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De Meern, 21 december 2017
Beste vrienden van Stichting Hopeful Children Center,
Aan het einde van dit jaar willen wij u graag bedanken voor alle steun en het vertrouwen die wij het
afgelopen jaar van u hebben mogen ontvangen. Door de inzet en betrokkenheid van vele vrijwilligers,
de giften en donaties van weldoeners en bedrijven en de ondersteuning van de Wilde Ganzen,
hebben we ook dit jaar veel projecten met succes kunnen realiseren.

Onze stichting HCC is volledig transparant en heeft 0% overheadkosten. Alle bestuursleden en
vrijwilligers betalen de reis- en verblijfskosten uit eigen zak, zodat alle giften en donaties voor 100%
naar de projecten gaan.
We zijn met iedere donatie blij, groot of klein, omdat we weten dat ze met een warm hart gegeven
zijn.
Voor het komende jaar staan er nieuwe projecten op stapel. We gaan in samenwerking met de
Wilde Ganzen een scholenproject realiseren voor de 15 arme basisscholen in ons district.
We hopen ook een tweede studentenhuis in Phnom Penh te kunnen aankopen en ons
studiebeurzenproject te kunnen uitbreiden.
Namens alle kinderen, leraren, medewerkers en bestuursleden wensen wij u sfeervolle kerstdagen
en een liefdevol en voorspoedig 2018!
Veel leesplezier.
Warme groet,
Carola Käller

Studiebeurs project
Het studiebeurs project helpt écht: het is de meest duurzame vorm van ontwikkeling!
Vooral op het platteland van Cambodja schiet het onderwijs ernstig tekort. Arme kinderen komen
vaak niet verder dan de basisschool. De arme kinderen die wel met succes hun highschool hebben
kunnen afronden, 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 uit de arme gezinnen 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.
Dankzij onze sponsoren hebben we aan 27 studenten een studiebeurs kunnen geven. 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.
Inmiddels zijn er 10 studenten afgestudeerd en hebben ze allemaal een goede baan gevonden.
Het studiebeurs project is het speerpunt van onze stichting, we zien geweldige resultaten.
Successtory Srey Pich
In 2016 heeft Srey Pich haar bachelor behaald. Zij studeerde Hotel Management aan de Norton
Universiteit. De Norton is de grootste universiteit van Cambodja en organiseert één keer in de twee
jaar de bachelorsdiploma uitreiking in een groot luxueus hotel. In november konden 3000 studenten
hun diploma in ontvangst nemen. Voor de beste 200 studenten was er een speciale ceremonie
georganiseerd.
Onze hardwerkende student Srey Pich behoorde
tot de top van de 200 beste studenten en kreeg
haar bachelorsdiploma door de Minister van
Onderwijs uitgereikt.

Ze is dankbaar dat haar sponsor Lydie van Ierssel haar de mogelijkheid heeft gegeven om te kunnen
studeren en haar dromen te kunnen waar maken.
Srey Pich is een van onze eerste studenten die is afgestudeerd. Ze komt uit een zeer arm gezin en
heeft naast haar studie altijd fulltime gewerkt. Ze is ambitieus en zou graag een Masterstudie willen
doen in het buitenland.
Door het behalen van een academische graad zijn deze studenten uit het platteland verzekerend van een
mooie loopbaan met bijbehorend salaris. Het is Cambodjaanse traditie om andere familieleden, indien
mogelijk, te ondersteunen. Daarom verwachten we van onze studenten, dat zij ook zullen investeren in de
opleiding van andere kansarme familieleden. Dit zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de
sociaaleconomische status van hun families. Bovendien zal de vrouwelijke student een goed geëmancipeerd
voorbeeld zijn voor de gezinnen op het platteland.

Ieder jaar selecteren we nieuwe studenten en zoeken we sponsoren die een arme student een
studiebeurs wil geven.
Sponsor een student!
De studiebeurs bedraagt € 500 per jaar en de studieduur is 5 jaar. Periodieke giften, (tenminste 5
jaar) voor dit studiebeursproject, zijn volledig fiscaal aftrekbaar zonder minimum- of maximumgrens.
U ontvangt van HCC een overeenkomst, die is opgesteld door de Belastingdienst. U kunt ook als
bedrijf een student adopteren. Onze stichting beschikt over een ANBI-verklaring van de
belastingdienst, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Van iedere student ontvangt de sponsor jaarlijks een update met foto’s.
Wij hopen ook in 2018 weer nieuwe sponsoren te kunnen vinden, die een kansarme maar talentvolle
student een toekomstperspectief wil bieden.

