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1. Voorwoord	
  	
  
Met groot genoeg bieden wij u hierbij het jaarverslag 2014 van onze stichting DARA Europe
aan. Naast informatie over onze organisatie, visie en missie, vindt u in dit jaarverslag ook
informatie over:
• de ontwikkelingen in Cambodja.
• de activiteiten die we hebben uitgevoerd in Nederland.
• onze samenwerkingspartners.
• onze plannen voor 2015.
Natuurlijk belichten we ook de financiële kant van onze stichting.
Mede dankzij de financiële steun van onze sponsoren, donateurs en acties kan stichting
DARA Europe de kinderen van Stellar Child Care Organization (SCCO) een betere toekomst
bieden.
Als bestuur zijn wij dagelijks bezig de organisatie draaiende te houden en nieuwe initiatieven
te bedenken waarbij steeds het belang van de kinderen in Cambodja en hun families voorop
staat.
We hopen als stichting ons nog vele jaren in te mogen zetten voor Stellar Child Care
Organization (SCCO)!
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2. Organisatie	
  
Begin 2012 zijn de eerste vergaderingen geweest van DARA Europe en sinds 14 maart 2012
is DARA Europe officieel een stichting met een ANBI status. Echter, de initiatiefnemers van
de stichting zijn al sinds 2009 actief betrokken ondersteuning van kansarme kinderen in
Cambodja.

2.1 Het	
  bestuur	
  
Het bestuur van stichting DARA Europe bestaat vanaf maart 2012 voor een periode van vier
jaar uit drie bestuurders: Ruud Bakker (voorzitter), Jose Huizenga (secretaris), Mattanja van
der Schans (penningmeester).
Ruud Bakker, voorzitter.
Na het eerste bezoek van Tirza aan het weeshuis werd ik gegrepen door haar
verhalen en foto’s. Daarop heb ik besloten een actie op touw te zetten en
geld in te zamelen voor de kinderen, ter verbetering van hun
leefomstandigheden. Wat begon als sponsoring van de marathon, die ik ging
lopen in onze stad IJsselstein, groeide uit tot een actie die op verschillende
manieren nog meer geld binnenbracht. Daarmee heeft Tirza al heel veel
goede zaken in werking gezet, wat veel voor de kinderen heeft kunnen
betekenen. Het idee om er iets structureels van te maken heeft sinds die tijd
steeds meer vorm gekregen. Ik ben blij als bestuurslid van de stichting die we gevormd
hebben, om daar een steentje aan bij te kunnen dragen.
José Huizenga, secretaris.
Mede door mijn eigen kinderen en door mijn beroep weet ik dat het heel
belangrijk is dat kinderen een “thuis” hebben en dat zij educatie krijgen
waardoor zij een betere toekomst zouden kunnen hebben. Een “thuis” waar
liefde wordt gegeven, waar geleefd en gespeeld kan worden, waar ze een
gezonde en gevarieerde voeding krijgen en waar een kind kan opgroeien tot
een volwaardig mens met een klein beetje toekomst. Omdat ik zeer geraakt
ben door Tirza haar verhalen en haar ervaringen, wil ik mij graag juist voor
dit weeshuis inzetten. Ook deze kinderen verdienen een “thuis”.
Mattanja van der Schans, penningmeester.
De eerste keer dat ik in contact kwam met het weeshuis in
Cambodja is naar aanleiding van de verhalen van Tirza na haar
bezoek in februari 2009. Sindsdien bleven we in contact over het
weeshuis: de plannen om een stichting op te richten hebben
ervoor gezorgd dat ik mezelf nuttig kan inzetten voor de
kinderen in het weeshuis, als penningmeester van DARA
Europe. Het werven van fondsen in Nederland en de rest van Europa zal helpen om de
kinderen in Cambodja een betere plek voor de toekomst te geven.
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2.2 Team	
  van	
  vaste	
  vrijwilligers	
  
Naast het bestuur bestaat het team van DARA Europe uit een aantal vrijwilligers. Aan het
einde van 2014 bestond het team uit Tirza Voss, Hein Voss, Annemarijn van der Linden,
Kelly Bliekendaal, Judith Voss, Tim van Impelen en incidenteel Nelleke Meessen.
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3. Visie	
  &	
  Missie	
  
Onderstaande beschrijving van onze visie en missie is cf. het beleidsplan, vastgesteld in 2013.
In ons land is het voor de meeste kinderen de gewoonste zaak van de wereld om naar school
te gaan, te sporten, muziek te maken, of andere activiteiten te ondernemen, en iedere dag
tenminste een warme maaltijd te eten. Helaas is dit geen vanzelfsprekendheid in veel andere
landen in de wereld, waaronder Cambodja. Door gebrek aan hulp, onmacht, onverschilligheid
en corruptie van de lokale overheid en onvoldoende middelen, vallen vaak de kinderen als
eerste buiten de boot.
Directe en eenmalige hulp biedt slechts een tijdelijke oplossing. Naast het inzetten op de
eerste levensbehoeften en primaire mogelijkheden, wil DARA Europe financiële middelen
bieden voor een structurele aanpak van de (dagelijkse) problematiek. Stichting DARA Europe
vindt het belangrijk dat haar activiteiten en ondersteuning een duurzaam effect hebben.
Uiteindelijk gaat het om de kinderen zelf, die in staat moeten worden gesteld hun eigen
situatie te verbeteren en hun toekomst richting te geven. De kinderen worden als belangrijke
individuen gezien, gewaardeerd en begeleid. DARA Europe helpt geen duizenden kinderen
aan een eenmalige boterham, maar zorgt ervoor dat een tien- tot twintigtal kinderen op
structurele wijze geholpen kunnen worden en tientallen kinderen en hun ouders toegang
krijgen tot onderwijs. Door goede omstandigheden te creëren en een goede basis te leggen,
willen wij de kinderen van SCCO in staat stellen om vanuit een verbeterde situatie de
grondslag te leggen voor een goede toekomst.

