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De Meern, 23 december 2013
Beste vrienden van Stichting Hopeful Children Center,
Aan het einde van dit jaar wil ik u graag een update geven van mijn laatste werk reis in november en
de ontwikkelingen van onze stichting gedurende de laatste maanden. Ook dit jaar heeft onze
stichting weer twee grote projecten kunnen realiseren, namelijk het waterpompproject en het alle
kinderen naar school project. In deze nieuwsbrief vindt u een uitgebreid verslag.
Voor het volgende jaar staan alweer grote nieuwe projecten op stapel zoals het studentenhuis voor
meisjes in Phnom Penh en de multifunctionele bibliotheek/studieruimte voor de Angroka secondaryhighschool. Ook het studiebeurzenproject en het koeienproject hopen we het komend jaar te kunnen
uitbreiden.
Onze stichting HCC 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 middel van diverse kleinschalige projecten en goed onderwijs hebben we al veel kansarme
kinderen en hun families structurele hulp kunnen bieden.
Door de inzet en betrokkenheid van zo veel vrijwilligers, de giften en donaties van particulieren en
bedrijfsleven en de ondersteuning van de Wilde Ganzen, Impulsis, Gemeente Utrecht, hebben we in
een relatief korte periode talrijke projecten kunnen realiseren.
Wij hopen mede door uw steun te kunnen bijdragen aan een eerlijkere wereld.
Namens alle lieve kinderen, leraren, verzorgers en bestuursleden wensen wij u sfeervolle
kerstdagen en een liefdevol en voorspoedig 2014 !
Veel leesplezier.
Warme groet,
Carola Käller

Onze school
In oktober is het nieuwe schooljaar begonnen, ruim 200 kids stonden te trappelen om in onze school
Engelse les te volgen. We hebben ook dit jaar 6 volle klassen op verschillende niveaus. Dankzij de
opbrengst van de sponsorloop van de R.K. Basisschool De Giraf van Wiesje de Bruijn uit Hillegom
hebben wij alle kinderen kunnen voorzien van Engelse studieboeken en schriften. Ook het salaris van
de Engelse leraar kunnen we hiermee bekostigen. Basisschool de Giraf, super bedankt voor jullie
actie met de sponsorloop!

Project | Schoon drinkwater voor de allerarmsten in Cambodja
Onze missie is geslaagd: 64 Waterpompen
Het afgelopen jaar hebben we maar liefst 64 waterpompen geïnstalleerd! Dit project is gefinancierd
door het Goede Doelenfonds van ING medewerkers en De Wilde Ganzen.

2000 Mensen schoon drinkwater
Door het plaatsen van de waterpompen krijgen zeker 2000 mensen uit de arme lokale bevolking
toegang tot schoon drinkwater. Door verbetering in de hygiëne zullen kindersterfte en ziekten
teruggedrongen worden. Ook hebben we 274 waterfilters uitgedeeld aan grote gezinnen met kleine
kinderen. Water halen behoorde 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, hun leven is een stuk prettiger.
Selectie
Het was een hele klus om de locaties voor de waterpompen te bepalen. Onze belangrijkste
selectiecriteria waren: te arm om zelf een waterpomp te kunnen financieren, minimaal gebruik door
30 personen, gezinnen die geïsoleerd en te ver vanaf de al bestaande waterpompen wonen. Na vele
weken van onderzoek hebben we uiteindelijk per dorp een lijst opgesteld van de gezinnen die het
hardst een waterpomp nodig hadden.
Lokale bevolking bouwt mee
De drilling company heeft van maart t/m mei de waterputten geslagen omdat in die periode de hete
droge tijd is. Voor iedere pomp werd er op 35 meter diepte een put geslagen. De dorpelingen zijn
ontzettend blij dat ze nu het hele jaar voldoende schoon water hebben. Nadat de waterput was
geslagen, werd het water in een laboratorium getest. De mensen hebben zelf de cementen vloer
rondom de pomp aangelegd en gezamenlijk de materialen betaald. Bij de installatie van iedere
pomp werden de dorpelingen nauw betrokken, ze kregen praktijk les, zodat ze weten hoe de pomp
geïnstalleerd wordt en hoe deze gemakkelijk zelf gerepareerd kan worden.

