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De Meern, 15 december 2015
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 mijn laatste werkreis en de ontwikkelingen gedurende het afgelopen jaar.
Onze stichting heeft het project “Child-Friendly Schools” in Takeo kunnen realiseren. Voor het
komend jaar staan er nieuwe projecten op stapel, zoals een tweede studentenhuis in de hoofdstad
Phnom Penh en uitbreiding van ons ´koeienbank´ project. Ook voor het studiebeurzenproject hopen
we het komende jaar weer nieuwe sponsoren te kunnen vinden.
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 middel van diverse kleinschalige projecten en educatie hebben we al
veel kansarme kinderen en hun families structurele hulp kunnen bieden.
Na een lange herstelperiode van mijn gebroken bekken kon ik dit najaar weer naar Cambodja reizen
om ondersteuning te bieden aan de vele projecten. Ondanks mijn lange afwezigheid konden de
projecten gewoon doorlopen dankzij de inzet van Channy Kim, onze lokale manager. Hij voert de
projecten uit en met hem heb ik nagenoeg iedere dag contact.
Door de giften en donaties van weldoeners en bedrijfsleven en de inzet en betrokkenheid van
vrijwilligers, hebben we ook dit jaar vele projecten met succes kunnen realiseren. Ieder project wordt
ondersteund door Impulsis, Gemeente Utrecht of de Wilde Ganzen. Het geeft veel voldoening om te
zien wat we dit jaar allemaal hebben bereikt en hoeveel we voor de kansarme mensen in Cambodja
kunnen betekenen.
Mede door uw steun hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan een eerlijkere wereld.

Namens alle lieve kinderen, leraren, medewerkers en
bestuursleden wensen wij u sfeervolle kerstdagen en een
liefdevol en voorspoedig 2016!

Onze school
Na een vakantieperiode van drie maanden is op 1 november het schooljaar in Cambodja weer
begonnen. De meeste kinderen uit omliggende dorpen gaan naar de openbare basisscholen. Er is
geen kleuteronderwijs, ze gaan pas met zes jaar naar school. De kinderen krijgen op de Government
schools slechts drie uur les per dag. Daarnaast zijn er heel veel feestdagen en vakanties en is de
kwaliteit van het openbaar onderwijssysteem ronduit slecht.
In onze school wordt er op diverse niveaus en in verschillende klassen Engelse les gegeven. De
vrijwilligers ondersteunen de Cambodjaanse Engels leraren en geven daarnaast creatieve lessen,
sport en spel, en voorlichting over hygiëne en gezondheid. Aan het begin van het schooljaar zijn de
kinderen super enthousiast om bij ons gratis Engelse les te kunnen volgen en zijn de klassen overvol.
Afhankelijk van hun niveau worden de leerlingen in vijf verschillende groepen geplaatst. Het aantal
leerlingen is dit jaar enorm toegenomen; er zijn 200 leerlingen. Ons center is een ontmoetingsplaats
waar de kinderen met hun vriendjes kunnen spelen. Vooral als er vrijwilligers zijn, is er altijd een
gezellige drukte rond ons center.

Openingsceremonie Angroka bibliotheek!
Vorig jaar bouwden we een multifunctionele bibliotheek voor de Angroka highschool met ruim 2200
leerlingen. Deze bibliotheek bestaat uit twee ruimten; een studeer-, informatie-, voorlichtings- en
vergaderruimte, en een afgesloten gedeelte waar de studie- en leesboeken, computers en de
administratie zijn ondergebracht. Samen met mijn dochter Brigitte Mulder en André de Kimpe.
hebben we een paar honderd dozen met boeken uitgepakt, boekenstellingen gemonteerd en de
bibliotheek ingericht.
De opening was uitgesteld omdat ik afgelopen jaar ziek was. Aan het begin van het nieuwe schooljaar
vond de officiële opening plaats in het bijzijn de voormalige minister Chan Sarun, vele officials van
het Ministry of Education, ouders, directeuren en leerlingen. De plechtigheid werd ingewijd door
belangrijke monniken waarvoor we eerst op de knieën gingen. In mijn toespraak heb ik de leerlingen
op het hart gedrukt dat ze hun middelbare school moeten afmaken, verder moeten studeren of een
vak leren, omdat ze daarmee een goede baan kunnen vinden. Een goede opleiding is de enige
manier om de vicieuze cirkel van armoede te kunnen doorbreken. De ceremonie werd afgesloten
met een rondleiding en het planten van twee bomen.