3.1 Missie	
  
De missie van DARA Europe kan als volgt worden samengevat:
DARA Europe wil, door een structurele financiële ondersteuning ten aanzien van veiligheid
en hygiëne, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en opvoeding, de kinderen van SCCO laten
opgroeien tot gezonde, zelfstandige volwassenen met kans op een goede toekomst.
Dit vertaalt zich terug in de naam van onze stichting. De naam komt van het Cambodjaanse
woord voor ster: dara. DARA Europe wil ervoor zorgen dat deze Cambodjaanse kinderen de
kans krijgen zichzelf te ontwikkelen tot een ware ster. Een ster die helder schijnt om van de
toekomst van Cambodja een positieve toekomst te maken. Tevens hopen wij, als stichting
DARA Europe, een stukje stralend licht te mogen brengen in het leven en de toekomst van
deze kinderen en hun omgeving!
Dit willen we bereiken door binnen Europa bewustwording te creëren omtrent de situatie in
Cambodja en, meer specifiek, de kinderen in SCCO, om zo betrokken donateurs te werven die
kansarme kinderen samen met ons willen steunen.
Aan de missie van DARA Europe liggen een aantal belangrijke waarden ten grondslag:
• 100% voor de kinderen:
DARA Europe staat er garant voor dat 100% van de ontvangen donaties ten goede
8
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komt aan SCCO. Daarnaast heeft DARA Europe haar bestaan te danken aan het team
vrijwilligers. 100% van de tijd die ze investeren in DARA Europe is voor de kinderen.
• Betrokkenheid:
De vrijwilligers die zich inzetten voor DARA Europe, zijn persoonlijk geraakt door de
omstandigheden waarin deze kinderen dagelijks moeten leven. Daarnaast streven we
ernaar betrokkenheid te creëren bij onze donateurs.
• Transparant:
In Cambodja wordt over het algemeen weinig vastgelegd of gedocumenteerd. Om te
verzekeren dat al het beschikbare geld op de juiste plek terecht komt, werken we nauw
samen met onze internationale partners in zowel Cambodja als Nieuw Zeeland en
Australië. We zorgen ervoor dat alles nauwkeurig wordt bijgehouden en
gecontroleerd. Daarnaast houden we donateurs periodiek op de hoogte van het reilen
en zeilen binnen SCCO, waarbij we een eerlijk beeld geven van de (soms ook minder
positieve) ontwikkelingen bij SCCO.
• Actief en bevlogen:
Het team vrijwilligers van DARA Europe is zich bewust van haar
verantwoordelijkheden en zet zich dan ook actief in voor de kinderen in SCCO. In ons
handelen houden we te allen tijde onze missie voor ogen.

3.2 	
  Visie	
  
DARA Europe is verantwoordelijk voor een derde deel van de begroting van SCCO. Met deze
financiële bijdrage willen we de volgende vijf kernpunten creëren/bieden en behouden: een
veilige woon- en leefomgeving, een goede gezondheidzorg, gezond en gevarieerd voedsel,
goed onderwijs en het stimuleren van zelfstandigheid.
Momenteel bestaan de inkomsten van DARA Europe voor het merendeel uit eenmalige
donaties, voornamelijk verkregen door kerkcollectes, projectsponsoring (fondsen),
particuliere initiatieven en giften tijdens markten en evenementen. De stichting verwacht dat
zij door haar actieve instelling ook komende jaren weer een groot aantal eenmalige donaties
zal ontvangen. Echter, zij wil hier niet van afhankelijk zijn. Voor 2018 streven we dat 50%
van onze jaarbegroting door vaste donateurs wordt afgedekt. Daarnaast streeft de stichting
ernaar om steeds in het huidig jaar de begroting voor het komend jaar afgedekt te hebben.
Deze doelen willen we bereiken door ons te presenteren tijdens diverse gelegenheden,
potentiële donateurs actief te benaderen en fondsenwerving.
DARA Europe genereert steeds meer bekendheid in en om IJsselstein door haar aanwezigheid
tijdens openbare aangelegenheden zoals markten, kerken en andere bijeenkomsten. De
verwachting is dat DARA Europe zich ook komende jaren tijdens dergelijke aangelegenheden
zal presenteren. Daarnaast streeft de stichting ernaar om ook buiten IJsselstein meer
bekendheid te genereren, om zo haar marktgebied te vergroten. Dit alles willen we
bewerkstelligen door bestaande contacten te onderhouden en te zoeken naar (nieuwe)
mogelijkheden/gelegenheden waar we ons kunnen presenteren om zo bewustwording omtrent
de situatie in Cambodja te creëren.
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4. Activiteiten	
  van	
  DARA	
  Europe	
  in	
  Nederland	
  
