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In dit jaarverslag informeren we u over het partnership die onze stichting Hopeful Children Center is
aangegaan met Don Bosco Foundation Cambodia.
Verder berichten we u over de gerealiseerde projecten zoals het tweede studentenhuis en voortgang
van de het laptopproject voor de middelbare scholen.
Dankzij de giften en donaties van weldoeners, bedrijven en de ondersteuning van de Wilde Ganzen,
heeft de stichting Hopeful Children Center in 2019 veel kleinschalige projecten met succes kunnen
realiseren. Voor het komende vijf jaar hoopt de stichting humanitaire ondersteuning te kunnen
blijven bieden aan de kansarme gezinnen in Takeo provincie in Cambodja.
De planning is om in 2020 een nieuw schoolgebouw met 6 klaslokalen voor een arme basisschool in
ons district te gaan bouwen.

Organisatie in Cambodja
De NGO Hopeful Children Center in Cambodja is een kleine organisatie met slecht enkele
medewerkers die voor een geringe vergoeding werkzaam zijn voor de stichting.
Channy Kim is de lokale manager die de projecten in de provincie uitvoert.
Srey Pov, is de oudste student en heeft zich de laatste jaren ontpopt tot een goede manager. Zij is
verantwoordelijk voor het runnen van de twee studentenhuizen in Phnom Penh.
Carola Käller is een paar maanden per jaar in Cambodja om de verschillenden projecten te
ondersteunen en te monitoren.
De 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.
Continuïteit van onze stichting
Sinds de oprichting van onze NGO Hopeful Children Center in Cambodja in 2008 onderhoudt de
stichting warme banden met de Don Bosco Foundation. Don Bosco Foundation is een nonprofitorganisatie die in 1991 in Cambodja is opgericht om onderwijs te geven aan jongeren die in
extreme armoede leven en om scholing te bieden aan kansloze kinderen. De Nederlands-missionaris
pater John Visser was de eerste buitenlander die in Cambodja aankwam. Na de Khmer Rouge begin
hij aan de wederopbouw van het land dat totaal verscheurd was door een jarenlange oorlog.
De stichting Hopeful Children Center bezit 2 grote studentenhuizen in Phnom Penh, een
multifunctioneel centrum/school en een educatieve boerderij op het platteland, tussen de rijstvelden
in de provincie Takeo.

Zoals in zo veel Aziatische landen is het wettelijk verboden om als buitenlander huizen of grond te
bezitten. Wanneer het eigendom op naam van onze Cambodjaanse NGO HCC zou komen te staan,
vervalt het eigendom zodra de NGO wordt opgeheven. Alle bezittingen gaan dan naar de overheid.
Uiteraard wil onze stichting dit voorkomen. Om in de toekomst het eigendom van het onroerend
goed veilig te stellen heeft onze stichting de huizen en land overgedragen aan de Don Bosco
Foundation Cambodia. Onze stichting is nu partner van Don Bosco Foundation zodat de continuïteit
gewaarborgd blijft.
Brother Roberto Panetto, mede grondlegger van Don Bosco in Cambodja en directeur van de Don
Bosco Hotelschool heeft alle ingewikkelde constructies voor de overdracht op zich genomen. Na
maandenlange gesprekken met village leaders, commune leaders en andere officials van het
landmanagement, werden alle eigendommen op naam van brother Roberto overgedragen. Hierna
werd op naam van de Don Bosco Foundation het ontroerend goed in het kadaster ingeschreven. Wij
zijn brother Roberto dankbaar dat we deze samenwerking hebben kunnen realiseren.
Tweede studentenhuis
Ter uitbreiding van ons studiebeurs project hebben we in 2019 dankzij de donatie van Jan Fennis en
ondersteuning van de Wilde Ganzen een tweede studentenhuis kunnen aankopen. In februari heeft
de overdracht plaatsgevonden en konden we de sleutel in ontvangst nemen. De manager van het
studentenhuis, Sreypao heeft veel werk verricht bij de aankoop en overdracht van het nieuwe
studentenhuis.
Het eigendom staat op naam van broeder Roberto Panetto om vervolgens overgeschreven te worden
op de Don Bosco Foundation. Het huis werd door twee Cambodjaanse gezinnen bewoond en was
behoorlijk uitgeleefd. Inmiddels is het met behulp van de studenten, opgeknapt en ingericht en is het
huis van binnen en buiten opgeverfd. Het huis ligt schuin tegenover ons eerste studentenhuis. Het
heeft 4 woonlagen met 4 badkamers. Het huis biedt een veilig onderdak en studieruimte voor de
kansarme studenten uit onze dorpen, die via onze stichting een studiebeurs hebben gekregen.
Studiebeurs project
Het studiebeurs project is het speerpunt van onze stichting! We zien positieve ontwikkelingen.
Er zijn inmiddels 18 studenten afgestudeerd en ze hebben allemaal een goede baan gevonden.
in 2019 hebben we aan 6 studenten een studiebeurs gegeven, daarmee staat de teller nu op 39.
Ieder jaar gaat Carola Kaller in oktober naar Cambodja om de studenten te selecteren.
Samen met onze manager Channy Kim, die ook leraar Engels is op de Highschool, bezoeken en
interviewen we de studenten thuis en controleren we uitgebreid de sociale omstandigheden.
Een moeilijke klus, omdat we ons realiseren dat we met onze selectie, min of meer de toekomst van
een kansarm kind kunnen beïnvloeden.
Wij selecteren alleen de allerarmste leerlingen, ongeacht de score van het eindexamen. Onze
selectiecriteria zijn; wezen, éénouder gezinnen, kinderen of ouders met een handicap, sociale
probleemgezinnen en kinderen uit grote gezinnen.
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.
De stichting hoopt ieder jaar aan tenminste 6 kansarme studenten een studiebeurs te kunnen geven.
Een studiebeurs helpt écht: het is de meest duurzame vorm van ontwikkeling!