Child-Friendly Schools in Takeo
Afgelopen jaar hebben we het project; Child-Friendly Schools in Takeo kunnen realiseren, mede
dankzij donaties van Femme d’Europe, Emmaus Utrecht, en de Drie Koningen school uit de Meern.
Alle donaties werden vermeerderd door de Gemeente Utrecht en Impulsis.
Onze doelstelling is om op 5 openbare basisscholen meer kindvriendelijk en leerlinggericht onderwijs
te laten geven. Daarnaast willen we het percentage kinderen dat onregelmatig naar school gaat en
het percentage kinderen dat vroegtijdig de school verlaat te verminderen. We hebben de scholen
voorzien van zowel simpele Engelse boekjes als Cambodjaanse boekjes om het lezen te bevorderen
en educatief spel en lesmateriaal. Op de scholen geven we aan de ouders voorlichting over het
belang van goede educatie voor de toekomst van hun kinderen.
Onderwijssysteem
Het onderwijs op de basisscholen op het platteland is slecht, de leraren zijn onvoldoende opgeleid. Er
zijn te weinig lesmateriaal en faciliteiten op de scholen. Er is geen kleuteronderwijs, de kinderen gaan
pas naar school als ze 6 jaar zijn. Samen met de leraren willen we de kwaliteit van het onderwijs
verbeteren door de kinderen naast taal en rekenen ook les te geven op gebied van creativiteit,
spelletjes en sport.
Bibliotheken vijf basisscholen
De Serey Damnak basisschool ligt in een van de armste dorpen. Bij deze school stond een gebouw
dat half was afgebouwd. De eerste bouwkosten waren in de afgelopen vijf jaar bijeengebracht door
de dorpelingen zelf, maar er was geen geld meer om het gebouw af te bouwen. Met onze hulp is het
gebouw door de lokale werklieden afgebouwd. Het gebouw bestaat uit een bibliotheek gedeelte en
een community center dat gebruikt zal gaan worden door de gehele gemeenschap. Voor de vier
andere dorpsscholen hebben we een bibliotheek in een klaslokaal heringericht. We hebben deze
opgeknapt en voorzien van degelijke stalen boekenkasten, Engelse en Cambodjaanse leesboekjes,
spelletjes, creatief en educatief lesmateriaal.

In Cambodja zijn Engelse boekjes en educatieve spelletjes nagenoeg niet te koop, daarom zijn ze
vanuit Nederland verscheept. De Stichting Read to Grow heeft alle Engelse boeken gedoneerd. Deze
(gebruikte) boeken zijn afkomstig van Internationale scholen uit Nederland. Grote dank aan Jeanne
van de Bosch en het bestuur en de vrijwilligers van Read to Grow voor het verzamelen, selecteren en
verzendklaar maken van alle boeken. Hector Loontjes van Stichting Sawasdee/ Don Bosco heeft het
transport per zeecontainer voor onze stichting verzorgd. Dankzij zijn fantastische aanbod konden we
de boeken, educatief speelgoed en vele andere hulpgoederen kosteloos naar Cambodja verschepen.
Transportbedrijf G. Kuijf & Zonen B.V. te Utrecht heeft het transport in Nederland voor zijn rekening
genomen.

Fietsen
Veel kinderen komen regelmatig niet op school, omdat ze de
lange weg naar school niet iedere dag te voet kunnen afleggen.
Ze blijven thuis en raken achter op met school en worden door
de leraren uitgesloten. Deze kinderen leven in een sociaal
isolement en horen er niet bij. Sommige ouders hebben geen
geld om een fiets en schooluniform te kopen. Het zijn vaak
kinderen uit probleemgezinnen, die ver beneden de
armoedegrens leven. Ook groeien veel kinderen deels op
zonder ouders, omdat de ouders illegaal in Thailand of in het
noorden van Cambodja als landarbeider gaan werken.
Dankzij de donatie van Femme d’Europe kregen 40 kinderen op drie verschillende scholen een
tweedehands fiets, schooluniform, en schooltas, zodat ook deze arme kinderen er bij horen en met
plezier naar school kunnen gaan. We werken in de meest arme gebieden, waar de wegen zeer slecht
zijn en weinig andere organisaties komen. Met de hulp van vrijwilliger Floor hebben we alle fietsen
kunnen bezorgen bij de meest arme scholen.

Nieuwe projecten 2016
Koeienproject (cow bank)
We gaan het koeienproject volgend jaar verder uitbreiden. Dit project
zal worden ondersteund door de Wilde Ganzen. In 2011 hebben we
het koeienproject opgezet. Inmiddels is het succesvol gebleken: er zijn
vele kalfjes geboren en zijn de “bruikleen” koeien aan andere arme
gezinnen doorgegeven!
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 leven veel gezinnen 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 koe wordt aan
deze gezinnen in bruikleen gegeven; deze koe wordt gedekt en gevaccineerd. Als er na negen
maanden een kalf wordt geboren, is dit kalf eigendom van de familie. De koe wordt vervolgens aan
een andere familie in bruikleen gegeven, dan kan het proces opnieuw beginnen. Alle afspraken
worden in een contact vastgelegd. De donateur kan de koe zelf een naam geven en krijgt een foto
van het gezin met de koe.

