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Uitgevoerde Activiteiten 2019 
Het jaar 2019 kan worden omschreven als een jaar van Blijdschap & Grote Sprongen Voorwaarts. 
Niet in financiële zin, maar zeer zeker wel in relatie tot het meerjarig strategisch beleidsplan. 
 
Het proces van verzelfstandiging van de zelfhulpgroepen is onder professionele begeleiding van de 
samenwerkingspartner Positive Women of Hope Organisation (PWHO) binnen de afgesproken 
deadline gerealiseerd. Daarnaast zag PWHO mogelijkheden om een haalbaarheidsonderzoek uit te 
voeren betreffende een Medisch Consulent HIV-patiënten. Dit onderzoek leverde verrassende 
resultaten op.  
 
De organisatie WOMAN, een Cambodjaanse NGO die al jarenlang HIV-patiënten begeleidt, wilde heel 
graag een samenwerkingsverband aangaan met Tree for Hope. De concrete uitvoering van dergelijke 
activiteiten laat Tree for Hope over aan de samenwerkingspartner PWHO. Eind 2019 is de 
samenwerkingsovereenkomst tussen PWHO en WOMAN ondertekend. 
 
Het project om kansarme jongeren uit de provincie een kans te geven om een vakopleiding te volgen 
in Phnom Penh (het Education for Poor Youth of Cambodia, EPYC, project) kende in 2019 een 
transitie. Een groot deel van de studenten was afgestudeerd en er waren nog niet voldoende nieuwe 
aanmeldingen. Er waren dus geen grote uitgaven voor Tree for Hope. 
 
Het onderwijsproject in de Noordwestelijke provincie Battambang, dat door de Poor Family 
Development Association (PFDA) is begeleid, was in 2018 afgesloten. Maar aan de feestelijke 
afsluiting begin 2019 heeft Tree for Hope nog een geringe  financiële bijdrage geleverd. 
 
In 2018 zijn er gesprekken gevoerd over samenwerking tussen Environment Health and Education 
Organisation (EHEO) en Tree for Hope. Deze gesprekken werden in een prettige en constructieve 
sfeer gevoerd. De verwachtingen van Tree for Hope waren dan ook hoog gespannen. 
Zonder twijfel heeft EHEO geleverd wat zij vooraf hadden beloofd. In het dorp Kampong Touch, veraf 
van de bewoonde wereld en alleen bereikbaar met een brommer over onverharde wegen, is een 
lagere school gebouwd. 
 
EHEO heeft in een kort tijdsbestek een breed draagvlak gerealiseerd. De ‘Chief of Village’, de ouders 
van de kinderen, de monnik van het dorp, alsmede de ambtenarij en de politieke bestuurders 
hebben hun goedkeuring gegeven aan de bouw van deze school. Het is een topprestatie dat EHEO dit 
in zo’n korte tijd voor elkaar heeft gekregen. Door deze school krijgen meer kinderen onderwijs. 
Zonder de hulp van Tree for Hope was dit ondenkbaar geweest, omdat zelfs de lokale overheid niet 
over voldoende financiële middelen beschikt om in deze veraf gelegen dorpen scholen te bouwen. 
 
In 2019 zijn een aantal gesprekken gevoerd met het bestuurslid mevr. S. Heng Chheng, woonachtig in 
Phnom Penh. Het onderwerp van deze gesprekken was de behoefte van Tree for Hope om over een 
vaste contactpersoon in Cambodja te kunnen beschikken. Eind 2019 is mevr. S. Heng Chheng akkoord 
gegaan met de functie van Executive Director, per 1 januari 2020. Op haar verzoek onder dezelfde 
voorwaarde waaronder zij bestuurslid was: alle werkzaamheden voor Tree for Hope zijn pro deo. 
 

Financiën 2019 
Elders op deze website presenteert de stichting Tree for Hope de Jaarrekening 2019, bestaande uit 
de Balans en de Verlies & Winst Rekening. 
 



De Verlies & Winst Rekening laat zien dat de Inkomsten  € 12.706 bedroegen. Dat is circa € 10.000 
minder dan in 2018. De daling wordt zowel veroorzaakt door aanzienlijk minder donaties in 
Nederland (€ 7.706 t.o.v. € 12.008) als een halvering van de bijdragen van (vermogens)fondsen         
(€ 5.000 t.o.v. € 10.817). 
 
In 2019 lagen de Uitgaven circa 21% hoger dan de inkomsten, namelijk € 15.425. Hierdoor is het 
eigen vermogen met € 2.718 gedaald. Het bestuursbesluit om een dergelijk verlies te accepteren 
werd beïnvloed door twee ontwikkelingen: 

1. De bereidheid van de samenwerkingspartner PWHO in Cambodja om vooronderzoek te 
verrichten naar reële mogelijkheden voor een Medisch Consulent HIV. Deze activiteit 
uitstellen om eerst de fondswerving te starten, zou geen slimme zet zijn geweest. 

2. De enorme snelheid waarmee het maatschappelijk draagvlak voor de bouw van een school in 
de provincie Kampong Thom werd gerealiseerd. Ook in dit geval gold dat de bouw van de 
school uitstellen geen reële optie was, omdat de inschatting was dat het bestuurlijk en 
ambtelijk draagvlak zou gaan afbrokkelen. Bovendien was het regenseizoen aanstaande en 
dan zou er zeker een half jaar niet gebouwd kunnen worden. 
 

De projecten in Cambodja ontvingen in 2019 de onderstaande bedragen (totaal € 15.425). 
PWHO : €  5.283 
PFDA : €     396  
EPYC : €     221 
EHEO : €  9.525 
 
De Balans maakt inzichtelijk dat de liquide middelen (d.w.z. betaal- en spaarrekening) € 22.991 
bedroegen en dat het Eigen Vermogen in 2019 is verminderd tot € 22.991. 
 

Beloningsbeleid 2019 
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.  
 
 
 
 
 