Ons Center
Sinds de oprichting van ons center in 2008, wordt er ieder jaar aan vele kinderen Engelse lesgegeven.
Teacher Sokea geeft met veel enthousiasme les aan de kinderen. Hij is ook Engelse leraar op de
highschool. Er wordt in de middag aan verschillende klassen op verschillende niveaus lesgegeven. Het
is altijd een gezellige drukte rondom ons center, veel kinderen komen er spelen.
Het komend jaar willen we ook computerklassen starten voor de leerlingen van de naast gelegen
middelbare school.
Huizen
Hoewel we ook op het platteland van Cambodja zien dat de welvaart toeneemt, zijn er nog steeds
veel kansarme gezinnen die aan de onderkant van de samenleving wonen. Het gaat vaak om
weduwen, gescheiden moeders, gehandicapten, laag ontwikkelde ouders en arme grote gezinnen. Ze
wonen onder erbarmelijke omstandigheden in een krotje. De mensen in het dorp kijken vaak op deze
families neer. Onze stichting heeft al vele huizen gebouwd in de afgelopen jaren. We zien duidelijke
verbeteringen bij deze gezinnen. De kinderen gaan naar school, rondom het huis is het netjes, ze
fokken kippen en hebben een groentetuintje.
Van de Stichting Dare to Share Foundation ontving onze stichting een donatie waarmee we drie
huizen hebben kunnen financieren.
We hebben in 2019 voor een weduwe, jonge gescheiden moeder en straatarme familie wiens hutje in
vlammen was opgegaan, een huis gebouwd.
Met hun nieuwe onderdak kunnen deze gezinnen weer een menswaardig bestaan opbouwen.
Waterpompen
We hebben in 2019 weer vier nieuwe waterpompen mogen instaleren, de teller staat nu op 104. We
plaatsen de waterpompen bij voorkeur in het hete droge seizoen (mrt-juni). Zo zijn we er zeker van
dat er altijd voldoende water is. De waterbron wordt op 35 meter diepte geslagen. Iedere waterpomp
wordt door tenminste vier gezinnen gebruikt. De gezinnen hadden in hun directe omgeving geen
waterpompen. Ze zijn daarom erg blij met de nieuwe geïnstalleerde waterpompen van HCC. Dankzij
de sponsoren hebben al deze gezinnen schoon
water om te drinken en te wassen.
Laptops
Op drie verschillende middelbare scholen met 3385 leerlingen zullen 110 vernieuwde tweedehands
laptops geleverd worden. Sinds twee jaar geven enthousiaste computerleraren alleen aan de twee
hoogste klassen les. Ze hebben een IT-lerarenopleiding van vier jaar gevolgd en spreken goed Engels.
De studenten krijgen onderwijs in de basisvaardigheden van een computer. Ze leren b.v. om
informatie op te zoeken op internet en het gebruik van Microsoft Word.
Ons doel is om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te verbeteren. Computers zijn onmisbaar
om gegevens op te zoeken en kennis te vergaren. 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.
Leerlingen op het platteland hebben vaak een achterstand omdat het niveau lager is en ze hebben
geen ervaring met internet. Met ons project willen we bereiken dat leerlingen ervaring opdoen met
het werken met computers en IT-vaardigheden ontwikkelen. Op deze manier worden kinderen ertoe
aangezet hun opleiding voort te zetten.

Nieuw project 2020
Voor de Thnout Chum basisschool in Takeo, gaat de stichting HCC een nieuw schoolgebouw met 6
klaslokalen realiseren. Op deze basisschool zitten 821 leerlingen en het aantal leerlingen neemt ieder
jaar toe. Er staan op het terrein 5 oude gebouwtjes, die in zeer slechte staat van onderhoud zijn. Bij
harde regenbuien worden de kinderen nat. De oude gebouwen hebben kleine lokalen en daardoor
zitten de klasjes overvol. Eén gebouw kan al niet meer gebruikt worden omdat het dak is ingezakt.
In 2020 hopen we voldoende donaties te kunnen werven om een nieuw schoolgebouw met zes
klaslokalen te kunnen bouwen. We hopen uiteraard net zoals alle andere projecten van de afgelopen
jaren op de financiële steun van SSCR en de Wilde Ganzen.

2020
Ook in 2020 hoopt de stichting HCC dankzij donateurs en weldoeners, nieuwe projecten te kunnen
realiseren en humanitaire ondersteuning te bieden aan de vele kansarme mensen.
Cambodja is een van de armste ontwikkelingslanden van Zuidoost Azië . De economie groeit, maar
blijft gehinderd door corruptie, ongelijkheid en een gebrek aan kwalitatief goed onderwijs. Op het
platteland zien we nog steeds extreme armoede. De werkeloosheid is groot en voor zieken,
gehandicapten, weduwen, weeskinderen en ouderen zijn geen sociale voorzieningen.
Onze stichting probeert deze gezinnen te ondersteunen door het geven van voedsel, kleding,
waterpompen , waterfilters, fietsen, bouwen van huizen en kleinschalige inkomens genererende
projecten.
De stichting is dankbaar voor het vertrouwen dat zij van haar sponsoren heeft mogen ontvangen.
Dankzij de inzet en betrokkenheid van vele vrijwilligers, de giften en donaties van weldoeners en
bedrijven heeft onze stichting HCC vele projecten kunnen voortzetten.
De stichting hoopt haar werkzaamheden in Cambodja te kunnen blijven continueren, om hulp te
kunnen bieden aan de allerarmsten.