In deze nieuwsbrief vertelt Srey Pich welke impact de studiebeurs op haar leven heeft gehad.

How my life has changed after I got the scholarship from Hopeful Children Center?
When I was 7 years old, I had a perfect happy life. I grew up in a family in which I was the only
daughter, with my two brothers, mother, father and grandparents. Everyone in the village liked me
and my family a lot. Unfortunately, my perfect life changed after my mother past away. My mother
wasn’t there anymore to take care of me before I went to school. I noticed my family situation at
home started to change and also the people in the village started to act differently towards my
family. It was hard for me to accept. But I started to realize that people will only like you when you
are doing better than them.
A few years later my grandfather and grandmother both passed away. My father re-married in the
same year. My father wanted me to work at the factory because he had no money to support me for
my study. I rejected his request and promised him that I would find a scholarship and a job to
support my school fee myself. So I worked hard and took all the jobs I could find in my village. I
planted vegetables, and gave private classes to younger kids. Normally, when you want to pass your
exam grade 12 with a good score you have to pay for the teachers for extra lessons. Unfortunately, I
had no choice. During my work I just thought: “I can live without nice clothes but I cannot live
without studying”.
After I graduated high school, I moved to Phnom Penh and found a job at the gasoline station and
tried to find a scholarship. I worked there for 2 weeks when I got a call from my English teacher
Channy. He wanted me to meet Carola. After we have met, she decided to give me a scholarship at
the Norton University. I was really surprised. It was the happiest moment that I had since I came to
Phnom Penh. At the beginning of my study I continued my job at the gas station but because of the
long distance between my work and university, I changed my job. Carola helped me out with getting
a job in a popular guesthouse where I could practice my English.
In December 2012 I met Lydie van Ierssel and she decided to give me a scholarship for 5 years. In
January 2014 the HCC student house was founded and I went to live there with all the other HCC
students.
After three years, my brother Raksmey was graduated from high school and started to work within
me in the same guesthouse. Like me, my brother got the scholarship to study at the Norton
University.
November 2016, I graduated with a Bachelor’s degree and working for a marketing and consultant
agency company. I am in charge of the CSR department and work with more than 1800 volunteers on
waste management to raise awareness about recycling and reducing the use of plastic. I can say that
I am very happy with my current job because I feel that I can do something for the Cambodian
society. However, I have future plans to study abroad for my Master’s degree. I want to apply for a
Social Entrepreneur study. After my master I hope I can support other students and share my
knowledge and profession. Currently, I am financially supporting my parents and pay for living
expenses of my younger brother during his education at Don Bosco.

Our family is very happy now, we have a better life. I can’t
image where I and my family would have been If I hadn’t
gotten the scholarships from HCC. I really appreciate what
HCC has done to help many poor students in Cambodia.

Waterpompen
Dankzij onze donateurs Jana Walraven, Jan Fennis, Abdel Ouzil en Regina Edoo hebben we
afgelopen jaar waterpompen kunnen plaatsen en gaan we ook de komende maanden waterpompen
instaleren bij scholen en gezinnen.
Door het plaatsen van de waterpompen krijgt de arme lokale bevolking toegang tot schoon
drinkwater. Door verbetering in de hygiëne zullen kindersterfte en ziekten teruggedrongen worden.
Water halen behoort tot een van de belangrijkste dagelijkse taken van de vrouwen en kinderen. Door
de installatie van de waterpompen hebben de kinderen meer tijd voor hun huiswerk of om te spelen.

Onze stichting selecteert de locaties voor de waterpompen zelf en onze criteria zijn: scholen,
gezinnen die te arm om zelf een waterpomp te kunnen financieren, minimaal gebruik door 30
personen en gezinnen die geïsoleerd en te ver van de al bestaande waterpompen wonen.
Door de drilling company wordt er voor iedere pomp op 35 meter diepte een put geslagen. De
dorpelingen zijn ontzettend blij, dat ze nu het hele jaar voldoende schoon water hebben. De
dorpelingen moeten zelf de cementen vloer rondom de pomp aanleggen en gezamenlijk de
materialen betalen. Bij de installatie van iedere pomp worden zij nauw betrokken, ze krijgen
praktijkles, zodat ze weten hoe de pomp geïnstalleerd wordt en hoe deze gemakkelijk zelf
gerepareerd kan worden.

