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Hoofdstuk 1: INLEIDING
1.1

Aanleiding

‘Tree for Hope’ is in 2007 als een éénmansactie begonnen door Hans Bosch. In 2010 is, om
daar een vervolg aan te geven, de Stichting ‘Lege handen voor Cambodja/Tree for Hope’
opgericht.
Na circa 10 jaar is er behoefte om te evalueren en te leren van de voorbije jaren. Kortom, een
blik naar achteren, conclusies te trekken om zodoende het fundament van de stichting te
verstevigen.
In het najaar van 2017 is kritisch naar het verleden gekeken en zijn er plannen gemaakt voor
de jaren 2019 tot en met 2021 waarbij 2018 een transitiejaar is voor de fine tuning.
In april 2018 is er intensief overleg geweest met de drie Cambodjaanse bestuursleden in
Phnom Penh. Hun inbreng is van cruciaal belang geweest in de totstandkoming van dit
strategisch beleidsplan.
De stichting Tree for Hope is in Nederland geregistreerd onder de naam: Lege Handen voor
Cambodia/Tree for Hope. Kamer van Koophandel nummer: 51172607. Anbiverklaring:
823132365.

1.2

Proces

Zoals hierboven is vermeld hadden de bestuursleden in Nederland in het voorjaar van 2017 de
behoefte om de stichting na zeven jaar in de volgende fase te loodsen. De werkwijze te
evalueren, de samenwerking met de Cambodjaanse counterpartner tegen het licht te houden,
de resultaten kritisch te beoordelen, de sterkte en zwakte van de organisatie en de kansen en
bedreigingen in kaart te brengen om vervolgens als lerende organisatie, consequenties te
trekken voor de nabije toekomst.
Om dit proces in goede banen te leiden en omdat een frisse blik van buiten zijn meerwaarde
kan hebben is een externe adviseur ingeschakeld, dhr. H. Bemelmans, eveneens pro deo.

1.3

Leeswijzer

Reeds tien jaar voert de stichting Tree for Hope projecten uit in Cambodja. Het gegeven dat
de stichting geen betaalde beroepskrachten in dienst heeft en dat alle werkzaamheden door
vrijwilligers worden uitgevoerd, is vrij zeldzaam, bijna uniek in de wereld van
ontwikkelingssamenwerking. Het tienjarig bestaan en de resultaten die in die periode zijn
bereikt, dwingen respect af.
Op basis van dit fundament heeft het bestuur er voor gekozen een driejarig beleidsplan te
formuleren (hoofdstuk 1).
Het vertrekpunt in dit beleidsplan is de lezer een beeld te geven van zowel het land Cambodja
(hoofdstuk 2) als de organisatie Tree for Hope (hoofdstuk 3).Vervolgens worden op basis van
enkele kengetallen de resultaten van de afgelopen tien jaar gepresenteerd (hoofdstuk 4). Om
als lerende organisatie te anticiperen op zowel interne zaken als externe ontwikkelingen zijn
deze factoren met behulp van een SWOT-analyse in beeld gebracht (hoofdstuk 5).
Een evaluatie van het verleden en de prognoses en verwachtingen voor de toekomst zijn
kritisch tegen het licht gehouden om vervolgens keuzes te maken voor de nabije toekomst,
een nieuw beleid (hoofdstuk 6).
Het theoretische kader is vertaald naar concrete projecten in Cambodja (hoofdstuk 7).
Het realiseren van beleid kost geld. Het genereren van financiële middelen is dus
noodzakelijk. Wat de financiële targets zijn voor 2019 wordt zichtbaar in de begroting 2019
(hoofdstuk 8).
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Hoofdstuk 2: HISTORIE CAMBODJA
De Stichting Tree for Hope initieert en voert projecten uit in Cambodja. Om de
werkzaamheden en projecten in de maatschappelijke context te kunnen plaatsen volgt er een
beknopte geschiedenis van Cambodja.

2.1 Oudheid
Over de aller vroegste geschiedenis van Cambodja is maar weinig bekend door het ontbreken
van betrouwbaar historisch materiaal. Schriftelijke bronnen zijn allemaal verdwenen. Er is
veel vernietigd door de Rode Khmer in de jaren 70.
Archeologisch onderzoek heeft in ieder geval wel aangetoond dat het huidige Cambodja 6000
jaar geleden al bewoond werd. De pottenbakmethode uit die tijd wordt nu nog steeds
toegepast.
Van de 1ste tot de 6de eeuw na Christus behoorde het huidige Cambodja tot het Koninkrijk
Funan, dat Óc Eo (in het huidige Vietnam) als hoofdstad had. Funan floreerde door de
gunstige handelsligging tussen China en India. Zo kwamen er Indiase en Chinese invloeden
binnen in Cambodja, maar het waren vooral de Indiase invloeden die de cultuur, taal en
religie van de Cambodjanen hebben vormgegeven.

2.2 Rijk van Angkor (802 – 1431)
In 802 verklaarde prins Jayavarman II (790-835)
de Khmer-gebieden onafhankelijk en liet hij
zichzelf tot ‘devaraja’ kronen, de goddelijke
koning Jayavarman II. Hij zou de grondlegger
worden van een van de machtigste ZuidoostAziatische rijken ooit, het Rijk van Angkor, dat
600 jaar zou duren. Hij noemde dit rijk
Kambujadesa, later verbasterd tot Cambodja en
Kampuchea.
Onder koning Suryavarman II (1113-1150)
beleefde Cambodja een gouden periode. Hij
veroverde het zuiden van Vietnam en knoopte
betrekkingen met China aan. Hij liet tevens de Angkor Wat bouwen, een van de grootste
religieuze bouwwerken ter wereld.
Koning Jayavarman VII (1181-1219) breidde zijn rijk uit tot ongekende grootte. Het Khmerrijk omvatte in die tijd het huidige Thailand, Laos, en delen van Birma, Vietnam en Maleisië.
Onder deze koning werd het boeddhisme ingevoerd als staatsfilosofie. Na de dood van
Jayavarman VII viel het rijk al snel ten prooi aan de machtige buurlanden.
Halverwege de 14e eeuw vielen Thaise koninkrijken Angkor binnen, en in 1431 werd de
hoofdstad definitief ingenomen. Koning Ponhea Yat verliet Angkor en vertrok naar Phnom
Penh en daarmee kwam er een einde aan zes eeuwen Cambodjaanse suprematie.

2.3 Donkere Eeuwen (1431 – 1864)
In de zestiende eeuw werd Thailand voortdurend aangevallen door Birma en hier profiteerde
de Cambodjaanse koning van. Hij heroverde het westen van Cambodja op de Thai en
verplaatste de hoofdstad Phnom Penh naar Lovek.
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Rond 1600 begon de periode van de ‘donkere eeuwen’, waarin Cambodja in de vuurlinie lag
tussen de twee machtige buurlanden Thailand en Vietnam. De zwakke Cambodjaanse
koningen zochten dan weer bescherming bij Thailand, en dan weer bij Vietnam. In 1620 werd
de hoofdstad weer eens verplaatst, nu naar Udong, gelegen ten noordwesten van Phnom Penh.
In 1779 trad koning Ang Eng aan, de grondlegger van het huidige koningshuis. Tijdens zijn
bewind werden enkele Cambodjaanse provincies door Thailand bezet. Tegelijkertijd
veroverden de Vietnamezen de Mekong-delta, waardoor Cambodja de vrije doorgang naar zee
verloor.

2.4 Franse Kolonie (1864 - 1953)
Op 17 april 1864 ondertekende koning Norodom een verdrag met de Fransen, waarbij
Cambodja een Frans protectoraat werd. Hiermee probeerde Norodom een einde te maken aan
de overheersing van de Thai en de Vietnamezen. In datzelfde jaar, in 1864, had Norodon ook
al de provincies Siem Reap, Sisophon en Battambang aan Thailand afgestaan om een oorlog
te voorkomen.
De Cambodjanen schoten hier echter niet zo heel veel mee op, want in 1884 werd het land een
kolonie van Frankrijk en bestuurd door een Franse ‘resident superieur’. Het door Frankrijk
getolereerde binnenlands bestuur stelde bitter weinig voor en alle economische winsten
verdwenen in de zakken van de Fransen.
In 1907 sloot Frankrijk met Thailand een verdrag op grond waarvan Siem Reap, Battambang
en Sisophon weer tot Khmergebied werden verklaard.
Na de dood van koning Monivong in 1941 werd door de Fransen zijn 19 jaar jonge kleinzoon
Norodom Sihanouk naar voren geschoven. Hoewel onervaren eiste hij meteen de
onafhankelijkheid van Cambodja op. Dit leek in maart 1945 te gaan lukken toen de Japanners
het Franse koloniale bestuur afzetten en vervingen door een regering onder leiding van
Sihanouk. Toen de Japanners echter capituleerden wilden de Fransen op de oude voet verder
gaan, zeer tot ongenoegen van Sihanouk en de Cambodjaanse elite. Er volgden steeds heviger
protesten tegen de koloniale aanwezigheid van de Fransen in Cambodja en er ontstond
onvermijdelijk een nationalistische beweging, de Khmer Issarak, de ‘Vrije Khmer’.
In 1946 kreeg Cambodja de status van autonome natie binnen de Franse Unie.
Op 9 november 1953 droeg de Franse regering de soevereiniteit over aan de Cambodjaanse
regering en werd Norodom Sihanouk staatshoofd.

