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In 2016 heeft de Stichting HCC in samenwerking met de Wilde Ganzen het Koeienbankproject
gerealiseerd. Voor het komende jaar staan er nieuwe projecten op stapel, waaronder het aankopen
van een tweede studentenhuis in Phnom Penh. Ook hopen we het studiebeurzenproject en de
verschillende educatieve projecten te kunnen uitbreiden.
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.
Onze school
Het HCC school/center ligt midden tussen de rijstvelden op het arme platteland van Cambodja. Ons
center fungeert ook als buurthuis, een sociale plek waar de kinderen kunnen leren, spelen en elkaar
ontmoeten. In onze school wordt aan 5 verschillende klassen op 5 verschillende niveau’s met succes
Engelse les gegeven door twee Engelse leraren. Vrijwilligers bieden ondersteuning bij het geven van
de Engelse lessen en daarnaast geven ze creatieve-, sport en spel-, computer- en hygiënelessen. Wij
willen de komende jaren de Engelse lessen op onze school continueren om de kansarme kinderen
Engels te kunnen blijven onderwijzen.
Uitbreiding koeienbankproject
Vier jaar geleden heeft onze stichting het koeienbankproject opgezet en werden er al 32 koeien
gesponsord en aangekocht. Het project is succesvol gebleken, er zijn er al vele kalfjes
geboren en de “bruikleen” koeien zijn 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 koeienbankproject dit jaar
met 30 koeien kunnen uitbreiden.
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 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.
Gehandicapten
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 grote steden zijn er revalidatiecentra en ziekenhuizen voor
arme mensen. Wij proberen gezinnen te helpen door de juiste organisatie te vinden voor de
noodzakelijke orthopedische hulpmiddelen, rolstoelen en fysiotherapie. Daarnaast biedt onze
stichting ondersteuning door het verstrekken van voedsel, kleding en hulpgoederen.
Humanitaire hulp
Dankzij de giften en donaties van donateurs kunnen wij onze projecten realiseren en humanitaire
hulp bieden aan de meest arme gezinnen, gehandicapten, ouderen en ander kwetsbare mensen. We
ondersteunen weeskinderen, die bij hun familie opgroeien, verstrekken voedsel, kleding en kleding
aan gehandicapten, ouderen en arme gezinnen.
Afgelopen jaar hebben we weer op 2 arme dorpsschooltjes een speeltuin kunnen bouwen en 5
scholen voorzien van Cambodjaanse/ Engelse leesboekjes. Op een school de kinderen voorzien van
een nieuw schooluniform en op een andere school kregen de meest arme kinderen een fiets.

Acties:
Afgelopen jaar zijn er acties georganiseerd voor de projecten van onze stichting.
Jana, een meisje van 7 jaar heeft actie gevoerd voor waterpompen. Door de opbrengst van alle
acties en activiteiten kunnen er volgend jaar 4 waterpompen gerealiseerd worden.
Studenten hebben 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.
Tijdens de adventsactie van de Katholieke kerk de Boskapel in Nijmegen is er actie gevoerd voor ons
koeienproject.

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 zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Door de ongunstige
koersverhouding Euro/ USD dollar zal het niet gemakkelijk zijn om een geschikt pand binnen ons
budget te vinden.
Studiebeursproject
De komende jaren gaan we ons studiebeursproject 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.
Scholenprojecten
De afgelopen jaren realiseerde onze stichting al met succes diverse projecten op de arme
dorpsscholen om de voorzieningen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Wij willen het
komende jaar deze succesvolle “Child friendly schools projecten” in de regio gaan uitbreiden, door
het bouwen van toiletten, waterpompen, bibliotheken en speeltuinen.
De middelbare school gaan we voorzien van laptops zodat de leerlingen computerles kunnen volgen.
Voor deze projecten zullen we het komend jaar sponsoren gaan zoeken.
Werkreizen
Voor 2017 staan er twee werkreizen gepland om de diverse projecten te ondersteunen, in
februari/maart en oktober/november. We hopen in 2017 weer met succes nieuwe projecten te
kunnen realiseren.
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.
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