Het team van DARA Europe is in 2014 op verschillende evenementen aanwezig geweest om
te vertellen over SCCO en de wijze waarop wij dit centrum steunen. Het creëren van
bewustzijn ten aanzien van de situatie in Cambodja en SCCO, heeft ook in 2014 weer geleid
tot een toename van het aantal eenmalige en vaste donateurs. Deze positieve ontwikkelingen
in Nederland zorgen ervoor dat wij onze financiële steun aan SCCO kunnen voortzetten.

4.1 Werving	
  vaste	
  donateurs	
  
DARA Europe verkrijgt een deel van haar inkomsten uit maandelijkse giften van
particulieren, bedrijven, stichtingen en fondsen. Daarnaast zijn er ook een aantal donateurs die
maandelijks een specifiek kind sponsoren. De donaties uit vaste (periodieke) giften was in
2014 18,5% van het totaal dat wij aan giften hebben mogen ontvangen. DARA Europe
realiseert zich dat de doelstelling uit het beleidsplan ‘50% in 2018’, nog niet is behaald. In
2015 zal het team van DARA Europe zich wederom inzetten om het aantal vaste donateurs te
vergroten.

4.2 Eenmalige	
  acties	
  
DARA Europe is bij verschillende gelegenheden aanwezig geweest. Vaak kregen we ook de
gelegenheid om Cambodjaanse producten van COLT te verkopen. Daarnaast is DARA
Europe een aantal keer collectedoel geweest in verschillende kerken. Hieronder volgt een
overzicht van deze gelegenheden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23-02-2014: Eucharistieviering, Nicolaasparochie, IJsselstein
26-02-2014: Jongerenviering PGIJ, Ontmoetingskerk, IJsselstein
08-03-2014: Internationale Vrouwendag, Pantalone, IJsselstein
12-03-2014: De Zonnebloem, IJsselstein
14-03-2014: Reizenmarkt, Bibliotheek Lek & IJssel, IJsselstein
22-03-2014: Wereldwijzer Vrijwilligersdag, Utrecht
11-04-2014: Musical Proclaim, Gereformeerde Kerk, Lopik
13-04-2014: Jongerenviering, Heilige Drie-Eenheid, Nieuwegein
13-04-2014: Musical Proclaim, PGIJ Ontmoetingskerk, IJsselstein
23-04-2014: Radio Rondom 7, IJsselstein
27-09-2014: Burendag, Zenderpark, IJsselstein
28-09-2104: Wereldfestival, IJsselveld, IJsselstein
04-10-2014: Beursvloer, Fulcotheater, IJsselstein
10-12-2014: Kerstmarkt, Achterveld, IJsselstein
12-12-2014: Vrouwtje Sprokkelhorst, Bibliotheek Lek & IJssel, IJsselstein

1% Club
Als crowdfunding campagne heeft DARA Europe een project ingediend bij de 1% Club.
Hiermee is €735 binnengehaald om te investeren in veiligheid en gezondheid binnen het
centrum, zoals aanschaf van EHBO-materialen, brandblussers en -dekens, extra sloten etc.
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Plus J. Schimmel
DARA Europe was begin 2014 het goede doel bij Plus J. Schimmel (Praagsingel, IJsselstein).
De stichting heeft ruim €528 aan gedoneerde statiegelden mogen ontvangen.
Benefiet avond
DARA Europe had een 'Sing & Swing benefietavond' op 17 mei in het Fulcotheather in
IJsselstein gepland. Deze avond heeft echter helaas geen doorgang kunnen vinden, omdat er te
weinig kaarten in de voorverkoop waren verkocht. In samenspraak met het Fulcotheater is
besloten het benefiet naar 25 september 2015 uit te stellen.

4.3 Verkoop	
  producten	
  
In 2012 is DARA Europe een samenwerking aangegaan met stichting Colt. Deze organisatie
heeft haar activiteiten uitgebreid. Naast een weeshuis, beheert de organisatie ook een school
en een atelier (shop). DARA Europe stimuleert dit initiatief en heeft ook in 2014 weer vele
verschillende zelfgemaakte producten van Colt gekocht. Deze producten verkopen wij bij
onze activiteiten in Nederland. Door aanschaf worden er direct twee goede doelen
ondersteund. Lees meer over Colt in paragraaf 6.2.

4.4 Website,	
  Nieuwsbrief,	
  Facebook	
  en	
  Twitter	
  
Op onze website www.dara-europe.nl is veel informatie te vinden over DARA Europe, onze
doelstellingen, manieren waarop u kunt ondersteunen, het team en onze partners.
Daarnaast willen wij graag geïnteresseerden en betrokkenen op de hoogte houden van de
ontwikkelingen van DARA Europe in Nederland en in SCCO, Cambodja. Dit doen wij
middels het versturen van een digitale nieuwsbrief, zo’n vijf tot zes keer per jaar. Daarnaast
plaatsen wij geregeld korte berichten en foto’s op Facebook en Twitter.