2.5 Norodom Sihanouk (1953 - 1975)
In maart 1955 nam Sihanouk een op het eerste
gezicht merkwaardige beslissing. Hij trad af als
koning ten gunste van zijn vader Norodom
Suramarit. De bedoeling hierachter was dat hij nu
de handen vrij had om zich met de politiek te
bemoeien. Hij stichtte een politieke partij, de
Socialistische Volksbeweging (Sangkum Reastr
Niyum), die tot 1966 alle zetels in het parlement
innam.
Wat de buitenlandse politiek betrof waaide hij met
alle winden mee, maar in 1963 volgde er een
koerswijziging. De Verenigde Staten knoopten
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vriendschappelijke banden aan met Zuid-Vietnam en Thailand, van oudsher vijanden van
Cambodja. Vanaf die tijd weigerde Sihanouk nog langer hulp van de Amerikanen te
aanvaarden en schortte zelfs alle diplomatieke betrekkingen op. In 1966 trok Sihanouk zijn
land als het ware de Indo-Chinese oorlog in. Hij gaf de Noord-Vietnamezen toestemming om
over Cambodjaans grondgebied de Ho Chi Minh-route te gebruiken richting Zuid-Vietnam. In
1969 brak de hel los boven het oosten van Cambodja: Amerikaanse B-52 bommenwerpers
wierpen meer dan een half miljoen ton bommen af boven het gebied. Dit kostte
honderdduizenden Cambodjanen het leven en er kwam bovendien een grote
vluchtelingenstroom op gang. Pas in 1973 stopten de aanvallen van de Amerikanen.
In de binnenlandse politiek kreeg Sihanouk het ook zwaar te verduren. Zowel linkse
intellectuelen als de stedelijke middenklasse keerden zich tegen hem. De in 1969 premier
geworden generaal Lon Nol was medeverantwoordelijk voor de staatsgreep van 18 maart
1970 waarbij Sihanouk werd afgezet. Hij vestigde zich in China. Op 5 oktober 1970 werd in
Cambodja de republiek uitgeroepen en Lon Nol kwam aan de macht. Onmiddellijk na zijn
aantreden kwam het verzet op gang, met name door de Rode Khmer, die in zijn guerrillaactiviteiten werd gesteund door onder andere Noord-Vietnam. Lon Nol werd gesteund door
Zuid-Vietnam en de VS, maar hij wist de strijd tegen de guerrilla’s niet te winnen. Lon Nol
vluchtte in april 1975 naar de Verenigde Staten.

2.6 Rode Khmer (1975 – 1979)
Enkele weken na het vertrek van Lon Nol veroverde de Rode Khmer de hoofdstad Phnom
Penh en nam de macht over. De naam van het land werd
gewijzigd in Democratisch Kampuchea.
De Rode Khmer, onder leiding van Saloth Sar, beter
bekend als Pol Pot (een zelfbedachte bijnaam die staat
voor ‘politique potentielle’), stond een radicaal
maatschappijmodel voor ogen: een communistische
landbouwstaat.
Men wilde een agrarische samenleving en dus werden
alle mensen uit de steden verdreven en gedwongen om naar het platteland te verhuizen om op
collectieve boerderijen te werken en dwangarbeid te verrichten. Steden moesten verdwijnen
en iedereen moest boer worden. Privébezit
werd afgeschaft. Persoonlijke eigendommen
diende men achter te laten of werden
ingenomen. Van de drie miljoen mensen die
de hoofdstad in 1975 bewoonden, waren er in
januari 1979 nog maar 23.000 over.
Men wilde ook een niet-kapitalistische
samenleving en dus schafte men geld af en
verving het door ruilhandel.
Men wilde ook een seculiere samenleving en
dus verbood men de godsdienst en liet men
zowat alle Boeddhistische monniken
vermoorden.
Veel mensen (monniken, leerkrachten, artsen, ambtenaren, militairen, intellectuelen) werden
geëxecuteerd, vaak zonder enige reden of voor lichte vergrijpen. Het dragen van een bril of
van nette (burgerlijke) kleding, of het in bezit hebben van een (buitenlands) boek, of kennis
van een vreemde taal was voldoende reden voor executie.
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De familie werd afgeschaft. Slechts "Angkar" (de partij) bepaalde wie zich met wie mocht
voortplanten en voedde de kinderen die hieruit voortkwamen op. Zelfs woorden als "vader"
en "moeder" mochten niet meer gebruikt worden.
Voedsel mocht slechts collectief worden genuttigd tijdens maaltijden in de eetzaal. Zelfs het
verzamelen van fruit was verboden omdat dat "egocentrisch" zou zijn, al het fruit behoorde
immers toe aan "Angkar". Inkrimping van rantsoenen of iemand een maaltijd geheel
ontzeggen was een populaire straf die vaak tot gevolg had dat men te ziek werd om te werken,
helemaal niets meer kreeg en ten slotte overleed.
Achterdocht en verraad waren
overlevingsmechanismen tussen de burgers
onderling en binnen de Rode Khmer.
De gecombineerde effecten van dwangarbeid,
ondervoeding, slechte medische zorg en
executies resulteerden in de dood van ongeveer
20% van de Cambodjaanse bevolking. In totaal
zijn naar schatting ruim 2 miljoen mensen
gestorven onder Pol Pot’s leiderschap.

2.7 Bevrijding en Bezetting (1978 – 1989)
In december 1978 vielen Vietnamese troepen Cambodja binnen om dit land te bevrijden van
de Rode Khmer. Op 11 januari 1979 werd de Volksrepubliek Kampuchea uitgeroepen.
Miljoenen mensen trokken het land door om overlevende familieleden en vrienden terug te
vinden. Daardoor werd de oogst verwaarloosd, wat leidde tot voedseltekorten en een
hongersnood die nog eens honderdduizenden slachtoffers maakte.
De Vietnamese bezetters installeerden een marionettenbewind en de Cambodjaan Hun Sen
werd minister van Buitenlandse Zaken en later, in 1985, premier.
Hun Sen had zich eind jaren 60 aangesloten bij de Kampucheaanse Revolutionaire
Volkspartij en bij haar militaire vleugel, de Rode Khmer. Hij klom op tot brigadier in de Rode
Khmer. Nadat de Rode Khmer begon aan haar massaslachtingen, ging Hun Sen naar Vietnam.
Toen Vietnam Cambodja had binnengevallen keerde Hun Sen in het kielzog van de
Vietnamezen terug naar Cambodja.
Pol Pot was met dertigduizend Rode Khmers en bijna 100 duizend
burgers naar de grens met Thailand gevlucht en zette vanuit de
jungle de guerrilla voort. Dit zou nog bijna twintig jaar stand
houden. Pol Pot en de Rode Khmer werd gesteund door Thailand
dat hem gebruikte als buffer tegen de Vietnamezen.
Pol Pot vormde een regering in ballingschap, bestaande uit de
Rode Khmer, het Khmer People's National Liberation Front
(KPNLF) en de Sihanoukisten, die door China, de Verenigde
Naties en het Westen toch gezien werd als de legitieme regering;
dat wil zeggen als de wettige representant van het Cambodjaanse
volk. In de Algemene Vergadering van de VN duurde dit tot 1991.
In 1989 trokken de Vietnamezen zich terug omdat ze niet langer financieel werden gesteund
door de Sovjet Unie die op dat moment zelf in elkaar viel. De officiële naam werd in
Cambodja veranderd.
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2.8 Rumoerige Instabiliteit (1989 – 2000)
Na de terugtrekking van de Vietnamese troepen werden verkiezingen beloofd. Tegelijkertijd
namen de guerrilla-activiteiten in het land toe. Na het mislukken van de internationale
vredesconferenties in 1990 begon een moeizaam onderhandelingsproces tussen de
Cambodjaanse verzetsgroepen en de nog door Vietnam geïnstalleerde regering onder leiding
van Hun Sen.
Uiteindelijk keerde prins Norodom Sihanouk in 1991 terug, nadat de strijdende partijen onder
toezicht van de VN-Veiligheidsraad het vredesakkoord hadden ondertekend. Dit maakte de
weg vrij voor de komst van internationale troepen (UNTAC). Deze troepen moesten toezicht
houden op het staakt-het-vuren, de vier strijdende partijen deels ontwapenen en het zodoende
mogelijk maken dat vrije verkiezingen gehouden konden worden. De in mei 1993 gehouden
vrije verkiezingen werden gewonnen door het Verenigd Nationaal Front voor een
Onafhankelijk, Neutraal, Vredelievend en Samenwerkend Cambodja (FUNCINPEC).
Begin 1994 braken er gevechten uit tussen het regeringsleger en de Rode Khmer. Dit conflict
had zijn weerslag op de ontwikkeling van de economie, terwijl machtsmisbruik, corruptie en
terreur van de Rode Khmer voor veel ellende zorgden.
In juni 1997 pleegde Hun Sen een succesvolle staatsgreep. Niet lang daarna werden
parlementsverkiezingen gehouden. Deze werden gewonnen door Hun Sen's Cambodjaanse
Volkspartij.
Belangrijke Rode Khmer-leiders als Khieu Samphan en Nuon Chea, gaven zich in december
1999 over. De overgebleven Rode Khmer legden de wapens neer en erkenden het wettig
gezag van Hun Sen.
Er kwamen steeds meer bewijzen dat Pol Pot op 15 april 1998 zelfmoord had gepleegd. Maar
hoe hij precies is gestorven is altijd onduidelijk gebleven omdat zijn lichaam snel werd
verbrand vooraleer er een officiële doodsoorzaak kon worden vastgesteld.

