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De Meern, 21 december 2016
Beste vrienden van Stichting Hopeful Children Center,
Aan het einde van dit jaar willen wij u graag bedanken voor alle steun, giften en donaties die wij het
afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. Middels deze nieuwsbrief geven wij u graag een update
van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.
In 2016 hebben we in samenwerking met de Wilde Ganzen ons Koeienbankproject kunnen realiseren.
Voor het komende jaar staan er nieuwe projecten op stapel, waaronder het aankopen 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.
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.
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.
Wij hopen mede door uw steun te kunnen bijdragen aan een eerlijker wereld.
Namens alle lieve kinderen, leraren, medewerkers en bestuursleden wensen wij u sfeervolle
kerstdagen en een liefdevol en voorspoedig 2017!

Veel leesplezier.
Warme groet,
Carola Käller

Onze school
Het HCC center ligt midden tussen de rijstvelden op het arme platteland van Cambodja. In onze
school geven we aan 5 verschillende klassen op 5 verschillende niveau’s Engelse les. Op 1 november
is het nieuwe schooljaar in Cambodja weer begonnen. Aan het begin van het schooljaar zitten de
klassen vol met enthousiaste leerlingen. Ons center fungeert ook als buurthuis, een sociale plek waar
de kinderen kunnen leren, spelen en elkaar ontmoeten.

Vrijwilligers
Dit jaar hebben Marijke Rozema, Matthew Morris uit Australia en Alexandra Huete uit Spanje,
vrijwilligers werk gedaan. Ze hebben de bibliotheek voor de Angroka middelbare school opnieuw
ingericht en alle Engelse boeken en Khmer boeken gecategoriseerd naar soort, zodat de boeken
gemakkelijk te vinden en opgeruimd kunnen worden. Op de middelbare school hebben ze de Engelse
leraren ondersteuning geboden bij het geven van de Engelse lessen. Op onze school hebben ze
lessen gegeven op gebied van de hygiëne en hebben ze creatieve lessen gegeven. Matthew heeft alle
nieuwe koeien voorzien van een chip waardoor we ze kunnen blijven volgen.
Marijke en Matthew hebben een actie op touw
gezet voor waterfilters. Via de kerk, vrienden en
familie hebben ze een prachtig bedrag bij elkaar
gekregen, waarvoor ze 80 waterfilters hebben
kunnen doneren.

Uitbreiding koeien- bank project
Vier jaar geleden heeft onze stichting het koeienbank project opgezet en werden er al 32 koeien
gesponsord en aangekocht. Het project is succesvol gebleken, er zijn er al vele kalfjes geboren en zijn
de “bruikleen” koeien aan andere arme gezinnen doorgegeven!
Door de donaties van sponsoren; Jan Fennis, Conclusion, Oomen Foundation; Roel Baakman, de
Boskapel en met de ondersteuning van de Wilde Ganzen hebben we het koeienbank project dit jaar
met 30 koeien kunnen uitbreiden. De Wilde Ganzen hebben de actie op de televisie uitgezonden; zie
http://www.npo.nl/wilde-ganzen/08-05-2016/VPWON_1257634
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.

Waarom doen we dit?
Een koe is in Cambodja een kostbaar bezit, het dier wordt gebruikt als trekdier voor de kar of ploeg
op de rijstvelden. In de dorpen waar onze stichting actief is, leven vele gezinnen ver beneden de
armoedegrens. Men leeft er van een kleine rijstoogst en er is nauwelijks werk. Wij willen deze
vicieuze cirkel van armoede doorbreken door arme mensen een kleinschalig en duurzaam
koeienproject aan te bieden.

Een tweeling, dubbel geluk!

Iedere koe heeft een chip

Hoe doen we dit?
Een koe wordt aan deze gezinnen in bruikleen gegeven; deze koe wordt gedekt en gevaccineerd. Als
er na 9 maanden een kalf wordt geboren, is dit kalf eigendom van de familie. De koe wordt
vervolgens aan een andere familie in bruikleen gegeven, en kan het proces opnieuw beginnen.
Sinds de start van dit project, vier 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. Een stier brengt meer op omdat hij sterker is. Met de uitwerpselen van de koe kan het
onvruchtbare land bemest worden en kunnen de gezinnen een groentetuintje aanleggen.

In de afgelopen jaren heeft onze stichting al veel koeien aan arme gezinnen in bruikleen gegeven en
hebben we goede ervaring opgedaan. Alle koeien hebben een naam, staan geregistreerd en hebben
een chip in hun oor, waardoor we ze kunnen blijven volgen. De koeien worden door ons medisch
gecontroleerd en gevaccineerd. De sociale controle is groot omdat veel arme gezinnen zo’n
“bruikleen koe” willen lenen.
Onze stichting 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.
De schenker kan de koe een naam geven. Alle koeien staan geregistreerd met foto’s in een
koeienfile.