274 Waterfilters
Naast waterpompen hebben we ook 274 waterfilters verstrekt aan de gezinnen met kleine kinderen.
Dit type waterfilter verwijdert bacteriën en parasieten uit het drinkwater. Lokale manager Channy
geeft de mensen les op gebied van hygiëne en het belang van het drinken van schoon water. Wij
leren de mensen om het water te filteren, door gebruik te maken van een waterfilter en
het water te koken.

Project | School, a must for every Cambodian child
Alle (ruim 1900) kinderen op de basisscholen uit onze commune verdienen de kans om met plezier
naar school te gaan. Het project bestaat uit vijf onderdelen. Dit project is gefinancierd door
vrijwilligers, Impulsis en de Gemeente Utrecht

Alle kinderen naar school
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. Het probleem is dat arme kinderen hun school
meestal niet afmaken omdat de ouders geen geld voor het schooluniform, de fiets en boeken
hebben. De kinderen die niet regelmatig naar school gaan leven in een sociaal isolement, ze horen er
niet bij. De vrijwilligers hebben samen met de leraren op de vijf verschillende basisscholen de meest
arme kinderen opgespoord. Deze kinderen kregen een tweedehands fiets, schooltas, schoenen en
een schooluniform.
De vrijwilligers Arno Tijssen, Tijmen Benthem, Robin Govers, Adje Veenstra, Lisanne van der
Heijden, Delfien Indevuyst en Marloes Kaptein hebben de vijf speeltuinen, waterpompen, 60
fietsen, 200 schooluniformen en nog veel meer zelf gefinancierd. Ieder van hen heeft op zijn of haar
eigen manier acties gevoerd om eigen projecten zelfstandig te kunnen financieren.

Dankzij familie en vrienden van Marloes hebben deze kinderen een nieuwe fiets en schooluniform

Achterstallig onderhoud scholen
Het dak van een schoolgebouw was overal lek en bleek ook nog asbest te bevatten. We hebben dit
dak vervangen. De school heeft nu een compleet nieuw dak, zodat de leerlingen in een veilig en
schoon klaslokaal zitten. Verder zijn er op andere scholen klaslokalen opgeverfd en vloeren
geëgaliseerd. Voor de lokale werklieden levert dit project veel werkgelegenheid op.
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Voorlichting water, sanitatie en hygiëne…
Op de vijf scholen hebben de Nederlandse
vrijwilligers samen met Cambodjaanse leraren
de kinderen voorlichting geven over de
noodzaak van schoon drinkwater en hygiëne.
Ze maken daarbij gebruik van lesmateriaal
zoals folders en posters die door Unicef
ontwikkeld zijn. De komende jaren zullen de
vrijwilligers voorlichting blijven geven op alle
scholen.

…en het verstrekken van waterfilters
Op alle scholen zijn er waterfilters uitgedeeld. Dit type filter verwijdert bacteriën en parasieten uit
het drinkwater. De vrijwilligers hebben samen met onze Engelse leraren voorlichting gegeven in alle
klassen over het nut, gebruik en onderhoud van deze waterfilters.