2.9 Onevenwichtige Vooruitgang (2000 – 2018)
In 2000 werd er na lang aandringen van
de VN, door Hun Sen ingestemd met
instelling van een Buitengewoon
Tribunaal voor de Berechting van
Misdaden tijdens het Rode Khmerbewind van Pol Pot. Ook de rol van de
Verenigde Staten en de hele
internationale gemeenschap zou bekeken
moeten worden, maar dat was een brug te
ver. Met de latere Amerikaanse
presidentskandidaat senator John Kerry
werd er toen een compromis gesloten,
waarin overeengekomen werd dat alléén de voormalige Rode Khmer-leiders berecht zouden
worden. Uiteindelijk bleven de belangrijkste Rode Khmer-leiders echter in vrijheid en
keerden zelfs terug in de politiek. Duidelijk werd wel hoeveel steun het verderfelijke regime
van Pol Pot van de Verenigde Staten en China had gekregen. In totaal ging het om honderden
miljoenen dollars.
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Eind mei 2000 werd de regering Hun Sen beloond voor de
oprichting van het tribunaal. Op de donorconferentie in
Parijs werd Cambodja 548 miljoen dollar hulp beloofd.
Het bleef echter onrustig in Cambodja. Hun Sen werd een
laks beleid inzake omstreden grenskwesties verweten en
van de belangrijkste zes Rode Khmer-leiders zaten in 2001
alleen Kaing Guek Eav, beter bekend als Duch (hoofd van
het martelcentrum Tuol Sleng) en Ta Mok (berucht generaal
van de Rode Khmer) gevangen. De anderen waren nog
steeds op vrije voeten.
In 2001 werden de voorverkiezingen gehouden voor de hoofden van de administratieve
dorpsgemeenschappen. Opmerkelijk was dat nog steeds, twintig jaar later, ex-leden van de
Rode Khmer en de Cambodjaanse Volkspartij de belangrijkste posities op lokaal niveau
innamen. Politiek geweld was aan de orde van de dag, vooral tegen leden van de oppositie.
Ook in 2001 waren er weer veel problemen met het tribunaal. Beruchte misdadigers van het
Rode Khmer-regime waren nog steeds niet veroordeeld en belangrijke leiders als Leng Sary
en Khieu Samphan leiden een ongestoord en comfortabel leven.
De donorhulp daalde in 2002 met 25% en de buitenlandse schuld steeg tot meer dan 3 miljard
dollar. Belangrijke economische sectoren als de kledingindustrie en het toerisme groeiden niet
meer en zorgden voor een sterke daling van de algemene groei. Op de ranglijst van meest
corrupte landen bereikte Cambodja een van de hoogste plaatsen.
De vrij rustig verlopen verkiezingen werden vervolgens gewonnen door de Cambodjaanse
Volkspartij (CPP). Hierdoor kon premier Hun Sen nogmaals acht jaar aan de macht blijven.
De SARS-epidemie die in 2003 onder andere Vietnam en China trof, had ook ernstige
gevolgen voor Cambodja. De toeristenindustrie liep miljoenen dollars aan inkomsten mis.
In juli 2008 claimde Hun Sen de overwinning in de parlementsverkiezingen. EU waarnemers
rapporteerden dat de verkiezingen niet aan de internationale standaarden hadden voldaan.
In februari 2009 werd voormalig
Rode Khmer leider Duch berecht
in Phnom Penh: een
gevangenisstraf van 35 jaar. In
2012 werd deze straf omgezet in
levenslang.
Nuon Chea (boven links), Leng
Sary (boven rechts).
Leng Thirith (onder links), Khieu
Samphan (onder rechts)
In juli 2013 waren er weer presidentsverkiezingen. Hun Sen kreeg een nieuwe termijn van vijf
jaar. Hierop volgden massale protesten.
Twee van de laatste nog levende Rode Khmer-leiders, Khieu Samphan en Nuon Chea werden
in augustus 2014 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Leng Sary was een jaar eerder
overleden, in 2013, zonder ooit gestraft te zijn.
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Het huidige Cambodja wordt bestuurd door eerste minister Hun Sen van de CPP (Cambodian
People’s Party). De CPP controleert zowel de uitvoerende als de wetgevende macht. Van een
democratie zoals wij die kennen is geen sprake. Corruptie is een ernstig probleem in de
huidige Cambodjaanse politiek.
In juli 2018
had premier
Hun Sen en
zijn regerende
Cambodian
People’s Party
de parlementsverkiezingen
met overmacht
gewonnen. Zij
kregen circa 80
procent van de
stemmen. De
stembusgang
werd vooraf al
fel bekritiseerd.
Mensenrechtengroepen en
de VN trokken
de eerlijkheid
in twijfel
omdat de
grootste oppositiepartij, de door Sam Rainsy opgerichte Cambodian National Rescue Party
(CNRP), door de hoogste rechtbank werd verboden. CNRP-leider Kem Sokha zit vast op
verdenking van landverraad.
Opmerkelijk was de hoge opkomst van ruim 82 procent. Dit was bij de vorige parlementsverkiezingen nog 69 procent. Volgens Bun Hok, de voorzitter van Cambodja’s nationale
verkiezingscommissie, was de opkomst hoger omdat de kiezers hun verplichtingen beter
begrijpen.
Met de verkiezingsoverwinning verstevigde Hun Sen zijn grip op het land. De met ijzeren
vuist regerende premier is al sinds 1985 aan de macht en legt oppositieleden en andere critici
geregeld het zwijgen op. De premier zegt nog zeker tien jaar in het zadel te willen blijven.
En hij zal zeker veel steun krijgen van zijn drie zonen. In juni 2018 benoemde Hun Sen zijn
oudste zoon, Hun Manet, als hoofd van de krijgsmacht terwijl deze zoon ook leiding geeft aan
de anti-terrorisme eenheid en hij is de persoonlijke lijfwacht van zijn vader. Zijn tweede zoon,
Hun Manit, is Brigadegeneraal en hoofd van de militaire veiligheidsdienst en tenslotte zijn
jongste zoon, Hun Many, is parlementariër en stuurt de jeugdorganisatie van de partij aan.
Bronnen:
- Wikipedia
- www.voluntoura.nl
- www.zuidoostaziemagazine.com
- www.travelmarker.nl

- Dagblad Trouw
- www.landenweb.nl
- www.reisdoc.nl
- www.ucos.be
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Hoofdstuk 3: STICHTING TREE FOR HOPE
3.1

Missie

De missie van de stichting is om hulp te bieden aan de allerarmsten in Cambodja. Zij die
leven onder de armoedegrens. De hulp is erop gericht dat deze mensen kunnen voorzien in de
eigen levensbehoefte. Onder andere door het verstrekken van een startkapitaal om een eigen
bedrijfje te beginnen. Hierdoor kunnen zij een inkomen genereren en vervolgens weer actief
participeren in de maatschappij.
Daarnaast wordt er financiële steun geboden aan jongeren om een studie of een opleiding te
volgen. De derde pijler is het bouwen van (basis)scholen in veraf gelegen dorpen waar de
mogelijkheden voor onderwijs erg minimaal zijn.

3.2

Werkwijze

De voorzitter, Hans Bosch, verblijft ieder jaar van november tot mei in Cambodja voor
overleg en om toezicht te houden op de voortgang van de projecten. In de periode juni tot en
met oktober houden de Cambodjaanse bestuursleden en medewerkers de voortgang scherp in
de gaten. Wim Bogerd en André van Achterberg zijn jaarlijks in de maand januari of februari
in Cambodja. Op deze wijze is er voor het voltallige bestuur gelegenheid om vier weken
intensief overleg te voeren. Daarnaast biedt het de Nederlandse bestuursleden de gelegenheid
om de voortgang van de projecten met eigen ogen waar te nemen.

3.3

Organisatiestructuur

Het bestuur neemt alle belangrijke beslissingen, stelt een begroting samen en maakt plannen.
Hiervoor zijn er speciale vergaderingen die in de maanden januari/februari in Phnom Penh
plaatsvinden. Drie van de vier Nederlandse bestuursleden zijn dan ieder jaar in Cambodja.
In de periode dat er geen enkel Nederlandse bestuurslid in Cambodja verblijft, is er een
intensief emailverkeer en zijn er veelvuldig Skype-gesprekken.

3.4 Cambodjaanse Counterparts
De Stichting Tree for Hope werkt in Cambodja samen met de volgende organisaties:
- Positive Women of Hope Organisation ( PWHO)
- Poor Family Development Association ( PFDA)
- Education for the Poor Youth in Cambodia
- Environment, Health and Education Organisation (EHEO)