4.5 Financiële	
  steun	
  aan	
  SCCO	
  
DARA Europe heeft in 2014, zoals ook in het beleidsplan is vastgelegd, de beloofde
financiële ondersteuning kunnen bieden aan SCCO. DARA Europe heeft SCCO ondersteund
op de volgende vijf kerngebieden:
1. Veilige woon- en leefomgeving:
Doordat de stichting een deel van de maandelijkse vaste lasten t.a.v. het centrum voor haar
rekening neemt, kunnen de kinderen op een veilige manier in SCCO blijven wonen.
Veiliger wonen
In 2014 is geïnvesteerd in betere veiligheid van het centrum door brandblussers aan te
schaffen en extra sloten te installeren. Tevens is een groenoverkapping/-beschutting
aangebracht, waardoor de kinderen minder last hebben van de felle zon en in de schaduw
buiten kunnen spelen.
Tuktuk
Naast de maandelijkse ondersteuning heeft DARA Europe, met behulp van Dr. Hofstee
11
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stichting, een tuktuk aangeschaft voor SCCO. Een bekende tuktuk-bestuurder die de kinderen
geregeld met zijn eigen tuktuk vervoerde, is onze vaste chauffeur geworden. Met de aanschaf
van de tuktuk is SCCO flexibeler om bijvoorbeeld in het weekend er even op uit te gaan.
Daarnaast hoeven de kinderen niet meer zo lang in de hete en overvolle schoolbusjes te zitten.
Op termijn zal de tuktuk zichzelf terugverdienen, qua periodieke kosten is de tuktuk namelijk
goedkoper dan de schoolbus.
2. Gezondheidszorg:
Ook in 2014 zijn alle kinderen naar de tandarts geweest en kregen, als dit nodig was,
inentingen en medicijnen of een doktersbezoek. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van
lokale organisaties die gratis gezondheidszorg verzorgen, hierdoor konden de kosten laag
blijven.
Extra hulp voor Pao
Pao heeft voordat hij bij SCCO kwam wonen een ongeval gehad. DARA Europe heeft ook in
2014, met behulp van twee vaste sponsors, financieel extra kunnen bijspringen t.b.v. frequente
fysiotherapiebehandelingen en een orthopedische brace.
3. Voeding en drinkwater:
DARA Europe heeft afgelopen jaar voldoende sponsorgelden mogen ontvangen om haar
bijdrage te kunnen blijven leveren aan het voedingsbudget. Ook in 2014 hebben de kinderen
daarom dagelijks voldoende drinkwater en gevarieerd en gezond voedsel gekregen.
4. Educatie:
Alle kinderen hebben in 2014 de mogelijkheid gekregen om naar school te gaan. Afhankelijk
van de wensen en situatie per kind gaan ze naar Beltei of Bridgeton, beide erkende
privéscholen in Phnom Penh. Daarnaast volgen de oudste kinderen Engelse lessen bij Colt.
Verkleinen leerachterstand
Sinds 2013 krijgen de kinderen bijles van een leraar in het centrum zelf. Een aantal kinderen
hebben namelijk een grote leerachterstand, omdat ze geen onderwijs hebben gevolgd voordat
ze bij SCCO kwamen. Deze extra investering heeft tot zeer goede en concrete resultaten
geleid. In 2014 hebben de kinderen grote sprongen voorwaarts gemaakt. Twee van de
kinderen hebben in 2014, tijdens de start van het nieuwe schooljaar, een klas overgeslagen.
Zij zaten door hun grote leerachterstand in een hele lage groep en kunnen nu, middels de extra
begeleiding op school en in het centrum, een grote inhaalslag maken. Elk kind heeft
individuele leerdoelen waar ze in worden begeleid. SCCO is erop gericht om, met behulp van
structurele begeleiding, de opgelopen achterstand te verminderen en waar mogelijk in te
halen.
Examenvoorbereiding
In 2014 heeft SCCO extra geïnvesteerd in bijlessen en vakken voor Thida. Thida zit in haar
12

Jaarverslag 2014 DARA Europe

	
  