Renovatie toiletten en installatie waterpompen
Op de vijf basisscholen was hygiëne ver te zoeken. De toiletten waren verstopt en verzakt en de
plastic deuren waren kapot. Op een school waren in het geheel geen toiletten. De kinderen deden
hun behoeften achter de school. Er was ook geen schoon water om de handen te wassen of te
kunnen drinken. Door het renoveren van alle toiletten en het plaatsen van waterpompen is de
algemene hygiëne aanzienlijk verbeterd. De kinderen drinken het vieze water niet meer uit het
meertje, en zijn minder vaak ziek, waardoor het verzuim is afgenomen. Het lokale boorbedrijf heeft
een waterbron van 35 meter diepte geslagen, zodat er voldoende water is in het hete droge seizoen.

voor

na

Vijf speeltuinen voor de vijf basisscholen
Veel arme kinderen gingen onregelmatig naar school en leefden in een sociaal isolement. We
hebben de scholen aantrekkelijker gemaakt door het plaatsen van toestellen, waar kinderen voor en
na de lessen kunnen spelen. Het schoolterrein functioneert nu als speeltuin en sociale
ontmoetingsplaats. Hopelijk zal het aantal “drop-outs” de komende jaren afnemen en zullen meer
kinderen hun school afmaken. Als de kinderen met plezier naar school gaan is de kans groter dat ze
ook naar de secondary school gaan. Goed en toegankelijk onderwijs is een belangrijk middel in de
strijd tegen kinderarbeid.
De laatste speeltuin was in oktober geplaatst door Marloes Kaptein. Ook toen werd er weer een
geweldig openingsfeest georganiseerd en waren de kinderen en leraren super blij met hun nieuwe
aanwinst.

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers zetten zich in voor de kansarme kinderen en families in onze dorpen. In ieder mens
schuilt en bijzonder talent. Afhankelijk van de ervaring, opleiding en interesse zoeken we samen
naar een project dat de vrijwilliger zelfstandig kan opzetten. Door allerlei acties en steun van familie
en vrienden financieren de vrijwilligers hun eigen projecten.
Marloes Kaptein heeft voor onze stichting 3 maanden vrijwilligerswerk gedaan. Marloes heeft zich
met hart en ziel ingezet voor onze weeskinderen en de vele andere kinderen die wel wat extra
aandacht en liefde kunnen gebruiken. Ze heeft in ons tehuis gewoond en daardoor een bijzondere
band met de kinderen gekregen. Ze heeft zakken rijst uitgedeeld aan de arme gezinnen,13 fietsen en
schooluniformen uitgedeeld, complete speeltuin laten plaatsen en gehandicapte kinderen geholpen.
Marloes is lerares en heeft op haar school met haar klas cup cakes gebakken en verkocht. Ook
hebben haar familie en vrienden haar een warm hart toegedragen zodat ze haar eigen projecten
heeft kunnen financieren.
Twee gehandicapte kinderen hebben door haar inzet en de hulp van onze medische student Nita
Kim en onze Belgische vrijwilliger Nele Sende Restmoet een loopstoel en rolstoel gekregen.
Uiteraard zullen we deze kinderen de komende jaren blijven volgen en hopen ook andere
gehandicapte kinderen te kunnen helpen. Shreyka krijgt nu fysiotherapie om haar spieren te
versterken. Haar oma wordt getraind om haar elke dag de oefeningen te laten doen.

Zo troffen wij haar aan

Nu met kwalitatief goede loopstoel

Deze jongen heeft een ernstige en pijnlijke spierziekte.
Met de nieuwe rolstoel leeft hij niet meer in een isolement.

Vrijwilliger Mariëlle voer sportproject uit
Mariëlle Bouwmeester heeft gedurende 4 weken , de 3 sportleraren op de secundary/highschool in
Angroka opgeleid om aan 2200 kinderen sportlessen te geven. Door diverse acties en donaties heeft
ze de sportmaterialen kunnen kopen en twee tafeltennistafels kunnen laten maken.
Mariëlle, was enkele jaren geleden afgestudeerd aan het CIOS en had er het extra vak Internationale
sportontwikkeling gevolgd. Nu wilde ze deze kennis in de praktijk brengen.
Om het project beter te doen slagen had ze sponsoren gezocht, zodat ze sportmaterialen kon
aanschaffen. Ze had sportmassages gegeven voor goede doel, en diverse donaties ontvangen. Het
mooie bedrag dat ze van familie, vrienden, collega's, sportmaatjes etc. had ontvangen is door OSA
Aalsmeer (gemeente) verdubbeld.

