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De Meern, 23 december 2019 
 
Beste vrienden van Stichting Hopeful Children Center,  
 
Aan het einde van dit jaar willen wij u graag bedanken voor alle steun en het vertrouwen die wij het 
afgelopen jaar van u hebben mogen ontvangen. Door de inzet en betrokkenheid van 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. 
 
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. 
We zijn met iedere donatie blij groot of klein, omdat we weten dat ze met een warm hart gegeven 
zijn. 
 
In deze nieuwsbrief informeren we u over de samenwerking met Don Bosco Foundation Cambodia. 
Het tweede studentenhuis werd dit jaar gerenoveerd en ingericht en biedt een gezellig en veilig 
onderdak aan onze studenten. De komende maanden gaan we het laptopproject voor de middelbare 
scholen verder uitvoeren. 
Voor het komende jaar staan hopen we in samenwerking met de Wilde Ganzen de bouw van een 
nieuw schoolgebouw met 6 klaslokalen voor een arme basisschool in ons district te kunnen 
realiseren.  
 
Namens alle lieve kinderen, leraren, medewerkers en bestuursleden wensen wij u sfeervolle 
kerstdagen en een liefdevol en voorspoedig 2020! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Tweede studentenhuis 
Ter uitbreiding van ons studiebeurs project hebben we 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. Het eigendom staat op 

naam van brother 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. 

 

39 studiebeurzen 

Ook dit jaar 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 tevens 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.  

 

 

 

 

 



Nieuwe sponsoren gezocht! 

Een studiebeurs helpt écht: het is de meest duurzame vorm van ontwikkeling! 

De onderstaande studenten studeren inmiddels in Phnom Penh en wonen in ons studentenhuis. 

We hopen voor deze studenten een nieuwe sponsor te vinden. 

 

 

Chanthou, tweede rechts, komt uit zeer arme familie Dalin heeft schildklierafwijking, komt uit kinderrijk arm gezin 

Sreyda, arme rijstboeren 

Sreyney, tweede van rechts, komt uit heel groot arm gezin Kuhr, is in het HCC-center opgegroeid, zonder ouders. 

Sreypov Tek, is een weeskind 



The story of Sinang 
In september 2018 heeft Sinang zijn eindexamen van de high school behaald. Sinang is opgegroeid in 
één van de armste dorpen in de commune, waar HCC werkzaam is. Hij woonde met zijn 
alleenstaande doofstomme moeder in een hutje zonder elektriciteit en stromend water. Zijn moeder 
werd verkracht en raakte zwanger. Het hele dorp wist het, maar gelukkig werd Sinang geaccepteerd. 
Sinang is opgegroeid in diepe armoede en werd liefdevol door zijn moeder grootgebracht. Zijn 
moeder verdiende de kost met het maken van matten van palmbladeren en ze werkte als 
landarbeider op de rijstvelden voor een schamel loontje. 
Onze stichting heeft moeder en zoon ondersteund met o.a. een nieuw huis en een koe. We kennen 

Sinang al 7 jaar en hebben hem altijd gestimuleerd om de middelbare school af te maken. We gaven 

hem schooluniformen en een fiets. Hij fietste iedere dag over de slechte weggetjes tussen de 

rijstvelden ruim 10 km naar zijn school en had geen geld om zijn lunch te betalen. We zagen hem 

opgroeien van verlegen jongetje tot volwassen sterke man. 

 
Naast zijn school had hij diverse baantjes; hij werkte op de rijstvelden en schepte hij in de brandende 
zon rivierzand in de vrachtauto.  
Sinang heeft tegen onze verwachtingen in, toch zijn eindexamen gehaald met een prachtige cijferlijst. 
Na zijn schoolexamen ging Sinang direct naar Phnom Penh om een baan te zoeken. Om in zijn 
dagelijks onderhoud te kunnen voorzien werkt Sinang naast zijn studie fulltime als kok in een 
steakhouse.  
We hebben in maart zijn doofstomme moeder naar het studentenhuis gebracht, waar ze een paar 
dagen bleef logeren. Ze was in haar hele leven nog nooit verder dan een straal van 20 kilometer om 
hutje geweest. Zo kon ze zien waar haar zoon woonde en studeerde. 

 
Sinang heeft een studiebeurs gekregen van Lisette de Greef. Zij heeft in het verleden als vrijwilliger in 
Cambodja voor onze stichting gewerkt. Sinang is aan zijn tweede studiejaar begonnen.   
 

 

 

 



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. 

Mede door trouwe sponsoren zoals Nardy de Wit kunnen we de lopende kosten en salarissen van 

onze school financieren.  