	
  Help	
  Make	
  Cambodian	
  Children	
  Bright	
  Stars

laatste schooljaar van Beltei en volgt extra bijlessen en vakken (dit is gebruikelijk in
Cambodja) om zo goed mogelijk haar eindexamen in te gaan.
Loopbaanoriëntatie
In 2014 is een start gemaakt met begeleiding vanuit SCCO bij loopbaanoriëntatie. Thida is de
oudste in het weeshuis en heeft deelgenomen aan een carrièrebeurs en tevens verschillende
universiteiten bezocht voor een eerste oriëntatie. In 2015 zal hier verder gevolg aan worden
geven.
5. Opvoeding en begeleiding:
De kinderen in SCCO komen uit verschillende families en zijn opgegroeid met een
verschillend perspectief ten aanzien van omgaan met anderen, geld en regels (thuis en op
school). In 2014 is daarom blijvende aandacht uitgegaan naar het opstellen en handhaven van
huisregels. Daarnaast ontvangen de kinderen zakgeld door bij te dragen aan het huishouden.
De kinderen worden begeleid in het omgaan met zakgeld, zodat ze leren hier verstandig en
bewust mee om te gaan.
Psychologische ondersteuning
DARA Europe heeft in 2014 voldoende sponsorgelden gegenereerd om haar bijdrage te
kunnen leveren aan de salariskosten van de personeelsleden (zie: 5.2 De staff).
Naast de vaste staff heeft SCCO incidentele ondersteuning van een psychologe. Middels
workshops heeft deze psychologe bijgedragen aan een verbeteringen van de normen en
waarden bij de kinderen in het centrum. Tevens heeft de psychologe individuele gesprekken
met de kinderen waar nodig. Zo ondersteunt ze hen bij traumaverwerking, maar ook bij het
creëren van zelfbewustzijn en het maken van belangrijke toekomstkeuzes.
Exitprogramma’s
In 2013 is er een start gemaakt met de ontwikkeling van exitprogramma’s voor de twee oudste
kinderen van SCCO. Aangezien zij nog minimaal een jaar naar de middelbare school moeten,
zal in 2014/2015 pas actief actie worden ondernomen op het toepassen van de
exitprogramma’s en plannen gemaakt worden voor de verdere (financiële) begeleiding van de
oudste kinderen.
Extra	
  curriculaire	
  activiteiten	
  
Naast de dagelijkse gang van zaken in SCCO, worden de kinderen gemotiveerd en
gestimuleerd met extra curriculaire activiteiten. Hier kunnen zij in hun vrije tijd en
weekenden aan deelnemen. De educatiecoördinator organiseert in het weekend geregeld een
activiteit voor de kinderen. Een vaak terugkomend uitje is een bezoek aan de bibliotheek
PUC. Een medewerker zorgt voor leerzaam entertainment voor de kinderen en leest voor.
Daarna mogen ze zelf allemaal een boek uitkiezen om mee naar SCCO te nemen.
Tevens zijn de kinderen actief met sport. Met de komst van de nieuwe tuktuk hebben de
kinderen gedurende enkele weken deelgenomen aan de voetbaltrainingen van de Crown
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Football club in Phnom Penh. In de laatste maand is besloten deze mogelijkheid dichter bij
het centrum te zoeken. De kinderen nemen sindsdien meerdere keren per week deel aan
programma’s bij een lokale NGO, PSE.
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5. Ontwikkelingen	
  in	
  Cambodja	
  
In het voorafgaande jaar, 2013, is SCCO uitgegroeid tot een volwaardig centrum dat onderdak
en volledige begeleiding en verzorging biedt aan kansarme kinderen. In 2014 is er positieve
vooruitgang geboekt t.a.v. de kinderen en de staff. Hieronder een kort overzicht van de
ontwikkeling. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de nieuwsbrieven op onze
website.

5.1 De	
  kinderen	
  
In 2014 zijn er nieuwe kinderen in SCCO komen wonen. Zowel voor ons als de andere
kinderen geen onbekenden, want al deze kinderen hebben voorheen in CPO gewoond en
komen uit hetzelfde dorp. Deze kinderen hebben ieder een eigen verhaal en hun individuele
omstandigheden zorgden ervoor dat de kinderen niet op een veilige en gezonde manier bij hun
familie kunnen wonen. In het centrum ontvangen deze kinderen nu een veilig thuis, gezonde
voeding en hebben zij de kans om naar school te gaan.
Helaas heeft SCCO ook besloten afscheid te nemen van twee kinderen die in SCCO woonden.
Twee jongens hadden een enorme achterstand op school, waar we hen graag verder mee
wilden helpen. Echter, zij waren niet gewend aan de regelmaat en structuur in het centrum.
Hun persoonlijke motivatie om hun achterstanden in te halen ontbrak. Zij konden zich niet
aan de regels en normen van het centrum houden en zaten daarmee de ontwikkeling van de
andere kinderen in de weg. Na veel gesprekken en intensieve begeleiding is uiteindelijk toch
besloten afscheid van elkaar te nemen.

