TOELICHTING 2020
1. Uitgevoerde Activiteiten 2020
In vele opzichten is 2020 een bizar jaar geweest. De pandemie covid-19 legt het dagelijks leven voor
een belangrijk deel helemaal plat. Nederland kent twee keer een Lock down.
Eenzelfde ervaring heeft Cambodja. Ook daar ligt het economische, sociale en toeristische leven aan
banden. Voor korte tijd is het wereldnieuws dat het Nederlandse cruiseschip de Westerdam twee
weken in de Chinese Zee rond vaart terwijl geen enkel land toestemming geeft om aan te meren.
Uiteindelijk mag het cruiseschip de Cambodjaanse havenstad Sihanoukville binnenvaren. Premier
Hun Sen komt de 1.455 passagiers, waarvan 91 personen de Nederlandse nationaliteit hebben,
persoonlijk verwelkomen.
De officiële statistieken laten zien dat Cambodja in 2020 ruim 950 besmettingen heeft gehad. Dat er
circa 600 mensen zijn hersteld en dat er niemand is overleden.
Hoe kan het dat het Zuidoost-Aziatische land, dat nagenoeg evenveel inwoners als Nederland heeft,
in 2020 geen enkel sterfgeval heeft gekend? ‘Dat is eigenlijk een groot mysterie’, zegt Zuidoost-Aziëcorrespondent Jeroen Visser. ‘Het heeft natuurlijk te maken met het opvallend lage aantal
besmettingen in het land. Tot voor kort waren er gewoon heel weinig coronagevallen in Cambodja.’
Over de vraag hoe dat dan weer kan, schreef Visser in het najaar van 2020 een reportage voor de
Volkskrant. Visser: ‘Wat in ieder geval een rol speelt, is dat de grenzen met buurlanden Thailand,
Vietnam en Laos al sinds het begin van de coronacrisis potdicht zitten. Wie toch het land binnen wil
komen, moet zich onderwerpen aan een strenge controle. Eerst word je sowieso getest op het
coronavirus. Daarna volgt een twee weken durende, verplichte quarantaine in een hotel.’

1.1 Projecten in Cambodja
In de lijn van het meerjarig beleidsplan van de stichting Tree for Hope dat in 2018 is aangenomen ligt
in 2020 de focus op een tweetal projecten: (A) de Medisch Consulent (MC) voor HIV-patiënten en (B)
het renoveren van de studentenhuisvesting in het kader van het EPYC-project. EPYC staat voor
Education of the Poor Youth of Cambodia.
1.1.1. Medisch Consulent
De Cambodjaanse counterpart van de stichting Tree for Hope (TfH) voor projecten met de focus op
HIV is PWHO. In 2019 heeft Tree for Hope faciliterend opgetreden om een samenwerkingsverband te
realiseren tussen de Cambodjaanse non-gouvermentele organisaties WOMAN en PWHO.
Vanaf 1 januari 2020 heeft PWHO/TfH zich gemotiveerd en intensief ingezet om de taken binnen het
samenwerkingsverband optimaal uit te voeren.
De huisvesting van dit samenwerkingsverband is het Kien Svay Referral Hospital in Kandal district.
Tijdens de corona pandemie is het merendeel van de Cambodjaanse bevolking doodsbang om naar
een ziekenhuis te gaan. Uit vrees om daar een covid-19 besmetting op te lopen.
Het is een moeilijke start van dit project maar gaandeweg wordt er een vertrouwensrelatie
opgebouwd met de HIV-patiënten.
Een onverwachte ontwikkeling dwarsboomt de plannen van Tree for Hope. Niet alleen de patiënten
zijn angstig om een ziekenhuis te bezoeken, ook de artsen verschijnen niet meer iedere dag op de
werkvloer. Hierdoor komt er een enorme druk te staan op het samenwerkingsverband van WOMAN
en PWHO. Men dient regelmatig taken uit te voeren die de verantwoordelijkheid zijn van de arts.
Eind 2020 is er nog veel onduidelijk over de voortzetting van dit project.

1.1.2. Edecation of the Poor Youth of Cambodia (EPYC)
EPYC is een project dat jongeren uit veraf gelegen en moeilijk bereikbare gebieden, de zogenaamde
Poor Youth of the poorest regions, de mogelijkheid biedt om een vak te leren, in de hoofdstad
Phnom Penh. Voorwaarde om te participeren in het EPYC project is dat de studenten beloven dat zij,
nadat ze zijn afgestudeerd, hun kennis en vaardigheden gaan inzetten in hun home Town.
De studenten zijn gehuisvest op de bovenste (zolder) verdieping van een wijkziekenhuis in een arme
buitenwijk van Phnom Penh. De huisvesting was abominabel slecht. Zelfs voor Cambodjaanse
begrippen. Twee donoren in Nederland, te weten Wilde Ganzen en Stichting Scholenproject
Cambodja Rotterdam (SSCR), hebben voldoende financiële middelen ter beschikking gesteld om de
noodzakelijke verbouwing mogelijk te maken.
Door de corona pandemie heeft de verbouwing een aanzienlijke vertraging opgelopen. Veel
arbeiders die normaliter in Phnom Penh wonen waren de hoofdstad ontvlucht en terug gegaan naar
het dorp waar zij waren geboren. De oorspronkelijke thuishaven bood hen meer zekerheid dan het
hectische en chaotische leven in een grote stad.

1.2. Fondswerving in Nederland
Door de corona maatregelen die het kabinet in 2020 heeft afgekondigd is het haast onmogelijk om
fonds wervende activiteiten te organiseren. Heel sporadisch hebben “Vrienden van Tree for Hope”
activiteiten geïnitieerd die geld hebben opgeleverd.
Vergeleken met voorafgaande jaren is dit slechts een fractie.

2. Financiën 2020
Elders op deze website presenteert de stichting Tree for Hope de Jaarrekening 2020, bestaande uit
de Balans en de Verlies & Winst Rekening.
De Verlies & Winst Rekening laat zien dat de Inkomsten in 2020 € 2.382 bedroegen. Tegen € 12.706
in 2019.
In 2020 lagen de Uitgaven circa 400% hoger dan de inkomsten, namelijk € 11.739. Hierdoor is het
eigen vermogen met € 9.357 gedaald. Het bestuur van Tree for Hope heeft een dergelijk verlies
geaccepteerd omdat covid-19 een factor is waar het bestuur geen enkele invloed op kon uitoefenen.
De twee projecten in Cambodja hebben in 2020 de volgende bedragen ontvangen:
PWHO : € 2.165
EPYC : € 9.574
De Balans maakt inzichtelijk dat de liquide middelen (d.w.z. betaal- en spaarrekening) € 13.634
bedroegen. Het Eigen Vermogen is in 2020 verminderd tot € 13.634.

3. Beloningsbeleid 2020
De Stichting Tree for Hope is een vrijwilligers organisatie pur sang. Er zijn 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.