Haar doelstelling was om 6 sporten uit te lichten: voetbal, volleybal, frisbeegames, trefbal, aerobics,
estafettes, omdat de docenten zeer leergierig waren had ze de sporten uitgebreid met badminton,
trefbal, tikkertje en softbal.
Ze gaf eerst het voorbeeld, daarna deden ze het samen de les en uiteindelijk gaven de docenten zelf
de les. De docenten wilden elke dag het liefst weer wat nieuws leren en gaven aan, dat ze super blij
waren met alle kennis die ze van Mariëlle kregen. Naast de docenten waren vooral de kinderen erg
blij, zoveel blijde gezichten en enthousiasme. Naast alle sporten die we hadden beoefend had ze ook
bereikt dat meisjes en jongens samen sporten.
Uiteindelijk was het ons ook gelukt om bij een lokaal bedrijfje twee betonnen tafeltennistafels te
laten maken. Na veel onderhandelen en discussies over bouwtekeningen etc., werden deze
geïnstalleerd op de school. Mariëlle haar missie was geslaagd.
Super bedankt, Mariëlle, je hebt jezelf letterlijk en figuurlijk in het zweet gewerkt om de leraren en
de kinderen op de middelbare school sportlessen te geven.
Ze zullen je nooit vergeten!

Caritas Eye Hospital
Ons centrum ligt in de spreekwoordelijke “middle of nowhere”, tussen de rijstvelden. Het ziekenhuis
is ver weg. De allerarmsten hebben vaak niet de mogelijkheid om naar het ziekenhuis te gaan voor
noodzakelijke medische zorg. Alhoewel de medische zorg in sommige gevallen gratis is, is men
terughoudend vanwege angst voor de hoge rekeningen. Bovendien kunnen ze simpelweg de kosten
voor het vervoer en het verblijf niet betalen. We hebben goede contacten met het Caritas Eye
Hospital, zij worden ook door Wilde Ganzen ondersteund. Op ons verzoek zijn ze naar ons center
gekomen om ter plaatse de ogen van alle kinderen te checken en de ouderen met oogziekten te
onderzoeken. Na de diagnose worden ze verder doorverwezen en regelen we het vervoer.

Austin Healey dag
Zondag 24 november werd voor de vierde keer bij
Transportbedrijf G. Kuijf de AHOCN onderdelendag
gehouden. Ook dit jaar verzorgden de vrijwilligers
weer de catering en was het met meer dan 300
bezoekers gezellig druk. Sophie, Karin, Ans, Piet,
Henk, Carlijn, Laura en Brigitte bedankt! Ook dit jaar
komt de opbrengst van de catering geheel ten
goede aan onze school en de humanitaire
ondersteuning aan vele arme gezinnen.
Bestuurslid Dorine van Tuijn organiseerde een
loterij, alle prijzen werden gesponsord en de
opbrengst komt ten goede aan ons koeienproject. Binnenkort loopt er een Miss Healey koe rond in
Cambodja
Grote dank aan transportbedrijf G. Kuijf & Zonen B.V. te Utrecht, die ook dit jaar deze succesvolle
dag heeft mogelijk gemaakt en de huuropbrengst heeft geschonken aan onze stichting.