Gehandicapte kinderen
In de dorpen waar onze stichting werkzaam is komen we gehandicapte kinderen tegen, die onder
erbarmelijke omstandigheden wonen, waar geen voorzieningen zijn en aan hun lot worden
overgelaten. De ouders kennen de mogelijkheden niet en zijn bang dat ze de hoge rekeningen van de
ziekenhuizen niet kunnen betalen. In de grootte steden zijn er revalidatie centra en ziekenhuizen
voor arme mensen, die gesponsord worden door bijvoorbeeld US Aid. Wij proberen gezinnen te
helpen door de juiste organisatie te vinden voor de noodzakelijke orthopedische hulpmiddelen,
rolstoelen, fysiotherapie of operatie.
Kosal
We kennen Kosal al een aantal jaren. Zijn benen en knieën staan de verkeerde kant uit waardoor hij
niet kan lopen. Zijn oudere broer en zus hebben dezelfde afwijking. Hij heeft zijn middelbare school
moeten stoppen, omdat hij te veel pijn heeft aan zijn rug en benen. Zijn vader bracht hem achter op
de brommer naar school, helaas is hij onlangs overleden. Tijdens mijn reis, begin dit jaar, ben ik hem
naar een revalidatie center gegaan voor onderzoek en om fietsrolstoel te regelen. Afgelopen maand
heb ik hem naar het Children Surgical Center, een door US Aid gesponsord ziekenhuis gebracht en
werd hij uitgebreid onderzocht. Zijn afwijking blijkt zo gecompliceerd, dat de orthopeden verder
moeten onderzoeken of hij geopereerd kan worden. Ondanks hun handicap hebben de broers zelf
een kippenhok gemaakt. We hebben ze kippen en een haan gegeven zodat ze daar mee kunnen
fokken.

Kita is een zwaar gehandicapt meisje, dat ik al jaren volg. Voorheen kon ze alleen in een baby
loopstoeltje op haar knieën zich voort bewegen en werd verwaarloosd.
Ieder keer neem nieuwe kleding mee en speelgoed als ik haar bezoek. Haar moeder werkt in de
textielfabriek in Phnom Penh en die ziet ze bijna nooit. Haar arme oma moet voor haar zorgen. We
proberen de oma te motiveren, dat ze
hulp moet gaan zoeken voor haar
kleindochter. We zijn met haar naar
een revalidatie centrum gegaan, waar
Kita alle aandacht kreeg en onderzocht
werd. Ze heeft een op maat gemaakt
loopstoeltje gekregen en aangepaste
schoenen, zodat ze beter recht op kan
staan.

Bedankt sponsoren!
Dankzij uw giften en donaties van onze vaste donateurs kunnen wij humanitaire hulp bieden aan de
meest arme gezinnen, gehandicapten, ouderen en ander kwetsbare mensen. We zijn met iedere
donatie blij, groot of klein, omdat we weten dat ze met een warm hart gegeven worden.
We ondersteunen weeskinderen, die bij hun familie opgroeien, geven voedsel en kleding aan
gehandicapten en arme gezinnen met kinderen.
Met speciale dank aan Jan Fennis, die onze stichting dit jaar een heel bijzonder warm hart heeft
toegedragen.
We hebben op 2 arme dorpsschooltjes een speeltuin kunnen bouwen en 5 scholen voorzien van
Cambodjaanse/ Engelse leesboekjes. Op een school kregen alle kinderen een nieuw schooluniform
en op een andere school kregen de meest arme kinderen een fiets.

Acties: Jana laat het stromen!
Jana is een heel bijzonder meisje van 7 jaar. In haar eentje zette
ze een actie op touw om geld in te zamelen voor een waterpomp.
Op een dag in mei kwam ze uit school. De juf had verteld over de
kinderen in arme landen, die soms uren moeten lopen met een
emmer water. Jana wilde water brengen naar de arme landen,
maar haar moeder legde haar uit, dat dat niet kon. Toen gingen
ze op het internet zoeken en kwamen op de website van onze
stichting terecht. Ze werd zo enthousiast, dat ze meteen een plan
maakte om geld in te gaan zamelen voor de waterpomp. Zo ging
ze armbandjes maken, auto wassen en ook al haar vriendinnen
hielpen mee. Jana maakte met haar vader bedrukte t- shirts en
verkochten deze voor het goede doel.