3.5

Medewerkers

De stichting is in 2010 opgericht door Hans Bosch met hulp van Wim Bogerd. Al vrij snel
kwam André van Achterberg het bestuur versterken. Hun persoonlijke motivatie om zich in te
zetten voor mensen 12.000 kilometer van Amsterdam geeft een goed beeld van hun
betrokkenheid en gedrevenheid.
Hans Bosch
Als kind droomde ik van en adoreerde ik het werk van Albert Schweitzer in Lambarene. Later
wilde ik voor Artsen zonder Grenzen werken maar dat is door familie omstandigheden nooit
doorgegaan.
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Tijdens een van mijn reizen deed ik vrijwilligerswerk in een tempel in Thailand waar
HIV/Aids patiënten werden opgevangen. Daar ontmoette ik de Cambodjaanse arts Charlie
(Vin Samnang). Hij nodigde mij uit om in Cambodja het terrein en de mogelijkheden te
verkennen om de meest kwetsbare mensen te ondersteunen, samen met hem en zijn vrienden
die ook arts zijn.
Dit was het begin van de oprichting van de stichting Lege Handen voor Cambodia/Tree for
Hope.
Ik vertrok naar Cambodja, werd aan veel mensen voorgesteld, reisde door de provincie en
dorpen en kon kiezen welke activiteiten het beste bij me pasten.
Na deze ervaringen en het gevoel van een warm bad wat ik in dat land onderging, besloot ik
in ieder geval terug te gaan en het “werk” te continueren.
De kracht van het succes bleek te zitten in het directe contact met de bevolking, kijken waar
hulp nodig was en een bijdrage te leveren om de hulp, materialen en samenwerking te
realiseren.
Belangrijk was de constatering dat, wilde ik deze vorm blijven handhaven, het een vereiste
was om buiten de corruptie te blijven door niet in het systeem geregistreerd te worden.
Dit is een basis code geworden voor de volgende bezoeken die steeds intensiever en
succesvoller zijn geworden.
Mede door diverse instanties en personen kwamen er meer donaties en daadwerkelijke hulp.
Dit proces heeft zich tot op heden doorgezet en steeds meer personen en organisaties sluiten
zich aan, zetten zich in en bezoeken de projecten in Cambodja.
Jaarlijks verblijf ik met veel plezier zes maanden in Cambodja, bezoek de lokale organisaties,
families en personen waarmee we werken, probeer zoveel mogelijk bruggen te slaan en de
verantwoordelijkheden aan de lokale bevolking zelf over te dragen.
Een voorrecht om dit te mogen doen!
Wim Bogerd
Met het helpen aan Tree for Hope help ik Hans Bosch de handen voor Cambodja wat minder
leeg te laten zijn en stel mijn financiële en organisatorische expertise ( 26 jaar hoofd financiën
van een grote culturele instelling) in dienst van de organisatie. Vier keer heb ik nu al
Cambodja bezocht en altijd was ik onder de indruk van de Cambodjanen. Veerkrachtig,
vergevingsgezind en vrolijk zijn ze. Maar ook straatarm en ondernemend. Maar er zijn zoveel
mensen die buiten de boot dreigen te vallen: Hiv-geïnfecteerden bijvoorbeeld en bewoners
van gebieden die lang onder de Rode Khmer vielen. Graag helpen we hen aan een beter
bestaan.
André van Achterberg
Toen ik in 2008 Hans Bosch leerde kennen vertelde hij mij over zijn, toen nog prille,
bezigheden in Cambodja ten behoeve van de allerarmsten in dit door oorlogen en genocide
geteisterde land. Ik raakte geënthousiasmeerd en besloot de eerstvolgende keer met hem mee
te gaan, in 2010.
In Cambodja kwam ik onder andere in contact met ‘Positive Women of Hope Organisation’
(PWHO) en in het bijzonder met hun project ‘Zelfhulpgroep voor HIV positieve vrouwen en
hun gezinnen’. Zij vroegen ons om geld in te zamelen voor het oprichten van nieuwe
zelfhulpgroepen.
Aangezien ikzelf al 32 jaar leef met HIV en ik in een land woon waar ik de mogelijkheid krijg
om die infectie de baas te blijven, zet ik me graag in voor mensen die in een land wonen waar
ze het zoveel slechter treffen.
Daartoe probeer ik geld in te zamelen, denk ik mee over het te voeren beleid en reis ik
jaarlijks voor de duur van een maand naar Cambodja.
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Sigurd Lombardi
Ik ontmoette de voorzitter van de stichting Tree for Hope, Hans Bosch, enkele jaren geleden
toen hij een bezoek bracht aan TOMS schoenenwinkel in Amsterdam. Beiden waren we niet
in de winkel om een nieuw paar schoenen te kopen. Ik was er bedrijfsmatig en Hans had een
afspraak met de filiaalmanager om over financiële steun en respectievelijk donaties te praten.
Zijn betrokkenheid en gedrevenheid om de arme bevolking in Cambodja te helpen en de
manier hoe hij dat aanpakt, inspireerde me ongelofelijk. De periode die daarop volgde heb ik
binnen het bedrijf TOMS mijn best gedaan om de stichting Tree for Hope te steunen.
Toen ik onlangs werd gevraagd of ik interesse had het bestuur van Tree for Hope te
versterken, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Het is voor mij een mooie gelegenheid
om deze stichting met zijn mooie projecten nog meer van dienst te kunnen zijn.
Mijn focus binnen het bestuur zal vooral gericht zijn op de online presentaties, bijvoorbeeld
de website, en de inzet van social media.
Vervolgens is het mijn intentie om minder afhankelijk te worden van enkele fondsen.
Ik wil graag het aantal fondsen uitbreiden. In deze strategie zal ik zeker gebruik maken van
goede doelen applicaties binnen social media. Als dit gaat lukken dan ben ik ervan overtuigd
dat meer mensen onze missie zullen steunen waardoor er meer financiële middelen worden
gegenereerd die leiden tot uitbreiding van onze projecten. Voor mij geldt de slogan: “Yes, we
can!”.
Sim Heng Chheng
Een belangrijke reden dat ik bestuurslid ben geworden van Tree for Hope is dat: “from my
heart I want to help poor people in the rural erea”.
Ik voel mij erg betrokken bij enerzijds het bieden van onderwijsmogelijkheden aan jonge
kinderen en anderzijds de training, coaching en empowerment van de HIV-vrouwengroepen.
Ik ben erg onder de indruk van het werk van de vrouwengroepen. Zij krijgen geen steun van
buitenaf. Ik zie dat de vrouwen elkaar helpen om te overleven en dat creëert onderlinge
solidariteit en saamhorigheid. Deze sociale vaardigheden gebruiken de vrouwen ook in hun
gezinssituatie en versterkt hun positie binnen de samenleving/community; “It makes me
happy to see the progress.”
Om de woon- en leefsituatie in de rurale gebieden te verbeteren is het belangrijk dat de jonge
generaties al op jonge leeftijd onderwijs kunnen volgen. Het gevaar is namelijk groot dat
anders de ontwikkeling van het platteland verder achterop raakt ten aanzien van de rest van
het land.
Samnang Vin (Charlie)
De reden dat ik heb besloten zitting te nemen in het bestuur van TfH is dat ik de allerarmsten
in Cambodja een steun in de rug wil geven op een betere toekomst. Dit is een belangrijk doel
in mijn leven. Door actief te zijn binnen de Tree for Hope heb ik de mogelijkheid om het
leven van “the poor of the poor in a poor region” te verbeteren.
Long Sophea
Ik word erg blij als ik zie hoe studenten die een opleiding volgen een voorbeeldfunctie
kunnen vervullen. Een rolmodel worden voor andere jongeren.
Ik heb veelvuldig meegemaakt dat studenten die hun opleiding met succes hebben afgerond,
teruggaan naar hun geboorteplaats. Voor andere jongeren zijn zij een stimulans om ook te
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gaan studeren. Want, een opleiding betekent in heel veel gevallen een baan met inkomen en
zodoende een betere toekomst.
Ik ben er na al die jaren nog steeds trots op dat ik als bestuurslid van TfH aan deze
ontwikkeling een bijdrage kan leveren.
‘Tree for Hope’ is een vrijwilligers organisatie met een actief (werk)bestuur. Naast deze
bestuursleden zijn er in Nederland nog acht vrijwilligers werkzaam. Zij helpen met de
website, doen vertaalwerk en zetten zich in voor fondsenwerving. Niemand binnen de
stichting ontvangt een salaris of een vergoeding en, indien mogelijk, zonder de gemaakte
kosten te declareren.
Het (werk)bestuur bestaat uit vier Nederlandse en drie Cambodjaanse leden:
Hans Bosch
Wim Bogerd
André van Achterberg
Sigurd Lombardi
Samnang Vin (Charlie)
Long Sophea
Sim Heng Chheng

Voorzitter / Directeur / Projectmanager
Secretaris / Penningmeester / Projectleider
Bestuurslid / Projectleider
Bestuurslid / Marketing / Social Media / Website
Bestuurslid (arts) / Projectleider
Bestuurslid (arts) / Projectleider
Bestuurslid (financieel deskundige) / Projectleider

Vlnr: (staand) Wim Bogerd, Hans Bosch, Long Sophea, André van Achterberg
(zittend) Sim Heng Chheng

Samnang Vin
(Charlie)

Sigurd
Lombardi
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Hoofdstuk 4: KENGETALLEN
4.1

Financiën

De Stichting Tree for Hope is een vrijwilligersorganisatie zonder overhead. Er is geen
personeel in dienst, niet in Nederland en niet in Cambodja. Er zijn geen huisvestingskosten
want er is geen kantoor. Ieder lid van het actieve bestuur werkt vanuit thuis en er worden geen
gemaakte kosten doorberekend aan de stichting. Alle donaties en subsidies die de stichting
ontvangt komen volledig ten goede aan de projecten in Cambodja.

Inkomsten & Bestedingen

2014

2015

2016

2017

Donaties en subsidies
Projectkosten

10.653
16.424

23.793
31.043

26.996
27.493

17.498
20.117

Ten laste van reserve

-5.771

-7.250

-497

-2.619

Budget voor Projecten

36.189

28.939

28.442

25.823

De reserve is opgebouwd door een ontvangen legaat in 2013, ter grootte van € 37.561,-.

4.2

Kwantitatieve resultaten

4.2.1 Output Zelfhulpgroepen
Wanneer een groep is gevormd kan ieder gezin een startkapitaal ontvangen van 250 dollar
voor het opzetten van een eigen bedrijf. Op dit moment functioneren acht zelfhulpgroepen.
Aan iedere groep wordt deelgenomen door ongeveer twintig gezinnen. De grootte van een
gezin is gemiddeld vier personen. In totaal dus 640 personen die een inkomen kunnen
verwerven.
4.2.2 Output Schoolgebouwen
Er zijn vier scholen gebouwd. Jaarlijks kunnen hierdoor circa duizend kinderen onderwijs
volgen.
4.2.3 Output Vakopleiding
De afgelopen vijf jaar hebben tweeëntwintig jongeren geld ontvangen om een vakopleiding te
volgen. Van hen hebben elf personen een diploma behaald. En acht jongeren hebben na het
succesvol afronden van de vakopleiding een baan gevonden.
4.2.4 Output bestuurlijke projectinzet
In Nederland investeren de bestuursleden jaarlijks bijna 3.300 uur aan de stichting.
De inzet van de Cambodjaanse bestuursleden is op jaarbasis bijna 300 uur. In totaal is er
spraken van 3.600 mensuren op jaarbasis in de vorm van vrijwilligerswerk.
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Hoofdstuk 5: INTERNE EN EXTERNE ANALYSE
5.1 Intern
5.1.1 Sterkte
De sterkte punten van de stichting zijn:
• Alle medewerkers zijn vrijwilligers: de stichting kent geen salariskosten.
• Alle medewerkers betalen alle kosten zelf: er is geen overhead.
• De stichting Tree for Hope heeft een hoge gunfactor doordat er geen kosten worden
gemaakt en veel donateurs een persoonlijke relatie hebben met de Nederlandse
bestuursleden (familie, vrienden, bekenden).
• De motivatie en gedrevenheid komt voort uit idealisme.
• De vier Nederlandse bestuursleden vormen een hecht team met korte communicatielijnen.
• De stichting staat in Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hierdoor
heeft de Cambodjaanse overheid geen grip op deze ngo.
• Werken met Cambodjanen die bekend zijn met de lokale situatie.
• De Nederlandse bestuursleden hebben goede kennis van het werkterrein in Cambodja.
5.1.2 Zwakte
De zwakke punten zijn:
• Doordat ieder medewerker vrijwilliger is, heeft zijn/haar betaalde dienstbetrekking
altijd hoogste prioriteit. Dit leidt regelmatig tot vertraging van de werkzaamheden
voor Tree for Hope.
• De inkomsten zijn niet hoog.
• Afhankelijk van goodwill.
• Door idealisme en grote betrokkenheid heeft men regelmatig te weinig oog voor de
realiteit.
• Weinig personen die zitting willen nemen in het bestuur of actief meewerken bij
events.
• Weinig tot geen contact met andere ngo’s in Nederland en Cambodja.
• Beperkt actief op Facebook en nog niet op Twitter.