Wilde Ganzen steunt wereldwijd kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Projecten die gezamenlijk zijn
opgezet door mensen ter plekken en bevlogen Nederlanders. Dit doen ze door middel van financiële
steun, kennis en ervaring. Zo maken we samen een groot verschil.

Tweede Studentenhuis
In januari 2014 hebben we een studentenhuis in Phnom Penh opgericht.
Er wonen nu zeventien studenten die allemaal via onze stichting een
studiebeurs hebben gekregen.
We willen het studiebeursproject de komende jaren gaan uitbreiden en
een tweede studentenhuis gaan openen. De studenten betalen iedere
maand een kleine bijdrage voor de lopende kosten en onderhoud, zodat
er na de aankoop geen nieuwe investeringen meer nodig zijn.
We willen een soortgelijk huis in de zelfde buurt gaan kopen, omdat
deze centraal ligt bij de meeste universiteiten en 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.

Studiebeursproject
Voor arme maar talentvolle leerlingen heeft onze stichting HCC een studiebeursproject opgezet.
Vooral op het platteland van Cambodja schiet het onderwijs ernstig tekort. Arme kinderen komen
vaak niet verder dan en paar jaar 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.
Het afgelopen jaar hebben zes nieuwe
studenten een studiebeurs ontvangen dankzij
hun donoren:
Bart Breederveld
Wolter en Barbara Kymmell
Sophie en Henk Kramer
Rotary Club Oosterhout
Rotary Club Tervuren
Eva Verkuil

Raksa Noun
Chanthy Heang
Sokha Bet
Chantha Sim
Raksmey Seang
Sarann Teang

Sponsor een student!
De studiebeurs bedraagt € 500 per jaar en de studieduur is 5 jaar. Periodieke giften, (tenminste 5
jaar) voor dit studiebeursproject, zijn sinds 01-01-2014 volledig fiscaal aftrekbaar zonder minimum of
maximum grens. U ontvangt van HCC een overeenkomst die is opgesteld door de Belastingdienst. U
kunt ook als bedrijf een student adopteren, in dat geval sturen we een factuur. Onze stichting
beschikt over een ANBI verklaring waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Voor dit jaar zijn we zoek naar nieuwe sponsoren die een van de meisjes Srey Raksmey, Srey Mom of
student Chang Sihamony een studiebeurs willen geven. Van iedere student hebben we informatie
over sociale achtergrond en diens toekomstdroom.

Sponsoren, acties en vrijwilligers
We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat zo veel weldoeners in onze stichting hebben. Dankzij de
giften en donaties die wij in het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen, kunnen wij onze projecten
blijven voortzetten. We zijn met iedere donatie blij, groot of klein, omdat we weten dat ze met een
warm hart gegeven zijn. We zijn blij met alle vaste sponsoren van de studenten.
We zijn blij dat Nardy de Wit, als vaste donateur ieder jaar onze Engelse school financieel
ondersteund, zodat we de boeken en de salarissen van de Engelse leraren kunnen bekostigen.
Met speciale dank aan Jan Fennis, die onze stichting dit jaar een heel bijzonder warm hart heeft
toegedragen. Dankzij zijn steun kunnen we het komend jaar mooie projecten realiseren.
Acties
De leerlingen van de Drie Koningenschool uit de Meern hebben acties georganiseerd waarbij de
opbrengst besteed is aan “boeken voor de Bieb”! Dankzij hun steun hebben we tien scholen kunnen
voorzien van Cambodjaanse boekjes en educatief lesmateriaal.
Door de inzet van Renate Smith en de acties van Femme d’Europe hebben de voor alle scholen
stalen boekenkasten en stellingen, boeken, 40 fietsen en tafels en stoelen kunnen aanschaffen.
We zijn zeer blij met de donatie van stichting Emmaus Domstad. Door de opbrengst van de verkoop
van de tweede hands goederen door de betrokken medewerkers, hebben we een deel van de
bibliotheek kunnen financieren.
Vrijwilligers
We zijn bijzonder blij met Floor, die voor enkele maanden als vrijwilliger zijn handen uit de mouwen
steekt. Floor is een handige klusser en voert met de lokale werklieden diverse projecten uit, zoals het
opknappen van ons center en de bibliotheken op de dorpsscholen. Ook geeft hij graag aandacht aan
de kinderen die naar ons center komen, die dat vaak thuis niet krijgen. Met sport en spelletjes weet
hij vele kinderen te amuseren en bezorgd hij de kinderen een fijne tijd.
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. Achter de schermen verricht
Serge Steenen veel werk. Fijn dat we ondank zijn zware studie op hem kunnen rekenen. Dank aan
Henk Kramer, voor het controleren van de boekhouding en het maken van de jaarrekening.

Tot Slot
Dankzij uw financiële steun, de inzet van Channy en vrijwilligers, hebben we afgelopen jaar al 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 2016!
Namens ons bestuur,

Carola Käller
Bart Käller
Dorine van Tuijn