Financieel
De Stichting Hopeful Children Center is er op gericht om met zo weinig mogelijk middelen zo veel
mogelijk te bereiken. Zowel in Nederland als in Cambodja wordt er niets aan overheadkosten
uitgegeven. Alle reis- en verblijfskosten zowel in Nederland als Cambodja worden door de
bestuursleden en vrijwilligers uit eigen zak betaald. Ieder project dat we realiseren wordt zowel met
kennis als financieel ondersteund door Impulsis, Gemeente Utrecht of de Wilde Ganzen. Zij
vermeerderen de donaties die door onze stichting voor een specifiek project zijn verkregen met
tenminste 55%. Voor ieder project dient er door onze stichting HCC een uitgebreide projectaanvraag
ingediend te worden, en na beëindiging van het project volgt er een uitgebreide financiële
verantwoording en verslaggeving.
De belastingdienst maakt het leuker!
De Nederlandse overheid moedigt giften aan Goede Doelen aan, die
erkend zijn als een ANBI. Wetswijziging per 1 januari 2014:
Bij periodieke giften aan stichtingen met een ANBI verklaring,
kunnen alle giften volledig afgetrokken worden van de
inkomstenbelasting, ongeacht het bedrag of inkomen. Er is een
voorwaarde: de gift moet minimaal 5 jaar gedaan worden en
ongeveer het zelfde bedrag betreffen. Voorheen moest voor deze
overeenkomst een notariële acte opgesteld worden. Per 1 januari 2014 is dat niet meer nodig en
kunt u de periodieke schenking overeenkomst van de internetsite van de belastingdienst
downloaden. Eenmalige giften zijn voor particulieren aftrekbaar voor de inkomsten belasting, mist
deze gift boven 1% van het inkomen van de schenker ligt en mag niet meer betreffen dan 10% van
het inkomen. Voor het bedrijfsleven zijn alle giften fiscaal aftrekbaar. Stichting HCC stuurt een
factuur voor de donatie.
De stichting Hopeful Children Center is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Last but not least; Channy Kim
We hebben dit jaar heel veel werk verzet en prachtige resultaten geboekt. In totaal ben ik driemaal
naar Cambodja gevlogen en ben er in totaal meer dan vier maanden aan het werk geweest om
samen met Channy alle projecten te ondersteunen. Het geeft me zo veel voldoening als ik zie wat we
dit jaar allemaal hebben bereikt en hoe veel we voor de kansarme mensen in Cambodja kunnen
betekenen. We werken efficiënt en iedere cent wordt drie keer omgedraaid voordat we die
uitgeven. Ook in Cambodja hebben we geen overheadkosten. De projecten die we realiseren zijn
duurzaam, we werken met solide bouwmaterialen en lokale werknemers.
Dankzij de enorme inzet en doorzettingsvermogen van Channy Kim, onze lokale manager kunnen we
snel en efficiënt werken. Channy voert alle projecten uit en met hem heb ik nagenoeg iedere dag
contact en kunnen we daardoor veel van elkaar leren.
Wij danken iedereen voor het vertrouwen dat u in onze stichting heeft.

Volgend jaar
Voor 2014 hebben we al weer twee grote nieuwe projecten op stapel staan. Voor de Angroka
Secondary/Highschool (2200 leerlingen) gaan we een multifunctionele bibliotheek met studieruimte
bouwen en voor de studenten in Phnom Penh wordt er een studenten huis opgericht, waar de
studenten veilig kunnen wonen en studeren.
Eind januari vertrek ik weer voor twee maanden na Cambodja om ondersteuning te bieden aan de
nieuwe projecten.
Speciale dank aan Lex Reurings die als vrijwilliger verantwoordelijk is voor de website en Marcel
Mooij, van Mooij Werkt uit de Meern, die gratis de website voor onze stichting host.
Serge Steenen, verricht achter de schermen heel veel werk bij het indienen van de projectaanvragen
bij de verschillenden organisaties en nieuwsbrieven, echt top dat we altijd op hem kunnen rekenen.
Dankzij de enorme inzet van onze lokale manager Channy Kim, de vrijwilligers, en uw steun, kunnen
we al onze projecten realiseren. Iedereen is meer dan welkom om ons project in Cambodja te
bezoeken.

Wij wensen u sfeervolle kerstdagen en een voorspoedig en liefdevol 2014
Namens ons bestuur,
Carola Käller
Bart Käller
Dorine van Tuijn