5.2 De	
  staff	
  
Het was een bewogen jaar op het gebied van personeelszaken in SCCO. Er zijn veel
personeelswisselingen geweest, het team is sterker geworden en uitgebreid met parttime
werknemers.
In oktober 2014 had de directrice Punnary besloten haar werkzaamheden bij SCCO te
beëindigen. Uiteraard vonden we, de boardmembers van SCCO, het team van DARA Europe
en de kids in het centrum, dit heel jammer. De reden van het vertrek was een combinatie van
factoren, waaronder familieomstandigheden en de wens om meer les te geven. Vanaf half
oktober is dhr. Mensry werkzaam bij SCCO. Mensry heeft veel ervaring opgedaan in andere
NGO’s op zowel management als sociaal gebied.
Tevens is in augustus de onderwijscoördinator Sela vervangen door dhr. Savet. De
onderwijscoördinator draagt er zorg voor dat de kinderen hun (enorme) achterstand in Khmer
(Cambodjaanse taal) lezen en schrijven verkleinen, stapje voor stapje hun Engels verbeteren
en hun huiswerk maken.
Naast deze belangrijke wissels is besloten afscheid te nemen van de verzorgster Navy. Na
lange tijd voor de kinderen gezorgd te hebben, is Navy vervangen door twee verzorgsters die
dag- en nachtdiensten afwisselen. De verzorgster voor het weekend, Sokunthea, is nog steeds
in dienst bij SCCO.
15
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Met de aanschaf van een tuktuk (zie: 4.5 Financiële steun aan SCCO) is ook een tuktukbestuurder aangenomen. Hij brengt de kinderen dagelijks van en naar school. Ook brengt hij
ze naar activiteiten buiten het centrum, zoals sportlessen en weekenduitjes.
Wij realiseren ons dat de personeelswisselingen niet optimaal zijn, noch voor de stabiliteit bij
de kinderen noch voor het management. We realiseren ons echter ook dat dit (helaas) een
terugkomend verschijnsel is in Cambodja. Gelukkig zijn de kinderen érg enthousiast over het
nieuwe personeel. Ze worden beter begeleid bij hun huiswerk en de sfeer in het centrum is
verbeterd naar een nóg meer familiaire sfeer. Bovendien zijn er zichtbare verbeteringen m.b.t.
management, professionaliteit en de omgang tussen het personeel onderling en het contact
met de kinderen.

5.3 Uitbreiding	
  steun	
  en	
  projecten	
  SCCO	
  
SCCO realiseert zich dat residentiële zorg voor de kinderen niet optimaal is. Vanuit interne
motivatie en als antwoord op een groeiend bewustzijn en sterker beleid van de Cambodjaanse
overheid, is een start gemaakt met programma’s ten behoeve van ‘family & community
support’. Nu het goed gaat met de kinderen in SCCO heeft de board besloten zich ook te
richten op ondersteuning van het dorp An Dong.
De gemeenschap die in het dorp An Dong woont, is in 2006 uit de stad verdreven. Ze wonen
al jaren in het dorp zonder sanitair, lopend water of elektriciteit. Het dorp heeft te kampen met
veel ziekten, waaronder HIV, maar ook drugsgebruik en huiselijk geweld. Met
uitbreidingsprojecten van SCCO willen we zoveel mogelijk kinderen in dit dorp de kans
geven om de lokale school te bezoeken.
In juli 2014 is dit project stap-voor-stap in gang gezet. Er zijn afspraken gemaakt met lokale
instanties en de basisschool in het dorp. Middels financiering vanuit Australië is een
projectcoördinator in dienst genomen om op locatie de wensen en behoeften van de families
te achterhalen en daarnaast de situatie van en de aanwezigheid op de scholen te peilen. Na
gesprekken met zowel de basisschool, middelbare school en dorpshoofden zijn we erachter
gekomen dat slechts 19% van de kinderen naar school gaat. Daarnaast is het aantal leerlingen
per klas momenteel veel te hoog. Soms zitten er meer dan 150 leerlingen in een klaslokaal.
Het project zal zich richten op uitbreiding van de capaciteit en faciliteiten van de huidige
scholen. Verder zullen er programma's worden gestart, die het mogelijk maken dat ook de
allerarmste kinderen uit het dorp naar school kunnen gaan. Om de juiste strategieën hiervoor
te bepalen heeft de projectcoördinator zich in 2014 allereerst bezighouden met een
veldonderzoek. Hieruit zal blijken wat de huidige situatie van de families in het dorp exact is
en op welke manieren SCCO ze het beste kan ondersteunen.
De strategie zal in het eerste kwartaal van 2015 verder besloten en uitgewerkt worden door de
internationale board van SCCO.
Nadat de strategie is bepaald, zal DARA Europe besluiten op welke manier vanuit Nederland
financiële ondersteuning aan dit project verleend kan worden.
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5.4 Bezoek	
  vanuit	
  DARA	
  Europe	
  	
  
Tirza Voss, in Cambodja beter bekend onder haar 2e naam Josie, is in december 2013 en
januari 2014 in SCCO geweest (vanuit naar verblijf in India). Het was zowel voor haar, als
voor de kinderen die haar allemaal goed kennen, geweldig om elkaar weer te ontmoeten.
Tirza constateerde dat de kinderen zichtbaar met zeer grote sprongen vooruit zijn gegaan voor
wat betreft gezondheidszorg, hygiëne en uiterlijke verzorging. Ook beheersen ze al een stuk
beter de Engels taal.
In juli/augustus 2014 bracht Tirza wederom voor enkele weken een bezoek aan SCCO,
tezamen met haar zus Nienke. Nienke was op dat moment net afgestudeerd als onderwijzeres
en heeft vele leuke en leerzame activiteiten bij de kinderen geïntroduceerd. Tirza heeft tijdens
het verblijf veel tijd doorgebracht met de staff en heeft op het gebied van management veel in
werking gezet. Ook heeft Tirza op locatie gezorgd voor de aanschaf van de tuktuk en de
implementatie van een aantal nieuwe projecten waaronder sportlessen. Tevens hebben de
kinderen en staff, samen met Tirza en Nienke, een bezoek gebracht aan het zwembad, een
middagje gerolschaatst en een educatief dagje uit geweest naar Bokor Mountain, om de
kinderen de kans te geven meer van hun land te ontdekken.
Verder heeft Tirza tijdens haar verblijf de eerste oriënterende afspraken ten behoeve van het
uitbreidingsproject van SCCO uitgevoerd (zie: 5.3 Uitbreiding steun en projecten SCCO).
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6. Samenwerkingen	
  