Tree for Hope kent een hoge gunfactor. Ook kappers staan een deel van de opbrengst af.
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5.2. Extern
5.2.1 Kansen
De kansen zijn:
• Dorpen in de regio Kampong Thom, een gebied waar TfH sinds kort werkzaam is,
hebben een verzoek tot financiële steun ingediend om een school te bouwen.
• Een aantal studenten van Education for the Poor Youth in Cambodia hebben kenbaar
gemaakt om vrijwilligerswerk voor TfH te doen.
• Nieuwe bestuursleden werven op terreinen Fondswerving en Marketing.
• Personen en organisaties in Nederland uitnodigen om kennis te maken met de
projecten van TfH en hen te enthousiasmeren actief mee te werken.
• Samenwerking zoeken met Nederlandse organisaties die ook actief zijn in Cambodja.
• Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op social media.
5.2.2. Bedreigingen
De bedreigingen zijn:
• Corruptie in Cambodja.
• De politieke situatie in Cambodja wordt grimmiger.
• Fraude ligt op de loer. Medewerkers in Cambodja staan bloot aan grote verleidingen..
• De intensiteit op Facebook verhogen met de wetenschap dat de Cambodjaanse
overheid ngo’s goed in de gaten houdt, met name via Social Media.
• Teveel vasthouden aan oude concepten. Een discussiepunt voor de nabije toekomst.
• Pluriform werkveld: (a) grote geografische spreiding en (b) verschillende thema’s
zoals gezondheid, onderwijs, sociaal. Een discussiepunt voor de nabije toekomst.

De politieke situatie wordt grimmiger maar dat houdt investeerders niet tegen.
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Hoofdstuk 6: BELEID EN STRATEGIE
6.1 Beleidsuitgangspunten
Het sleutelwoord voor de nieuwe driejarige beleidsperiode van de stichting Tree for Hope is
Educatie.
Het begrip Educatie kent twee niveaus:
1. Het vergroten van kennis, d.w.z. kennisoverdracht;
2. Het bevorderen van sociale vaardigheden.
Er zijn drie sociale vaardigheden die centraal staan: creatief denken, initiatieven
nemen en participatie.
De bevolking van Cambodja ondervindt nog dagelijks de gevolgen van het Khmer
Rouge bewind ofschoon deze politieke partij al in december 1999 volledig werd
ontbonden. Zo is het zelfstandig initiatieven nemen nog niet vanzelfsprekend en is
onderling wantrouwen nog steeds een belangrijk onderwerp in het sociale verkeer.
Studie stimuleert het verwerven van inzicht in maatschappelijke verbanden en
verhoogt zodoende de persoonlijke creativiteit om problemen op te lossen door zelf
initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.
Door met elkaar samen te werken ontstaat er een gemeenschappelijk draagvlak,
consensus en commitment waardoor problemen sneller en doeltreffender kunnen
worden opgelost. Bovendien leren de deelnemers weer van andere deelnemers.
Participatie bevordert bovendien het creatief denken.
De drie elementen, d.w.z. creatief denken, initiatief nemen en participatie, zijn sterk
met elkaar verbonden.
Het is goed denkbaar dat in een bepaalde fase van een project tijdelijk slechts één van
deze drie elementen op de voorgrond treedt. In een andere fase kan het zo zijn dat het
accent op een ander element ligt. Maar voor het totale projectproces geldt dat deze drie
elementen vertegenwoordigd zullen zijn in het educatief proces.

6.2 Beleidsdoelstellingen
A. In de periode 2019 t/m 2021 worden de overige vijf (van de in totaal acht)
zelfhulpgroepen verzelfstandigd.
B. Aan het einde van de beleidsperiode (2021) zijn alle acht zelfhulpgroepen
verzelfstandigd.
C. Wanneer een zelfhulpgroep verzelfstandigd is, komt de focus te liggen op medische
begeleiding en kwaliteitsverbetering van de bestaande activiteiten.
D. In de periode 2019 t/m 2021 een toename van 10% van het aantal jongeren dat een
vakopleiding gaat volgen en succesvol afsluit.
E. In 2019 worden de activiteiten in de provincie Battambang, d.w.z. het project
Schoolgebouwen en het project United by Sport, overgedragen aan drie lokale
organisaties.
F. In de beleidsperiode 2019 t/m 2021 worden scholen gebouwd in de provincie
Kampong Thom. Het aantal scholen zal afhankelijk zijn van de financiële middelen
die hiervoor kunnen worden gegenereerd.
G. Aan het einde van de beleidsperiode (2021) is het Nederlandse bestuur uitgebreid met
2 nieuwe bestuursleden uit de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar om de vergrijzing een
halt toe te roepen en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. De inzet van
social media ligt voor de hand.
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H. Het Nederlandse bestuur heeft zich een inspanningsverplichting opgelegd om vooral
uit te zien naar personen met een niet-westerse achtergrond en vrouwen.
I. Aan het einde van de beleidsperiode (2021) is het aantal actieve vrijwilligers in
Cambodja, de Cambodjaanse bestuursleden niet meegerekend, met 20% toegenomen.
J. Door het Nederlandse bestuur wordt meer tijd en energie geïnvesteerd in
fondswerving. Het organiseren van events in Nederland maken hier integraal deel van
uit.

6.3 Strategie
6.3.1 Cambodja
Het doel van onderwijs aan arme jongeren in arme regio’s heeft pas een kans van slagen als
aan twee voorwaarden wordt voldaan, deze spelen een cruciale rol in de strategie:
A. Actieve participatie (en commitment) van de ouders en de leefgemeenschap;
met de kanttekening dat ouders de hoogste prioriteit hebben want als zij hun kinderen
niet aanmoedigen om naar school te gaan omdat zij te arm zijn en in plaats daarvan de
kinderen “verplichten” om op het land mee te werken of mee te helpen in het
huishouden dan blijft het kind onderwijs onthouden.
Je dient te ouders te overtuigen dat het volgen van onderwijs het kind een betere
toekomst kan bieden.
B. Integratie van het officiële onderwijsprogramma van de overheid. Deze beleidskeuze
is gebaseerd op het kostenaspect en op de werkervaring dat de bereidheid van de
overheid om samen te werken met Tree for Hope hierdoor alleen maar wordt vergroot.
6.3.2 Nederland
Om de beleidsdoelen te realiseren zijn meer financiële middelen noodzakelijk. Om dit te
bereiken wordt er in het kader van fondsenwerving gewerkt met een tweesporenstrategie.
Enerzijds wordt het aantal (vermogens)fondsen waarvan financiële middelen worden
verkregen uitgebreid en anderzijds dient het aantal donateurs fors toe te nemen.
Concrete plannen om via crowdfunding, Facebook en de website het vermogen te vergroten
zijn in voorbereiding. Deze plannen worden in de tweede halfjaar van 2018 nader uitgewerkt.
In het najaar van 2018 worden de definitieve plannen vastgesteld.
Een belangrijk speerpunt in de fondsenwervingsstrategie is het gegeven dat de stichting geen
huisvestingskosten, geen personeelskosten en geen overhead kent.
De controle op de bestedingen in Cambodja is een verbeterpunt. De voorzitter van de
stichting verblijft jaarlijks zes maanden in Cambodja en twee andere Nederlandse
bestuursleden ieder één maand. De afgelopen tien jaar is gebleken dat hun aanwezigheid een
belangrijk controle-instrument is geweest. Eind 2018 maar uiterlijk begin 2019 zal er een
kascommissie worden ingesteld.
Om succesvol te zijn in de beleidsdoelstelling om het Nederlandse bestuur uit te breiden,
wordt in de tweede helft van 2018 een actieplan ontwikkeld waarin de profielen en de
procedure wordt beschreven.
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Hoofdstuk 7: PROJECTEN
7.1

Project ZELFHULPGROEPEN

In Cambodja bestaan er nog veel vooroordelen over Hiv en Aids waardoor mensen met deze
ziekte gediscrimineerd en verstoten worden. Zij verliezen hun baan, hebben geen inkomsten
en al helemaal geen toekomstperspectief.
Een ‘Zelfhulpgroep’ bestaat uit twintig Hiv positieve vrouwen en hun gezinnen. In
toenemende mate maken Hiv positieve mannen ook deel uit van een zelfhulpgroep.
Vrouwen en mannen die beantwoorden aan het hierboven geschetste profiel, d.w.z. Hiv
geïnfecteerd zijn, weinig tot geen inkomsten en geen toekomstperspectief hebben, kunnen lid
worden van zo’n zelfhulpgroep.
De Cambodjaanse samenwerkingspartner ‘Positive Women of Hope Organisation’ (PWHO)
stelt de zelfhulpgroepen samen en traint de deelnemers.
Op dit moment bestaan er acht zelfhulpgroepen verdeeld over vier districten:
- District Kien Svay in de provincie Kandal
twee Communes: Dei Edth en Kokir (52 km van Phnom Penh)
- District S’Ang in de provincie Kandal
twee Communes: Setbou en Svay Rolum (50 km van Phnom Penh)
- District Kandal Stueng in de provincie Kandal
drie Communes: Boeun Khyang, Kouk Trab en Preaek Trab (60 km van Phnom Penh)
- District Mean Chey in de provincie Phnom Penh Municipality
Eén Commune: Veal Sbov

