerd,
voor de 15 arme basisscholen in ons district.
Wat is ons doel
Ons 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.
Falend onderwijssysteem
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. De kinderen doen noodgedwongen hun behoeften achter de school en drinken het
verontreinigd water uit de slootjes. De kinderen gaan pas naar school als ze 6 jaar zijn en gaan slechts
4 uur per dag naar school. De leerlingen hebben veel vrije dagen door de vele religieuze feesten en
nationale feestdagen. In de zomermaanden is de school 3 maanden dicht, omdat de kinderen en de
ouders op de rijstvelden moeten werken. Het percentage kinderen dat de basisschool niet afmaakt
(drop-outs) ligt hoog, omdat de kinderen moeten werken, te ver van de school wonen, of vaak ziek
zijn. Ze lopen achterstand op, kunnen niet meer mee komen en krijgen geen aandacht van de leraar
in de klas. Vervolgens haken ze af en maken de basisschool niet af.
Het project; Child Friendly School bestaat uit 4 onderdelen:
1- Speeltuinen voor de zes basisscholen
2- Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne
3- Leesboeken en faciliteiten
4- Voorlichting
1- Speeltuinen voor de zes basisscholen
We hebben op zes verschillende scholen een speeltuin geplaatst. Iedere speeltuin bestaat uit twee
schommels, twee wippen, een glijbaan en een rond klimrek. De kinderen kunnen voor en na de
lessen er spelen. Het schoolterrein functioneert tevens als speeltuin en sociale ontmoetingsplaats
voor alle kinderen uit de omringende dorpen. Als een kind met plezier naar school gaat en kan
spelen, ontwikkelt het zich beter.

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 de slechte hygiëne, worden veel kinderen ziek; ze krijgen
chronische diarree, huidziekten en tal van andere ziekten. Het percentage ziekteverzuim op de
scholen ligt hoog. De kinderen die door ziekte regelmatig niet op school komen lopen achterstand
op, ze kunnen vervolgens niet meer meekomen in de klas. 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.
Vijf waterpompen
Het afgelopen jaar hebben we bij 5 verschillende basisscholen waterpompen geïnstalleerd. Deze
touw waterpompen zijn gemakkelijk te bedienen en te onderhouden. De waterpompen werden door
onze manager Channy en de leraren zelf geïnstalleerd, zodat de leraren weten hoe ze de waterpomp
zelf kunnen repareren. De waterbron ligt op 35 meter diepte zodat er ook in het droge seizoen
voldoende water is

Waterfilters
In de klaslokalen van de scholen hebben we waterfilters geplaatst.
De kinderen drinken het vieze verontreinigde water, omdat ze de gevaren
ervan niet kennen en er simpelweg geen schoon drinkwater aanwezig is.
Door het gebruik van waterfilters zullen er minder zieke kinderen zijn omdat
ze geen vervuilt water meer hoeven te drinken. Dit type waterfilter bestaat
uit een pot gemaakt van keramiek met daarom heen een plastic container.
Via een kraantje onderin kan het water afgetapt worden.

Toiletten nieuw en renovatie
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.
Onze stichting heeft voor enkele scholen nieuwe toiletblokken met ieder vier toiletten gebouwd. Er
werden duurzame bouwmaterialen gebruikt.

Op andere scholen zijn de kapotte toiletten gerenoveerd.
De plastic deuren waren kapot en de daken lekten. Alle deuren werden
vervangen door degelijk hardhouten deuren. Veelal was er geen water om
de toiletten door te spoelen, waardoor ze verstopt raken. Daarom is het
belangrijk, dat er op iedere school een waterpomp wordt geïnstalleerd,
zodat er altijd voldoende water is om door te spoelen.
Alle werkzaamheden werden uitgevoerd door de leraren en lokale
werknemers.

3- Leesboeken en schaduw zitplaatsen.
Onze stichting heeft 15 scholen van leesboeken voorzien en enkele scholen financieel ondersteund
met de bouw van een lees/zit plaats voor de leerlingen. In de klaslokalen is het vaak te heet om
boekjes te lezen. De kinderen kunnen nu buiten zitten in de schaduw.