6.1 Internationale	
  sponsors	
  
SCCO wordt op dit moment financieel ondersteund door drie internationale sponsors, te
weten DARA Europe, Dara Children’s Trust, en Stellar Children Trust (via de Rotaryclub in
Australië). Net als DARA Europe zetten de andere twee sponsoren zich, naast financiële
ondersteuning, in voor structurele verbeteringen van en voor SCCO. De drie internationale
sponsoren werken zeer nauw samen, zodat de kinderen in alle vastgestelde behoeften voorzien
worden. Allen zijn tevens zeer actief betrokken bij het dagelijks management van SCCO.

6.2 Colt	
  
DARA Europe werkt samen met de organisatie Colt. Ook Colt zet zich, net als DARA
Europe, in voor de kansarme kinderen in Phnom Penh. Het kindertehuis Colt in Cambodja
wordt (financieel) ondersteund door de gelijknamige Stichting Colt in Nederland. Deze
organisatie is al behoorlijk ontwikkeld en heeft haar activiteiten uitgebreid met een school
voor kinderen in de buurt en een atelier (shop). DARA Europe stimuleert dit initiatief en heeft
verschillende zelfgemaakte producten van Colt gekocht. Deze producten verkopen wij tijdens
onze activiteiten in Nederland. Door aanschaf worden er direct twee goede doelen
ondersteund. Kortom, een mooie win-winsituatie. Ook lokaal wordt gekeken waar
samenwerking mogelijk is. Zo doen we gezamenlijk mee aan trainingen en dient Colt voor
onze staff als voorbeeldfunctie.
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6.3 Basisschool	
  De	
  Torenuil	
  	
  
Vanaf de start van het schooljaar 2014/2015 is DARA Europe het goede doel van basisschool
De Torenuil in IJsselstein. Nadat de ouders geïnformeerd waren over de stichting door middel
van een nieuwsbrief, zijn de kinderen van De Torenuil gestart met een spaarproject voor de
kinderen in SCCO. Hiervoor is een speciaal spaarpotje in de klas. We zijn dankbaar voor de
betrokkenheid van De Torenuil en kijken uit naar een goede, mooie en langdurige
samenwerking.
DARA Europe blijft altijd op zoek naar vruchtbare samenwerkingspartners, die onze missie
ondersteunen en ons helpen bij het behalen van onze doelen.

6.4 Sponsors	
  in	
  Nederland	
  
In 2014 heeft DARA Europe, naast particuliere sponsoring, weer vele sponsorgelden mogen
ontvangen van stichtingen, organisaties en bedrijven. Hieronder een overzicht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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De Vast-van der Wiltfonds
Dr. Hofstee Stichting
Horizon Natuurvoeding
Mode voor Morgen
Oecumenisch Beraad Montfoort
Parochie Heilige Drie-eenheid
Protestantse Gemeente IJsselstein
Rekam Montage
Stichting 1% Club
Stichting Jong Kinabu
Supermarkt Zenderpark
Weeshuis Doopsgezinden
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7. Plannen	
  voor	
  2015	
  
DARA Europe zal ook in 2015 zich weer op verschillende manieren blijven inzetten ten
behoeve van SCCO.

7.1 Acties	
  en	
  evenementen	
  
In 2015 is DARA Europe van plan om wederom deel te nemen aan diverse evenementen,
acties en markten en ook om deze zelf te organiseren. Het doel hiervan is bewustzijn creëren
bij diverse (nieuwe) doelgroepen ten aanzien van de situatie in Cambodja en SCCO en tevens
eenmalige, maar vooral ook vaste donateurs te werven. Acties/evenementen die wij voor ogen
hebben zijn o.a.:
•
•
•
•
•

Deelname aan de internationale vrouwendag, Ontmoetingskerk, IJsselstein
Deelname aan Wereldwijzer Vrijwilligersdag, UniC, Utrecht
Benefietconcert voor c.a. 250 personen (25 September 2015), Fulcotheater, IJsselstein
Collectedoel bij diverse gemeenten/parochies
Nationale Adventsactie

7.2 Werving	
  fondsen	
  en	
  structurele	
  donateurs	
  
In 2015 zal de stichting zich wederom richten op het werven van fondsen en vaste donateurs.
Een belangrijke rol hierin speelt onze aanwezigheid bij diverse gelegenheden, zodat wij door
het creëren van bewustzijn ten aanzien van de situatie in Cambodja, potentiële donateurs
kunnen bereiken en beroeren.
Om vaste donateurs meer grip te geven op hetgeen ze exact ondersteunen, presenteren we de
vijf pijlers die DARA Europe ondersteunt, als duidelijk afgebakende projecten. Hierbij willen
we, ten behoeve van een transparant financieel beleid, de sponsor duidelijk inzicht geven in
de maandelijkse kosten per project. Middels bedankbrieven en updates omtrent de situatie in
SCCO, willen we de donateurs aangesloten en betrokken houden.