Deelnemers aan de zelfhulpgroep
hebben de mogelijkheid een
startkapitaal te lenen voor het opzetten
van een eigen bedrijfje. Het
gemiddelde startkapitaal bedraagt 250
Amerikaanse dollar. De Stichting Tree
for Hope stelt een budget beschikbaar
en PWHO is verantwoordelijk voor een
correcte verdeling.
Medewerkers van PWHO zijn ook betrokken bij de voorbereiding om te komen tot een eigen
bedrijf, zoals het noodzakelijke overleg met de plaatselijke overheden ten behoeve van
vergunningen, het overleg met familie en buren voor hun steun en medewerking en
kennisoverdracht om een eigen bedrijf adequaat te managen.
De lening wordt binnen een jaar afgelost door iedere maand een bepaald bedrag te betalen.
Het bedrag van de aflossing vloeit echter niet terug naar de stichting Tree for Hope maar
wordt gestort in de kas van de zelfhulpgroep. Behalve de maandelijkse aflossing stort de
deelnemer ook een kleine afdracht in het calamiteitenfonds. Elke groep heeft een eigen
geldkist en een rekening bij de bank.
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Als het startkapitaal volledig is afbetaald, kan er pas een nieuw bedrag worden verkregen voor
bijvoorbeeld de uitbreiding van het bedrijf of de studiekosten van de kinderen. Dit tweede
bedrag komt niet meer ten laste van het budget van de stichting Tree for Hope maar komt
rechtstreeks uit de kas van de zelfhulpgroep.
In de praktijk blijkt dat niet iedereen in staat is om te voldoen aan de maandelijkse
aflossingsplicht. Ondanks een betalingsachterstand kan men, met toestemming van de
groepsleden, toch lid blijven van een groep. Men ontvangt ondersteuning van de anderen en
men neemt deel aan de bijeenkomsten om ervaring uit te wisselen.
Bij overlijden zijn de nabestaanden
gevrijwaard van het aflossen van de
lening. Bovendien worden een deel van
de begrafeniskosten betaald uit het
calamiteiten fonds.
Elke Zelfhulpgroep kiest een eigen
teamleider, 2e teamleider en een
kasbeheerder.
De zelfhulpgroep komt één keer per
maand bijeen om de voortgang van de
verschillende ondernemingen en
eventuele problemen, met elkaar te
bespreken.
Naast de maandelijkse bijeenkomsten
worden de individuele gezinnen
geregeld bezocht door medewerkers
van PWHO om de voortgang van het
bedrijf te bespreken. Tijdens die
follow-up bezoeken wordt ook aandacht gegeven aan voeding, gezondheid en gezinsplanning.
In 2015 heeft een medewerkster van PWHO frauduleus gehandeld. De stichting Tree for
Hope heeft daar enige tijd hinder van ondervonden. Er dreigde een vertrouwensbreuk te
ontstaan tussen de stichting Tree for Hope en PWHO aan de ene kant en de leden van de
zelfhulpgroepen aan de andere kant.
De directeur en de vervangster van de ontslagen medewerkster hebben door professioneel
handelen erger kunnen voorkomen. Inmiddels worden er weer goede resultaten geboekt in het
herstellen van het vertrouwen en het uitbreiden van de samenwerking.
Vanaf januari 2017 worden vier (van de acht) groepen getraind om na een jaar zelfstandig
verder te gaan, dat wil zeggen zonder intensieve begeleiding van PWHO.
In deze zeer kwetsbare (fysiek door HIV /Aids) en sociale outcast groep, komt analfabetisme
veel voor waardoor het veel tijd en energie kost om de groepen om te vormen tot een
zelfstandig functionerende groep.
De training bestaat uit het voeren van administratie, het organiseren van bijeenkomsten,
contacten leggen met de overheden, verantwoord omgaan met financiën, hygiëne,
gezondheid, medicijn gebruik, voorlichting, familie planning, onderlinge samenwerking en
verantwoording en bedrijfsvoering.
Praktisch worden de vaardigheden zoals vertrouwen, samenwerking, hulp-zonder-betaling en
ondersteuning door de groep, getraind tijdens het aanleggen van een pomp of het herstellen of
vernieuwen van een hut.
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Tijdens de voorbereidingen van deze acties wordt er overlegd met het dorpshoofd (Chief of
the Village) en bij grotere ingrepen ook met het hoofd van de commune of district. Deze
rekruteren vaak enkele dorpelingen om te assisteren bij de werkzaamheden. Door deze vorm
krijgt het gezin weer een plek in de samenleving.
Door hand-in-hand begeleiding en met hulp van Cambodjaanse ervaringsdeskundigen wordt
er aan dit project gewerkt met als doel de gezinnen zelfstandig te maken.
Essentieel in de training is het creëren
van zelfbewustzijn, eigenwaarde en het
aanleren van vaardigheden om als
volwaardig burger in de maatschappij te
kunnen functioneren.
Tree for Hope is overtuigd dat de
achterstand die deze gezinnen door hun
HIV status hebben opgelopen, door deze
begeleiding en training weggewerkt kan
worden. De groepen en gezinnen kunnen
vervolgens onafhankelijk functioneren
waardoor er een stuk vrijheid wordt
verworven.
Gedurende het traject van verzelfstandiging, de Phase Out, faciliteert de stichting Tree for
Hope de betrokken families door het promoten van schoon drinkwater, adequate toilet
voorzieningen, een acceptabele huisvesting, hygiëne, medicijn gebruik en controle hierop.
Hiervoor wordt ieder deelnemend gezin persoonlijk bezocht en wordt de situatie
geïnventariseerd of er voldoende draagvlak is het verzelfstandigingstraject.
De grote angst van velen was de onkunde en gebrek aan scholing en kennis over een
onafhankelijk zelfstandig functionerende groep.
Door de recente geschiedenis waarin zelfs gezinsleden (valse) beschuldigingen over elkaar
moesten afleggen voor eigen lijfsbehoud, zijn achterdocht en wantrouwen nu nog volop
aanwezig. Een niet te onderschatten aspect van de Cambodjaanse samenleving. Ook het
systeem van het betalen voor de nog te leveren diensten, door ons corruptie genoemd, is
diepgeworteld in deze cultuur.
De taak van Tree for Hope is om dit Phase Out project, financieel mogelijk te maken en waar
nodig en wenselijk, met de westerse visie, kennis en mogelijkheden uit te wisselen en te
adviseren. De fysieke aanwezigheid van de voorzitter van Tree for Hope gedurende zes
maanden per jaar maken dit mogelijk. Het resterende halfjaar wordt door de Cambodjaanse
bestuursleden ingevuld.
Per 1 januari 2018 gaan drie zelfhulpgroepen zelfstandig door. Er is dan alleen nog sprake van
enkele uren begeleiding per week in het kader van het nazorgtraject, voor de duur van
maximaal 1 jaar.
Vanaf 1 januari 2018 zijn er nog vijf zelfhulpgroepen die getraind worden in zelfstandigheid.
Per 1 januari 2019 gaan ook deze vijf groepen zelfstandig verder met eveneens maximaal een
jaar nazorg tot 1 januari 2020.
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Projectbegroting
project ZELFHULPGROEPEN
projectonderdeel
Menskracht in Cambodja, betaald
Coördinatie: 1 pers x 3 uur x 52 weken x 5 euro
PWHO: 2 pers x 40 uur x 52 weken x 3 euro
Uitvoeringskosten in Cambodja, betaald
2 pers x 2 dagen x 50 weken x 15 euro
transport/benzine/maaltijden/communicatie/kantoorhuur
Bank- en Kantoorkosten

euro’s op jaarbasis
780
12.480

3.400

150
subtotaal

Menskracht Vrijwilliger in Cambodja
Teamleaders:
1 pers x 2 uur x 52 weken x 8 groepen x 3 euro
Penningmeesters:
1 pers x 1 uur x 52 weken x 8 groepen x 3 euro
TOTAAL
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16.810

2.495
1.248
20.553

7.2

Project CONSULENT MEDISCHE BEGELEIDING

De afgelopen jaren werd een bepaalde trend zichtbaar en herkenbaar. Steeds meer leden van
een zelfhulpgroep stierven door onwetendheid (over het bewaren en het stipte tijdstip van
inname van medicijnen), nalatigheid (door niet te verschijnen bij medische controles) en
(negatieve) attitudes van medewerkers bij medische instanties (er wordt weinig tot geen
aandacht besteed aan mensen met een “armenkaart”). Soms krijgen de patiënten na een dag
wachten de mededeling om de volgende dag maar weer terug te komen.
In overleg met de PWHO wordt eind 2018/begin 2019 een beleid geformuleerd dat erop
gericht is om de medicijnenkennis van de leden van een zelfhulpgroep te vergroten en hen
bewust te maken van de noodzaak van de medische controles in het herstelproces van aids.
Medische begeleiding wordt dan een speerpunt in het beleid ten aanzien van de
zelfhulpgroepen. Zie ook het project Consulent Medische Begeleiding.
Na deze zeer intensieve periode zal het PWHO team een begeleidende rol gaan spelen. Het
evolueert naar een intermediair status tussen HIV-patiënt en ziekenhuizen, artsen, werkgevers
en betrokken organisaties om zo de cohesie en de kennis te vergroten.
Medewerkers zullen zich steeds meer specialiseren op specifieke onderdelen en een
brugfunctie vormen tussen de overheid en de zelfstandige groep. Het doel zal dan de
gezondheid, medicijn gebruik en voorlichting zijn. De PWHO transformeert van een leidende
naar een begeleidende organisatie.
De rol van de Consulent Medische
Begeleiding (CMB) kan het beste omschreven
worden als een intermediair tussen enerzijds
de HIV-patiënt en anderzijds de artsen,
specialisten, gezin en sociale omgeving. Een
spin in het web dus.
Voorbeeld. Hij/zij maakt afspraken met de arts
en ziet erop toe dat de patiënt op de
afgesproken dag en tijdstip aanwezig is. Bij
gebleken therapie Ontrouw ondersteunt hij/zij
de HIV-patiënt om weer structuur in het leven
aan te brengen door de hulp in te roepen van
een familielid of van een betrokken groepslid.
Belangrijke aandachtspunten in de begeleiding
zijn het vertalen van het medisch beleid naar
de dagelijkse praktijk, het bespreekbaar maken van de seksuele gezondheid in het algemeen,
het bevorderen van de therapie Trouw en het verzamelen en interpreteren van medische en
psychosociale gegevens.
In de relatie met de artsen en specialisten zorgt de Consulent MB ervoor dat er regelmatig
controles plaatsvinden, waarbij Viral Load en cd4 cel waarden bepaald worden en andere
relevante bloedwaarden die zicht geven op de algehele medische constitutie. Hij/zij houdt
toezicht op de uitslagen van de onderzoeken en treft maatregelen wanneer de uitslagen daar
aanleiding toegeven zoals bijvoorbeeld in overleg treden met de behandelend geneesheer over
aanpassing van de medicatie. Hij/zij zal van de testuitslagen een begrijpelijke vertaling maken
voor de HIV-patiënt.
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De Consulent Medische Begeleiding legt verantwoording van zijn/haar werkzaamheden af
aan de directie van de PWHO.
De Consulent MB beschikt over de volgende deskundigheden en vaardigheden:
A. (bij voorkeur) een verpleegkundige die gespecialiseerd is in infectieziekten;
B. in staat zijn een samenwerkingsrelatie op te bouwen met het ziekenhuis en de arts(en)
die de HIV controles uitvoeren.
De kernkwaliteiten van een Consulent Medische Begeleiding zijn: professionaliteit,
empathisch vermogen, daadkrachtig, flexibiliteit, beroepsgeheim en laagdrempeligheid.
Projectbegroting
project CONSULENT MEDISCHE BEGELEIDING
projectonderdeel
Menskracht in Cambodja, betaald
Coördinatie: 1 pers x 3 uur x 52 weken x 5 euro
PWHO: 1 pers x 40 uur x 52 weken x 3 euro
Uitvoeringskosten in Cambodja, betaald
transport/benzine/maaltijden/communicatie/kantoorhuur
Bank- en Kantoorkosten