Engelse en Cambodjaanse leesboekjes
Op de scholen zijn de bibliotheken meestal in een oud klaslokaal ondergebracht. Er zijn weinig
faciliteiten en boeken. De Khmer boeken die er zijn, hebben de kinderen al vele malen gelezen. 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. We hebben de scholen voorzien van zowel 2000
duizend Cambodjaanse leesboekjes als 1800 duizend Engelse eenvoudige boekjes met plaatjes en
korte woordjes en zinnen. De Engelstalige boekjes zijn van uit Nederland (gratis) verscheept. Ze zijn
gedoneerd door de Stichting Read to Grow. Alle boeken zijn door de vrijwilligers Nina en Pim
voorzien van een stempel en zorgvuldig verdeeld onder de 15 scholen. Het transport van de boeken
en waterpompen gaat op de motor omdat de scholen veelal afgelegen liggen.
Stichting Sawasdee/ Don Bosco heeft containervervoer van de boeken kosteloos geregeld.
Transportbedrijf G. Kuijf & Zonen B.V. te Utrecht heeft het transport in Nederland voor haar
rekening genomen.

Voorlichting
Hoe verder de school van de doorgaande wegen ligt, hoe armer de bevolking en hoe hoger het aantal
schoolverlaters. Op “arme” scholen gaan veel kinderen niet regelmatig naar school, of maakt de
basisschool niet af. Onze stichting ondersteund de afgelopen jaren inmiddels al 15 arme
dorsschooltjes in de regio. We hebben goed contact met de directeuren en leraren en proberen zo
veel mogelijk te helpen, waar nodig is. 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.
Wij danken onze sponsoren; Jan Fennis, Stichting Scholen Project Cambodja, Fam. Visser, Sportfit
Waanders, Jana Walraven, Nardy de Wit en Pim en Nina voor de financiële steun voor dit project.

Het project; “Child Friendly Schools in Tramkok” werd door de Wilde Ganzen ondersteund door
middel van financiële steun, kennis en ervaring.
Vrijwilligers
Pim en Nina hebben gedurende twee maanden vrijwilligerswerk gedaan voor onze stichting. Zij
hebben actiegevoerd om zelf een project te kunnen financieren en uit te voeren. Dankzij donaties
van familie en vrienden hebben ze leesboekjes gekocht, honderden tandenborstels en tandpasta
uitgedeeld en een waterpomp geïnstalleerd. Daarnaast hebben ze Engelse les gegeven in ons center
en de middelbare school.
Op meerdere scholen hebben de vrijwilligers Pim en Nina lesgegeven op
gebied van de algemene hygiëne en mondzorg. Met name de mondhygiëne
is zeer belangrijk, omdat de kinderen veel snoepen en op suikerriet kauwen.
Ze poetsen hun tanden niet regelmatig, met als gevolg; veel gaatjes en rotte
tanden en kiezen. We hopen de kinderen een goed voorbeeld te kunnen
geven en hun bewust te maken waarom poetsen zo belangrijk is.

Honderdste waterpomp
Onze stichting heeft inmiddels 99 waterpompen geïnstalleerd. Dankzij de donatie van Fadma
Talhaoui en El Madani, zal volgende maand de honderdste waterbron geslagen kunnen worden. Het
is iedere keer weer een feestje voor de dorpelingen en werklieden, als na lang boren, op 35 meter
diepte, een waterbron gevonden wordt.

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. Het afgelopen jaar hebben we 4 waterpompen bij gezinnen geïnstalleerd.
Ze zijn geschonken ter nagedachtenis aan Aïcha Tahouane, Omar Ben Haddou en Farida Karimbeg.