Huizenbouw project
Weduwe
In Cambodja zijn geen sociale voorzieningen. Als je ziek wordt moet de familie de medische kosten
zelf betalen. In het boeddhistische Cambodja is een traditionele begrafenis ceremonie van drie dagen
gebruikelijk en een kostbare aangelegenheid. Deze weduwe met drie opgroeiende kinderen bleef
met schulden achter toen haar man overleed. Om de ziektekosten en begrafenis te kunnen betalen
heeft de weduwe haar koe en andere bezittingen moeten verkopen. Het gezin raakte in een
depressie door de financiële problemen en het verlies van hun man/vader.

Dit gezin woonde in een armoedig hutje van palmbladeren.
Dankzij de support van Jan Fennis hebben we voor haar een nieuw huis kunnen bouwen zodat deze
weduwe samen met haar kinderen weer een beetje toekomstperspectief heeft.

Alhoewel de economie van Cambodja groeiende is, zijn er op het arme platteland veel gezinnen die
onder erbarmelijke omstandigheden wonen. Veelal zijn het weduwen, alleenstaande ouders met
jonge kinderen, gehandicapten en ouderen.
Onze stichting zou graag voor deze gezinnen een huis willen bouwen, zodat zij een menswaardig
onderkomen hebben. De bouwkosten voor dit huis zijn € 1400,-

Humanitaire hulp
Dankzij onze donateurs kunnen we onze projecten realiseren en humanitaire ondersteuning bieden
aan de vele kansarme mensen, die in ons district wonen.
Cambodja is een van de armste ontwikkelingslanden van Zuidoost-Azië. De economie groeit, maar
blijft gehinderd door corruptie, ongelijkheid en een gebrek aan kwalitatief werk en onderwijs. Het
blijft erg afhankelijk van toerisme, goedkope textielproductie en buitenlandse hulp.
Op het platteland zien we nog steeds extreme armoede. De werkloosheid is groot en voor zieken,
gehandicapten, weduwen, weeskinderen en ouderen zijn er geen sociale voorzieningen.
Onze stichting probeert deze gezinnen te ondersteunen door het geven van voedsel, kleding,
waterpompen, fietsen, bouwen van huizen en kleinschalige inkomens genererende projecten.
,

Hij kreeg 10 kippen en nu heeft hij een kippenhok vol

Speelgoed voor een gehandicapt meisje

Voedsel voor blinde oma

Een vrachtwagen vol met tweedehands fietsen

Bedankt Jan Fennis voor de fietsen

Onze school
Op 1 november is het nieuwe schooljaar in Cambodja weer begonnen. Aan het begin van het
schooljaar zitten de klassen vol met enthousiaste leerlingen. Onze school telt bijna 200 leerlingen. Er
wordt aan 5 klassen op verschillende niveaus lesgegeven. Ons center fungeert ook als buurthuis, een
sociale plek waar de kinderen kunnen leren, spelen en elkaar ontmoeten. Naast onze eigen school
ondersteund onze stichting ook 15 andere arme basis scholen en twee middelbare scholen in de
regio. Met speciale dank aan Piet de Visser voor het ondersteunen van onze onderwijsprojecten.

Dankzij onze trouwe sponsoren zoals Nardy de Wit kunnen we de boeken en de salarissen van de
leraren betalen.

Speeltuinen
Afgelopen jaar hebben we bij twee arme dorpsschooltjes een speeltuin geplaatst.
Door het plaatsen van speeltuinen worden de scholen aantrekkelijker, de kinderen kunnen daar voor
en na de lessen spelen. Het schoolterrein functioneert dan als speeltuin en sociale
ontmoetingsplaats. Als de kinderen met plezier naar school gaan is de kans groter, dat ze ook naar de
secondary school gaan.
Veel arme kinderen maken meestal hun school niet af, omdat de ouders hun kinderen niet motiveren
of omdat ze de financiële middelen niet hebben. Deze kinderen werken op de rijstvelden, in de bouw
en huishoudens. Goed en toegankelijk onderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen
kinderarbeid.
De kinderen die niet regelmatig naar school gaan, raken vervolgens achterop en krijgen geen
aandacht meer van de leraren. Deze “dropouts” leven in een sociaal isolement, ze horen er niet bij.
Nadat de speeltuin geïnstalleerd is, wordt er door HCC een openingsfeestje gegeven. De studenten
die via onze stichting een studiebeurs hebben gekregen, geven op hun oude dorpsschooltjes
voorlichting, over het belang van goed onderwijs.
Hartelijke dank aan Jetze en Jellie Visser en Jan Fennis die deze speeltuinen gesponsord hebben.