 

 

 



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 voor een weduwe een huis kunnen bouwen. Ze heeft destijds haar huis moeten 

verkopen om de rekening voor de operatie voor haar man te kunnen betalen. Helaas is haar man 

overleden. Ze woonde noodgedwongen in een hutje van palmbladeren. Haar dochter is gescheiden 

en is met haar twee kleine kinderen bij haar moeder komen wonen. 

 

Een jonge gescheiden moeder had helemaal geen huis, ze woonde met haar drie kleine kinderen 

onder een dakje van zeil. Ze werkte in de keuken van een eettentje om geld te verdienen voor haar 

gezin. Met hun nieuwe onderdak kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen.    

 

Deze arme familie had hun bezittingen verkocht om in een andere provincie een nieuw bestaan op te 

kunnen bouwen. Dat mislukte en ze kwamen berooid terug. Van familie kregen ze een stukje land en 

bouwden zelf een hutje. Onlangs is het hutje in vlammen opgegaan. HCC heeft in december een 

nieuw huis voor dit jonge gezin gebouwd.  



Waterpompen 
HCC heeft in maart de honderdste waterpomp geïnstalleerd. We hebben dit jaar 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. Twee waterpompen werden gedoneerd namens 

Saadia Cherif en de andere staan op naam van Fadma Talhaoui - El Madani en Fatima El Messaoudi 

Talhaoui. 

 

 



110 Laptops voor 3 middelbare scholen 
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. 

Dit project is mogelijk gemaakt door de donaties van Jan Fennis en Stichting 

Scholenproject Cambodja Rotterdam. 

Dit project werd financieel ondersteund door de Wilde Ganzen. 

Het verschepen van de laptops werd verzorgd door Hector Loontjes van St. Sawasdee/ Don Bosco.  

 

 

 



Nieuw project 2020 
Voor de Thnout Chum basisschool, willen we een nieuw schoolgebouw met 6 klaslokalen gaan 

bouwen. Op deze basisschool zitten 821 leerlingen en het aantal leerlingen neemt ieder jaar toe. 

We kregen al vele jaren bij ieder bezoek de aanvraag van deze school. 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. 

Hopelijk kunnen we dit jaar voldoende donaties werven om een nieuw schoolgebouw met zes 

klaslokalen te kunnen realiseren. We hopen uiteraard net zoals alle andere projecten van de 

afgelopen jaren op de financiële steun van de Wilde Ganzen.   

 

 

 



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 non-

profitorganisatie 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 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. 

 

   

 

 



Sponsoren bedankt! 
We zijn met iedere donatie blij, groot of klein, omdat we weten, dat ze met een warm hart gegeven 

zijn. Ook afgelopen jaar hebben we dankzij onze donateurs vele projecten kunnen realiseren en 

humanitaire ondersteuning kunnen bieden aan de vele kansarme mensen, die in ons district wonen. 

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. Mte speciale dank aan Jetze en Jellie Visser. 

Hulp aan gehandicapte jongen na ongeluk Rijst voor blinde man 

Waterfilters voor scholen Zorg voor gehandicapt meisje 

Eenden fokkerij, inkomen generend project Duurzaam koeien project 

Fiets en schooluniform, zodat hij naar school kan. Landmijn slachtoffer 



Tot slot 
We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat wij van onze sponsoren hebben 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. 

We hopen ons werk in Cambodja te kunnen blijven continueren om hulp te kunnen bieden aan de 

allerarmsten. Mede door uw steun kunnen wij een bijdrage leveren aan een eerlijkere wereld. 

Met dank aan de Wilde Ganzen, die al jaren onze projecten ondersteund op het gebied van financiële 

steun, kennis en ervaring.  

 

Speciale dank aan Lex Reurings, die als vrijwilliger verantwoordelijk is voor de website en Marcel 

Mooij, die de website voor onze stichting host.  

 

Channy Kim is onze manager, hij voert de projecten uit in de provincie. Carola Käller is 3 maanden 

per jaar in Cambodja om de verschillenden projecten te ondersteunen en te monitoren.  

 

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. Sreypao heeft veel 

werk verricht bij de aankoop en overdracht van het nieuwe studentenhuis. 

 

We hopen op een succesvolle samenwerking met de Don Bosco Foundation en bedanken 

brother Roberto Panetto voor zijn hulp, enthousiasme en inzet voor onze stichting. 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u sfeervolle kerstdagen en een voorspoedig en liefdevol 2020! 

Namens ons bestuur,  

Carola Käller 

Bart Käller 

Wolter Kymmell 

Brigitte Mulder 


