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Uitgevoerde Activiteiten 2018 
Het jaar 2018 wordt gekenmerkt door een jaar van Afbouw & Opstart. Het was een dynamisch jaar. 
Op de eerste plaats zijn er zijn grote stappen gezet in de verzelfstandiging binnen het project 
‘Zelfhulpgroepen’. Deze groepen bestaan uit vrouwelijke HIV-patiënten die een startkapitaal hebben 
ontvangen om een eigen bedrijf(je) op te zetten en teneinde een inkomen te genereren voor het 
gehele gezin.  
 
Een aantal jaren zijn deze groepen met geld van Tree for Hope begeleid. Zo was er een vrijwillige 
coördinator en een vrijwillige penningmeester aangesteld. Tree for Hope had met deze 
zelfhulpgroepen de afspraak gemaakt dat de jaren 2018 en 2019 gebruikt zouden worden om het 
verzelfstandigingsproces af te ronden. Dit project wordt uitgevoerd door de Cambodjaanse partner 
Positive Women of Hope Organisation (PWHO). 
 
In het Noordwesten van Cambodja, in de provincie Battambang, zijn in 2018 een aantal projecten 
afgerond, zoals de bouw van een verblijf voor de onderwijzer van een basisschool en het realiseren 
van een schoolbibliotheek. De onderwijzer zou in dit gebied een paar uur per dag moeten reizen per 
brommer, om de school, die werkelijk in the-middle-of-nowhere staat, te bereiken. Nu kan hij 
wekelijks een paar nachten in het dorp overnachten en wordt er dagelijks voor hem gekookt door de 
ouders van de kinderen. De schoolbibliotheek kon worden ingericht met het gewenste meubilair en 
de gangbare  kinderboeken. Dit project is uitgevoerd door de Poor Family Development Association 
(PFDA). 
 
In Phnom Penh biedt een wijkziekenhuis een aantal slimme, gemotiveerde edoch arme jongeren uit 
vaak veraf gelegen gebieden de mogelijkheid om in de hoofdstad een vakopleiding of een 
universitaire opleiding te volgen. Na hun studie gaan deze personen terug naar hun geboorteplaats 
om daar hun kennis en vaardigheden in te zetten voor een beter welzijn van hun dorp. Het gaat 
jaarlijks om een groep van 10 à 12 jongeren. De stichting Tree for Hope financiert de studie. Dit 
project  wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Education of the Poor Youth of Cambodia 
(EPYC) 
 
In 2018 heeft Tree for Hope een nieuwe samenwerkingspartner in Cambodja gevonden die een 
perfecte match heeft met het strategisch beleidsplan. Deze organisatie is namelijk werkzaam in veraf 
gelegen gebieden en haar focus richt zich op de allerarmsten . Het betreft de organisatie 
Environment Health and Education Organisation (EHEO). 
 
Er zijn in 2018 met EHEO concrete afspraken gemaakt over de bouw van scholen in zeer arme 
gebieden in centraal Cambodja in 2019. In 2018 zijn door EHEO hiervoor al voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd. Tree for Hope kijkt met veel vertrouwen uit naar de samenwerking met 
EHEO in de komende jaren. 
 

Financiën 2018 
Elders op deze website presenteert de stichting Tree for Hope de Jaarrekening 2018, bestaande uit 
de Balans en de Verlies & Winst Rekening. 
 
De Verlies & Winst Rekening laat zien dat de Inkomsten in 2018 € 22.825 bedroegen.  
Donateurs en  fondswervingsactiviteiten in Nederland realiseerden een bedrag van € 12.008 en van 
(vermogens)fondsen ontving Tree for Hope een bedrag van € 10.817. In totaal dus € 22.825. 
 
De Uitgaven in 2018 lagen een beetje hoger dan de inkomsten, namelijk € 22.939. 



Oftewel een verlies van € 114. 
De projecten in Cambodja ontvingen in 2018 de onderstaande bedragen (totaal € 22.939). 
PWHO : €  8.131 
PFDA : €  5.695  
EPYC : €  7.608 
EHEO : €  1.505 
 
De Balans maakt inzichtelijk dat de liquide middelen (d.w.z. betaal- en spaarrekening) € 25.709 
bedroegen en dat het Eigen Vermogen eveneens een € 25.709 is. 
 

Beloningsbeleid 2018 
De Stichting Tree for Hope is een vrijwilligers organisatie pur sang. Er zijn namelijk geen personen in 
loondienst, er is een meewerkend bestuur dat de werkzaamheden pro deo verricht, er wordt geen 
kantoorruimte gehuurd en de stichting beschikt niet over eigendommen of onroerend goed. De 
overhead is nihil.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