Op 26 november organiseerde Jana een festival met optredens van vriendinnen. Ze ontving vele
donaties want alle bezoekers wilden Jana graag sponseren. Met al haar activiteiten kan Jana het
water laten stromen door twee waterpompen.
Roeien voor kinderen
Carolijn, Nina, Sophie van Z, Sophie van V, Claartje, Eline, Minne en Frederique hebben op 11 mei
2016 de Ringvaart Regatta geroeid om geld in te zamelen voor het goede doel van Hopeful Children
Center. De Ringvaart vergt veel energie, tijd en kracht, de 100-kilometer lange race behalen was het
gezamenlijke doel. Met deze prachtige prestatie hebben ze ruim 800 euro bedrag bij elkaar geroeid.

Een bijzondere ontmoeting
In november kwamen Connie en Wil van der Valk hun twee gesponsorde studenten Sarom en
Samoeuny op zoeken en de projecten van onze stichting in de provincie Takeo bezoeken.
Ze combineerden hun reis met een heerlijke vakantie in het prachtige Cambodja.
Sarom is een wees, die in ons tehuis is opgegroeid. Voor hem was het heel speciaal om zijn
sponsoren te kunnen ontmoeten. Hij verwelkomde de twee op het vliegveld en bracht hen naar het
hotel waar Connie en Wil overnachten en Samoeuny werkzaam is.

De volgende dag bezochten ze het studentenhuis. Daarna gingen ze samen met alle 21 studenten die
via onze stichting een studiebeurs krijgen een hapje eten bij een lokaal restaurantje. Het was een
geweldige avond waar iedereen zichtbaar van genoot.

In de provincie Takeo, waar al onze studenten vandaan komen,
bezochten Wil en Connie het ouderlijk huis van Samoeuny.
Haar vader verdiende zijn geld met het maken van palmsuiker.
Hij klom daarvoor in de hoge palmbomen om het sap te
kunnen opvangen. Maar hij heeft een ongeluk gehad en moest
een zware operatie ondergaan aan zijn rug. De kosten voor de
operatie (1400 dollar) konden de ouders onmogelijk betalen.
Alle familieleden hebben hun spaargeld en bezittingen moeten
verkopen om de noodzakelijke operatie te kunnen bekostigen.
Ook de moeder moet aan haar pols geopereerd worden, maar
daar is geen geld meer voor.

Nieuwe projecten 2017
Tweede Studentenhuis
In januari 2014 hebben we een studentenhuis in Phnom Penh opgericht.
Het huis is nu vol met achttien studenten, die allemaal via onze stichting
een studiebeurs hebben gekregen. We willen een soortgelijk huis kopen,
dat centraal ligt bij de universiteiten en de werkplekken van de
studenten. De prijzen van het onroerend goed stijgen ieder jaar
aanzienlijk. Mede door de dure dollar zal het niet gemakkelijk zijn om
een geschikt pand te vinden. Het studentenhuis wordt gefinancierd door
Jan Fennis en de Wilde Ganzen.

Studiebeursproject
De komende jaren gaan we ons studiebeurs project uitbreiden om meer kansarme kinderen van het
platteland een studiebeurs te geven en onderdak te kunnen bieden. Het studiebeurs project is het
speerpunt van onze stichting, we zien geweldige resultaten. Het studiebeurs project helpt écht: het is
de meest duurzame vorm van ontwikkeling! Inmiddels zijn er 4 studenten afgestudeerd en hebben
ze allemaal een goede baan gevonden. In Phnom Penh studeren er nu 21 studenten, die dankzij
sponsoren de mogelijkheid hebben gekregen om verder te studeren. Naast hun studie werken zij full
time, 6 dagen in de week, om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.
Wij hopen ook in 2017 weer nieuwe sponsoren te kunnen vinden, die een kansarme maar talentvolle
student een toekomstperspectief wil bieden.
Nieuw bestuurslid
Dorine van Tuijn is dit jaar met haar werkzaamheden als bestuurslid gestopt. We danken haar
hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid gedurende de afgelopen jaren voor de stichting.
Wolter Kymmell is per 1 november de nieuwe secretaris voor HCC. Hij woont in België en is al jaren
zeer betrokken bij de projecten van onze stichting en het enthousiasmeren van sponsoren voor onze
projecten.
Met dank aan Lex Reurings, die als vrijwilliger verantwoordelijk is voor de website. Marcel Mooij, die
gratis de website voor onze stichting host. Henk Kramer voor het opmaken van de jaarrekening.
Jos Baal bedankt voor alle technische ondersteuning.
Dankzij uw financiële steun, de inzet van Channy Kim, onze lokale manager en vrijwilligers, hebben
we afgelopen jaar onze geplande projecten kunnen realiseren.
Iedereen is meer dan welkom om onze projecten in Cambodja te bezoeken.
Wij wensen u sfeervolle kerstdagen en een voorspoedig en liefdevol 2017!
Namens ons bestuur,
Carola Käller
Bart Käller
Wolter Kymmell