7.3 Productenverkoop	
  
Na een succesvol 2014 zullen wij in 2015 de verkoop van Cambodjaanse producten,
ontwikkeld in het atelier van Colt, voortzetten. De producten verkopen wij vanuit een stand,
maar ook via de website. Het assortiment zal steeds worden uitgebreid, zodat we interessant
blijven voor huidige kopers, maar ook nieuwe doelgroepen kunnen bereiken.

7.4 Financiële	
  steun	
  aan	
  SCCO	
  
DARA Europe zal in 2015 wederom erop toezien dat de financiële steun die wij bieden aan
SCCO ten goede blijft komen aan de vijf pijlers/projecten die wij ondersteunen: (1) veilige
woon- en leefomgeving, (2) gezondheidszorg, (3) voeding en drinkwater, (4) educatie, (5)
opvoeding en begeleiding.
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Daarnaast zal DARA Europe, als de strategie en de begroting voor het uitbreidingsproject in
het dorp An Dong bekend is, in het eerste kwartaal van 2015 verdere beslissingen nemen met
betrekking tot uitbreiding van de financiering ten behoeve van het project.
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8. Jaarrekening	
  	
  

	
  

8.1 Balans	
  per	
  31	
  december	
  2014	
  
31-12-2014
Debet

31-12-2013
Credit

Debet

Credit

Activa
Liquide middelen
Voorraad
Totaal

22.715,84
109,99
________
22.825,83

19.549,57
96,91
________
19.646,48

Passiva
Vermogen stichting

22.825,83
________
22.825,83

Totaal

19.646,48
________
19.646,48

8.2 Vlottende	
  activa	
  
Liquide middelen
Rabobank - Betaalrekening
Rabobank – Spaarrekening
Kas
Kruisposten
Totaal

5.715,84
17.000,00
0,00
0,00
________
22.715,84

3.669,97
15.000,00
0,00
879,60
________
19.549,57

Vaste activa
Voorraad

Totale activa

109,99

96,91

________
22.825,83

________
19.646,48

22.825,83
________
22.825,83

19.646,48
________
19.646,48

Totale passiva
Vermogen stichting 31 december
Totale Passiva
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8.3 Baten	
  en	
  lasten	
  
Baten

31-12-2014

Donaties
Evenementen
Verkoop producten
Rente spaarrekening
Donatie banner

13.105,80
939,57
1.593,50
90,39
54,39
_________
15.783,65

Totaal

31-12-2013
15.057,03
2.894,76
2.383,50
0,00
0,00
_________
20.335,29

Lasten
Diverse kosten
Inkoop voorraad
Kasverschil
Totaal

11.858,24
746,06
0,00
_________
12.604,30

8.651,17
1.392,12
-30,10
________
10.013,19

Resultaat

_________
3.179,35

________
10.322,10
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8.4 Toelichting	
  op	
  baten	
  en	
  lasten	
  
Toelichting baten

31-12-2014

Donaties
Evenementen
Verkoop producten
Rente spaarrekening
Donatie banner
Totaal

13.105,80
939,57
1.593,50
90,39
54,39
_________
15.783,65

Diverse bedrijfslasten

31-12-2014

31-12-2013
15.057,03
2.894,76
2.383,50
0,00
0,00
_________
20.335,29
31-12-2013

Bankkosten
Kantoorbenodigdheden
Kosten Website

144,85
0,00
18,13

99,66
0,00
18,13

Reiskosten
Reiskosten

281,01

364,02

11.366,77

7.701,24

47,48

468,12

0,00
0,00

0,00
-30,10

Donatie weeshuis
Donatie weeshuis
Kosten evenementen
Kosten evenementen
Overige kosten
Inschrijving KVK
Kasverschil
Inkoop voorraad
Inkoop voorraad
Totaal
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746,06
_________
12.604,30

1.392,12
_________
10.013,19
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8.5 Toelichting	
  op	
  jaarrekening	
  
In 2014 heeft DARA Europe tussen de 2.500 en 3.000 dollar per kwartaal gedoneerd aan
SCCO, dit is meer dan in 2013. Helaas heeft DARA Europe in 2014 minder donateursgelden
mogen ontvangen dan in 2013. Het feit dat er minder donateursgelden zijn binnengekomen bij
DARA Europe en de stichting meer geld heeft gedoneerd aan SCCO, zorgt ervoor dat het
vermogen van DARA Europe in 2014 minder is gegroeid, echter laat het wel een gezonde
groei zien.
Helaas is in de boekhouding van 2013 na controle een fout geconstateerd. Deze is
gecorrigeerd en heeft in het vermogen van de stichting een positief effect van ongeveer
€ 1.000. De foutieve jaarrekening van 2013 is gecorrigeerd in dit jaarverslag van 2014. Om er
zeker van te zijn dat in de jaarrekening van 2014 niet nogmaals dezelfde fout gemaakt zou
worden, is deze jaarrekening gecontroleerd door een vrijwillige externe boekhouder.
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