euro’s op jaarbasis
780
6.240

3.400
150

TOTAAL
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10.570

7.3

Project SCHOOLGEBOUWEN KAMPONG THOM

De filosofie van TfH in dit project is:
a. Lokale samenwerkingspartners nemen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering;
b. Er is een draagvlak onder de lokale bevolking;
c. Ouders of verzorgers zetten zich in voor de bouw en het onderhoud van de school;
d. Lokale bedrijven voeren de bouwwerkzaamheden uit;
e. Er is een commitment van het dorpshoofd en/dorpsoudsten;
f. Er wordt samengewerkt met het hoofd van het district.
In de afgelopen jaren heeft de stichting Tree for Hope (TfH) veel tijd, energie en geld
geïnvesteerd in de bouw van kleine scholen in de provincie Battambang. Hier heerst een grote
werkloosheid en dientengevolge een
schrijnende armoede. Ouders besluiten vaak
om, noodgedwongen, in het buurland
Thailand te gaan werken om het gezin te
kunnen onderhouden waardoor de jonge
kinderen worden opgevoed door familieleden
en/of andere dorpelingen.
Onderwijsfaciliteiten ontbreken doorgaans.
Inmiddels zijn er drie scholen gebouwd en
ontvangen circa duizend kinderen dagelijks
onderwijs.
Sinds begin 2017 zijn twee grote organisaties actief geworden in de provincie Battambang.
Het gaat hierbij om Childfund/Educo en KHEN. Op initiatief van TfH is er een overleg met
deze organisaties gestart over samenwerking c.q. het overdragen van het TfH-project.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat beide organisaties het project Schoolgebouwen zullen
overnemen van TfH.
Deze ontwikkeling impliceert dat TfH in het eerste kwartaal van 2019 zijn activiteiten in de
provincie Battambang zal stopzetten. De laatste activiteit betreft de bouw van een Teacher’s
House & Library.
Maar niet alleen het project Schoolgebouwen wordt stopgezet, ook wordt tegelijkertijd het
project United by Sport beëindigd. In het laatstgenoemde project wordt er voor de jongens
van de scholen een voetbal toernooi georganiseerd en voor de meisjes een volleybal toernooi.
Begin 2018 kreeg TfH het verzoek van een aantal dorpen in de provincie Kampong Thom om
het bouwen van basisscholen financieel mogelijk te maken. Op dat moment was er al door
TfH de bouw van één school gerealiseerd.
In mei 2018 is er een vooronderzoek gedaan naar de concretisering van de behoefte en de
gedachten en ideeën van de stakeholders, d.w.z. ouders, Chief of Community en de afdeling
Onderwijs van de provincie.
Het onderzoeksrapport “School Investigation
Kampong Thom” schetst een helder beeld van
de concrete behoefte en geeft inzicht in de
bereidwilligheid van de stakeholders om de
school tot een groot succes te maken.
Dit document gaf het bestuur van TfH het
vertrouwen om zich de komende jaren te
richten op de provincie Kampong Thom voor
wat betreft het project Schoolgebouwen.
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Het project Schoolgebouwen zal in de 2019 bestaan uit de volgende onderdelen:
•
•

Het subsidiëren en coördineren van de bouw van één (basis)school in Kampong
Thom.
Uitbreiding van het lokale netwerk om zodoende meer inzicht te krijgen in behoeften
aan nieuwe scholen.

Projectbegroting
project SCHOOLGEBOUWEN KAMPONG THOM
euro’s op jaarbasis

projectonderdeel
Menskracht in Cambodja, betaald
Coördinatie:1 pers x 3 uur x 52 weken x 5 euro

780

Uitvoeringskosten in Cambodja, betaald
Aannemer, inclusief materialen = 24.000 voor één school.

24.000

Bank- en Kantoorkosten

150

subtotaal
Menskracht in Cambodja, vrijwilligers
Supervisor in dorp: 1 pers x 13 weken x 4 uur x 3 euro = 156 euro
Bouwvakkers uit dorp: 5 pers x 24 uur x 13 weken x 3 euro = 4.680
Onderhoud school: 1 pers x 4 uur x 50 weken x 3 euro = 600
Voor 2 scholen betekent dit 2 x 5.436 euro

24.930

TOTAAL

35.802
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10.872

7.4

Project EDUCATION FOR THE POOR YOUTH IN CAMBODIA

In een van de buitenwijken van Phnom Penh
staat de gezondheidskliniek van doctor Long,
gespecialiseerd in kraamzorg. In deze kliniek
wordt binnen de mogelijkheden iedereen
geholpen. Zelfs als er geen geld is of geen
verzekering is afgesloten. Alle artsen zijn
bevlogen mensen die gemotiveerd medische
zorg aan de allerarmsten geven.
Vanaf 2011 werkt deze kliniek samen met de
stichting Tree for Hope inzake het bieden van
studiemogelijkheden aan kinderen die wel
willen leren maar die door financiële
oorzaken niet in de gelegenheid zijn om dat te doen.
Het project Education for the Poor Youth of Cambodia van de stichting Tree for Hope
voorziet in het betalen van de studiekosten en het geven van voedsel en onderdak, maar ook
in het geven van begeleiding aan de leerlingen.
Doctor Long en zijn collega’s van de kliniek zorgen voor huisvesting en voedsel voor de
leerlingen. Tree for hope betaalt de directe studiekosten.
De afgelopen jaren heeft een aantal leerlingen de opleiding succesvol afgerond en zij hebben
nu een baan. Een aantal van hen helpt ook mee met de begeleiding van de huidige leerlingen.
Door deze succesvolle samenwerking krijgen kansloze kinderen de mogelijkheid zichzelf en
hun familie te redden van een kansloos bestaan.
Twee studenten hebben de afgelopen twee jaren diverse keren vrijwilligerswerk voor TfH
verricht. Het ging om het testen van drinkwater het doneren van onderwijsvoorzieningen.
Beiden hebben te kennen gegeven om hun inzet
voor TfH uit te breiden. Hierover zal met beiden
concrete afspraken worden gemaakt.
Indien het bouwen van scholen in de provincie
Kampong Thom succesvol is dan liggen er
mogelijkheden om gemotiveerde en intelligente
jongeren uit die dorpen een studieplaats aan te
beiden in de kliniek van doctor Long. Met het
verzoek na hun studie terug te keren naar hun dorp
en zich in te zetten voor educatie in de filosofie
van TfH.
Er is in de groep leerlingen een redelijk groot verloop. Dit wordt onder andere veroorzaakt
doordat de ouders hun kinderen nodig hebben voor hun eigen levensonderhoud. De groep
bestaat gemiddeld uit 15 personen. Als tegenprestatie helpen de leerlingen in de kliniek met
facilitaire zaken zoals schoonmaken en beveiliging.
Tijdens de gesprekken die in 2018 met doctor Long hebben plaatsgevonden is gebleken dat de
kosten voor huisvesting en voeding alsmaar blijven stijgen. De verwachting is dat in de nabije
toekomst de kliniek van doctor Long al deze kosten niet meer kan betalen.
Het bestuur van TfH zal onderzoeken of de kosten voor huisvesting en levensonderhoud
extern gefinancierd kunnen worden.
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Projectbegroting
project EDUCATION FOR THE YOUTH IN CAMBODIA
euro’s op jaarbasis

projectonderdeel
Menskracht in Cambodja, betaald
Coördinatie: 1 pers x 2 uur x 52 weken x 5 euro

520

Uitvoeringskosten in Cambodja, betaald
Bijdrage studiefinanciering
Aannemer, inclusief materialen (herinrichting huisvesting studenten)
Aandeel in de voedingskosten
Bank- en Kantoorkosten

5.000
15.000
5.000
150

subtotaal
Menskracht in Cambodja, vrijwilliger
Begeleiding studenten: 1 pers x 4 uur x 50 weken x 3 euro

600
TOTAAL

30

25.670

26.270

7.5

Project EVENTS IN NEDERLAND

Tree for Hope is gestart als Stichting ‘Lege handen voor Cambodja’. Met welhaast lege
handen ging de initiatiefnemer Hans Bosch naar Cambodja om op verzoek van de
Cambodjaanse arts Vin Samnang iets te kunnen betekenen ten behoeve van aids gerelateerde
problemen.
Allereerst gebruikte hij zijn handen om pijn verlichtende massages te geven aan terminale
aids patiënten. Met de financiële goodwill die hij meekreeg van familie en kennissen hielp hij
bij het renoveren van hutten van uitgestoten Hiv patiënten die onder de armoedegrens leven.
Zowel Hans Bosch als André van Achterberg hebben in de periode van de uitbraak van Hiv
(1983) tot de beschikbaarheid van effectieve Hiv-remmers (1997) van zeer nabij meegemaakt
dat sterven aan Aids in Cambodja gelijk staat aan creperen. Die ervaring heeft hen ertoe
aangezet om zich in te zetten voor mensen met Hiv die in Cambodja gediscrimineerd en
uitgestoten worden.
Om meer voor die doelgroep te kunnen betekenen zijn er diverse acties gestart om geld te
genereren.
(A)

Jaarlijkse inzamelingsacties onder vrienden, bekenden en familie

Denk hierbij aan inzamelingsacties tijdens verjaardagen, bruiloften en partijen.
Ook zijn er nieuwsbrieven onder deze doelgroep verspreid of werd er aandacht gevraagd voor
bepaalde specifieke projecten, met het doel geld in te zamelen.
•

Menskracht
Projectleider (vrijwilliger), 3 pers x 5 uur x 10 euro = 150 euro
• Uitvoeringskosten: 700 km x 0,25 euro = 175 euro (donatie in natura)
• Geschatte opbrengst voor TfH: 1.400 euro (donatie in geld)
(B)