Nieuwe projecten 2018
Child Friendly Schools in Tramkok
Het komende jaar gaan we in samenwerking met de Wilde Ganzen een scholenproject realiseren
voor de 15 arme basisscholen in ons district. We hebben de afgelopen jaren al eerder soortgelijke
projecten gerealiseerd en zien de positieve resultaten van deze projecten.

Wilde Ganzen steunt al vele jaren onze projecten. Dit doen ze door middel van financiële steun,
kennis en ervaring. Samen maken we een groot verschil.

Wat is ons doel
Ons hoofddoel is om alle kinderen te stimuleren naar school te gaan. Als een kind met plezier naar
school gaat en kan spelen, ontwikkelt het zich beter.
Alle (ruim 5785) kinderen op de 15 basisscholen uit het Tramkok district verdienen de kans om met
plezier naar school te gaan.

Onderwijssysteem
Het onderwijs op de 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 (dropouts) 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
We willen de scholen aantrekkelijker maken door het plaatsen van toestellen, waar kinderen voor en
na de lessen kunnen spelen. Het schoolterrein functioneert dan als speeltuin en sociale
ontmoetingsplaats.
2- Waterpompen, waterfilters 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 ziekteverzuim op de scholen is 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. Met goede hygiëne voorzieningen op de scholen, zullen de kinderen met
meer plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter en zullen hun prestaties verbeteren.
3- Leesboeken
Tijdens onze bezoeken aan de scholen wordt er regelmatig gevraagd om eenvoudige leesboeken.
Onze stichting wil 15 scholen van leesboeken voorzien en scholen financieel ondersteunen met de
bouw van een lees/zit plaats voor de leerlingen.
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. Voor de scholen willen we zowel Khmer
leesboekjes als Engelse eenvoudige boekjes leveren met plaatjes en boekjes met korte woordjes. De
Engelstalige boekjes zullen uit Nederland verscheept worden.
4-Voorlichting
Hoe verder de school van de doorgaande wegen ligt, hoe armer de bevolking en hoe hoger het aantal
schoolverlaters. Op “arme” scholen gaat 25% van de kinderen niet regelmatig naar school; 10% komt
voor langere tijd (2maanden) niet op school en 18% maakt de basisschool niet af. Door onze
projecten hopen we het aantal schoolverlaters terug te dringen en het percentage kinderen dat
regelmatig verzuimt te verlagen.
Voor dit project zijn we op zoek naar sponsoren. Iedere bijdrage wordt door de Wilde Ganzen met
50% verdubbeld.

Bouw toiletten

Vrijwilligers
Patrick Jacobs, is een ICT-specialist en heeft de computerleraar op de Angroka Highschool opgeleid
en de leerlingen lesgegeven. Hij heeft als vrijwilliger veel ervaring opgedaan in andere
ontwikkelingslanden en heeft speciaal lesmateriaal ontwikkeld om leerlingen op een begrijpelijke en
speelse manier kennis te laten maken met de computer en het internet. Hij is in februari met zijn
gezin in Cambodja geweest. Zijn vrouw Asta heeft Engelse lesgegeven en creatieve lessen in ons
center. Ze werd daarbij geholpen door twee kanjers van zonen.

Patrick geeft computerles op de Angroka high school

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. Henk Kramer, voor het controleren van de boekhouding en het
maken van de jaarrekening.

Dankzij de inzet van onze manager Channy Kim en vrijwilligers, en de financiële
ondersteuning van vele weldoeners, hebben we afgelopen jaar al onze geplande projecten
kunnen realiseren
Wij wensen u sfeervolle kerstdagen en een voorspoedig en liefdevol 2018!

Namens ons bestuur,
Carola Käller
Bart Käller
Wolter Kymmell

Onze manager Channy met zijn kinderen