Huizen nieuwsbrief
In onze dorpen leven vele gezinnen ver beneden de armoedegrens, ze kunnen zichzelf met de
grootste moeite onderhouden. We hebben in de afgelopen jaren, veel nieuwe huizen kunnen
bouwen voor arme gezinnen, veelal weduwen, gehandicapten en zieke mensen. Door verbeterde
leefomstandigheden kunnen zij een betere toekomst opbouwen. Dankzij de donaties van Jan Fennis,
Annemarie en Peter Smit, Toos en Frans Kroon en Connie en Wil van der Valk hebben we vier
huizen voor kansarme gezinnen gebouwd en zijn er drie huizen gerenoveerd.

Koeienproject
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. Het eigendom van een koe is een belangrijke aanwinst voor een arm gezin. Ze kunnen
doorfokken met hun koe. Indien er een stier wordt geboren dan kunnen ze deze verkopen of ruilen
voor een 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. Het aantal koeien blijft groeien. Ook dit
jaar konden we weer twee nieuwe koeien aankopen dankzij de donaties van Toos en Frans de Kroon
en Yvonne de Vries en vrienden.

Onze stichting HCC biedt met dit koeienbank project directe structurele hulp aan kansarme gezinnen.
De sponsor van een koe mag de koe zelf een naam geven en krijgt daar een foto van. Alle koeien
staan geregistreerd met foto’s in een koeienfile.
Ook ondersteunen we andere kleinschalige veeteelt projecten, zoals een kippen of eenden fokkerij,
voor de meest arme gezinnen en gehandicapten in onze dorpen.

Nieuwe projecten 2019
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. Ook hopen we het
studiebeurzenproject en andere educatieprojecten het komende jaar te kunnen uitbreiden.
Op de middelbare scholen wordt er op kleine schaal computerles gegeven. Onze stichting heeft 15
tweedehands laptops geschonken dankzij de donatie van Jan Fennis. We hopen de scholen meer
laptops te kunnen aanbieden, zodat een volledige klas computerles kan krijgen.

Humanitaire hulp
Iedere gift is meer dan welkom, groot of klein. We kunnen hiermee humanitaire hulp bieden aan de
meest arme gezinnen, gehandicapten, ouderen en ander kwetsbare mensen. We ondersteunen
weeskinderen, die bij hun familie opgroeien. We voorzien hen van rijst, kleding, fietsen en andere
noodzakelijke goederen. We geven voorlichting op gebied van hygiëne bij het leveren van
waterfilters.

Sponsoren bedankt
We kijken terug op een succesvol decennium. Door de inzet en betrokkenheid
van vele vrijwilligers, de giften en donaties van weldoeners en bedrijven, de
ondersteuning van de Wilde Ganzen, Impulsis en Gemeente Utrecht, heeft
onze stichting HCC vele projecten kunnen realiseren. We zijn dankbaar voor
het vertrouwen dat wij van onze sponsoren hebben mogen ontvangen.

Met dank aan de Wilde Ganzen dat al jaren onze projecten ondersteund
met financiële steun, kennis en ervaring.
We hopen ons werk in Cambodja te kunnen blijven continueren om hulp te kunnen bieden aan de
allerarmsten. Mede door uw steun kunnen we een bijdrage leveren aan een eerlijkere wereld.

Channy Kim is de manager en tevens Engelse leraar. Hij voert de projecten uit in de provincie. Srey
Pov, onze oudste student, is verantwoordelijk voor het management van de studentenhuizen in
Phnom Penh. Dankzij hun inzet en motivatie hebben we afgelopen jaar al onze geplande projecten
kunnen realiseren.
Speciale dank aan Lex Reurings die als vrijwilliger verantwoordelijk is voor de website. Hij heeft het
afgelopen jaar veel tijd besteed aan de nieuwe website. Marcel Mooij, van Mooij Werkt uit de
Meern, die de website voor onze stichting host.
Wij wensen u sfeervolle kerstdagen en een voorspoedig en liefdevol 2019!
Namens ons bestuur,
Carola Käller
Bart Käller
Wolter Kymmell
Brigitte Mulder