Jaarlijkse sponsor bosloop in het Amsterdamse Bos
Tegen betaling van tien euro krijgen
deelnemers een startbewijs en een flesje
water.
•Menskracht
Projectleider (vrijwilliger):
1 pers x 20 uur x 10 euro = 200 euro
•Uitvoeringskosten:
* Banners en rugnummers: 20 euro
(donatie in natura)
* Prijzen 20 euro (donatie in natura)
* Versnapering 25 euro (donatie in
natura)
* Flesje water met logo TfH 75 euro
(donatie in natura)
* Fruit 50 euro (donatie in natura)
•Geschatte opbrengst voor TfH:
1.000 euro (donatie in geld)
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(C)

Spinning Marathons in twee Amsterdamse sportscholen

Tegen betaling van 15 euro werken deelnemers zich in het zweet voor het goede doel. Nietleden van de sportschool betalen 30 euro. Behalve het sponsorbedrag wordt door deze
activiteit de naamsbekendheid van Tree for Hope stevig vergroot.
Aan het begin van de Marathon krijgt iedere deelnemer een goody bag met daarin:
o beknopte info over de stichting Tree for Hope,
o flesje water met het logo Tree for Hope (donatie in natura),
o fruit en een versnapering (donatie in natura).
Aan het eind van de Marathon vindt een verloting plaats met als prijzen:
o diner (donatie in natura van de trainer),
o een fles wijn (donatie in natura),
o intakegesprek voor een Personal Training (donatie in natura van de sportschool).
De sportscholen stellen hun spinningruimte gratis ter beschikking.
•

Menskracht
Projectleider (vrijwilliger): 1 pers x 20 uur x 10 euro = 200 euro
Sportscholen (vrijwilligers): 2 pers x 8 uur x 10 euro = 160 euro (donatie)
• Uitvoeringskosten:
o flesje TfH water 75 euro (donatie in natura)
o diversen 350 euro (donatie in natura)
• Geschatte opbrengst voor TfH: 500 euro (donatie in geld)
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Projectbegroting
project EVENTS IN NEDERLAND
euro’s op jaarbasis

projectonderdeel
Menskracht, betaald
Niet van toepassing

nihil

Uitvoeringskosten, betaald
Niet van toepassing

nihil
subtotaal

0

Menskracht in Nederland, vrijwilliger
Projectleider
Vrijwilligers in Nederland (sportscholen)

550
160

Uitvoeringskosten in Nederland als donatie in natura
Diner voor winnaar, prijzengeld, versnaperingen, etc

790

TOTAAL
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1.500

7.6

Project CONTINUITEIT

De stichting Tree for Hope is een vrijwilligersorganisatie. Dat heeft voordelen, bijvoorbeeld,
er zijn geen loonkosten, maar ook nadelen. Een zorgenkind is de continuïteit van de
organisatie en daarmee het voortbestaan van de projecten in Cambodja die voor een aantal
allerarmsten de laatste strohalm is.
Continuïteit is daarom een belangrijk onderwerp dat vaak besproken wordt en regelmatig op
de agenda staat. De discussies over het voortbestaan van de stichting Tree for Hope worden
gekenmerkt door vier verschillende invalshoeken, te weten:
- de samenstelling van het bestuur;
- de relatie met de counterparts;
- het succes van acquisitie en fondsenwerving;
- het aantal actieve vrijwilligers in Cambodja.
Nederlands bestuur
De meerderheid van het Nederlandse bestuur bestaat uit vitale personen die ouder zijn dan
zeventig jaar. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is het verstandig en
wenselijk om jongere personen aan het bestuur toe te voegen. Personen uit de
leeftijdscategorie van 35 tot 45 jaar hebben de voorkeur. Evenals personen met een nietwesterse achtergrond en vrouwen.
In de tweede helft van 2018 wordt een actieplan opgesteld waarin de bestuursprofielen en
procedure worden beschreven.
• Menskracht
Nederlands bestuur (vrijwilliger): 4 pers x 11 maanden x 1 uur x 30 euro = 1.320 euro
• Uitvoeringskosten: niet van toepassing
Lokale partners
Een ander aspect van de continuïteit is de samenwerking tussen enerzijds de lokale partners
en anderzijds het bestuur dat bestaat uit Cambodjaanse en Nederlandse bestuursleden. Om een
afhankelijkheidsrelatie te voorkomen is het belangrijk dat de lokale counterparts zelfstandig
blijven. Het bestuur is voornemens om de protocollen schriftelijk vast te leggen betreffende
de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur in relatie met de lokale organisaties. In
2018 heeft het bestuur een inspanningsverplichting om tegen het einde van dat jaar een
dergelijk protocollen document klaar te hebben.
De eerste voorlopige gedachten gaan in de richting dat de lokale counterpartners zich volledig
focussen op de grotere internationale Ngo’s die in Cambodja actief zijn en op de lokale
ondersteuningsinstellingen.
• Menskracht
Nederlands bestuur (vrijwilliger): 1 pers x 26 weken x 2 uur x 30 euro = 1.560 euro
Cambodjaans bestuur (vrijwilliger): 3 pers x 12 maanden x 1 uur x 3 euro = 108 euro
• Uitvoeringskosten: niet van toepassing
Sluitende begroting
Uit de begroting (hoofdstuk 8) blijkt dat er in 2019 een bedrag van ruim 75.000 euro
noodzakelijk is om de beleidsdoelstellingen te realiseren.
Het is natuurlijk geen sinecure om dit bedrag te genereren. Toch is het bestuur van mening
om met dit ambitieniveau in 2019 van start te gaan. Ondanks de tendens dat er met name in
Nederland steeds minder geldelijke middelen beschikbaar zijn voor goede doelen organisaties
resp. een tanende publieke bereidheid om projecten in ontwikkelingslanden financieel te
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ondersteunen. De lat ligt hoog maar dat geldt ook voor de motivatie om dat bedrag te
realiseren.
De afgelopen tien jaar hebben aangetoond dat er zeer beperkte mogelijkheden zijn voor de
Cambodjaanse counterpart om financiële middelen in eigen land te genereren. De
Nederlandse tak van de stichting Tree for Hope fungeert als een front office wanneer het gaat
om acquisitie van financiën en materiele goederen.
Alle hoop is erop gevestigd dat dit meerjarig beleidsplan als katalysator gaat werken.
Begrotingstechnisch wordt 2019 een moeilijk jaar waarin alle financiële middelen zullen
worden geïnvesteerd in de projecten in Cambodja. De verwachting is dat dit beleidsplan het
mogelijk maakt om de komende jaren afspraken te maken met grotere (steun)fondsen over het
beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen.
• Menskracht
Fondsenwerver (vrijwilliger): 1 pers x 48 weken x 6 uur x 30 euro = 8.640 euro
• Uitvoeringskosten, reis- en wervingskosten (donatie in natura): 1.500 euro
Cambodjaanse vrijwilligers
Voor een aantal beleidsdoelstellingen zijn steeds meer Cambodjaanse vrijwilligers nodig,
bijvoorbeeld in de nieuwe zelfstandige zelfhulpgroepen en het onderhoud van de
gerealiseerde scholen. Tot op heden is daar nog niet specifiek op geworven maar het is
noodzakelijk om tijdens deze beleidsperiode daadkrachtiger op te treden teneinde het aantal
Cambodjaanse vrijwilligers fors uit te breiden. Enthousiaste vrijwilligers bezitten veel kennis
over de lokale situatie die onontbeerlijk is.
De volgende acties worden ondernomen.
✓ Op de agenda zetten van de vergaderingen met de Cambodjaanse
bestuursleden;
✓ Data verzamelen van reeds bestaande contacten;
✓ Bijeenkomsten organiseren;
✓ Werken aan technische middelen om een Tree for Hope community te vormen
op social media.
• Menskracht
Cambodjaans bestuur (vrijwilliger): 3 pers x 11 maanden x 4 uur x 3 euro = 396 euro
• Uitvoeringskosten: niet van toepassing
Projectbegroting
project CONTINUITEIT
projectonderdeel
Menskracht in Cambodja, betaald
Coördinatie in Cambodja: 1 pers x 1 uur x 52 weken x 5 euro
Uitvoeringskosten, betaald

euro’s op jaarbasis
260
nihil

subtotaal

260

Menskracht Vrijwilliger
Nederlands bestuur
Cambodjaans bestuur
Fondsenwerver in Nederland

2.880
504
8.640

Uitvoeringskosten in Nederland (donatie in natura)
Reis- en verwervingskosten

1.500
TOTAAL
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13.784

Hoofdstuk 8: BEGROTING 2019
Uitgaven
Project Zelfhulpgroepen (7.1)
- Menskracht: betaald
- Menskracht: vrijwilliger
- Uitvoeringskosten

13.260
3.743
3.550

Project Consulent Medische Begeleiding (7.2)
- Menskracht: betaald
- Uitvoeringskosten

7.020
3.550

Project Schoolgebouwen (7.3)
- Menskracht: betaald
- Menskracht: vrijwilliger
- Uitvoeringskosten

780
10.872
24.150

Project Education for the Poor Youth in Cambodia (7.4)
- Menskracht: betaald
- Menskracht: vrijwilliger
- Uitvoeringskosten

520
600
25.150

Project Events in Nederland (7.5)
- Menskracht, projectleider/vrijwilliger
- Menskracht, vrijwilligers in Nederland (donatie in natura)
- uitvoeringskosten (donatie in natura)
Project Continuïteit (7.6)
- Menskracht in Cambodja, betaald
- Menskracht bestuur in Cambodja, vrijwilliger
- Menskracht bestuur in Nederland, vrijwilliger
- Fondsenwerver in Nederland, vrijwilliger
- Uitvoeringskosten (donatie in natura)

260
504
2.880
8.640
1.500

Medewerkers
- Bestuur Nederland
- 3.294 uren
- organisatiekosten (donatie in natura)
- Bestuur Cambodja
- 288 uren
- organisatiekosten (donatie in natura)

98.820
6.475
864
300

TOTAAL
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550
160
790

214.938
=======

Inkomsten/Dekkingsplan
-

Donaties in geld
Donaties in natura
Eigen bijdrage bestuur in Cambodja (uren plus organisatiekosten)
Eigen bijdrage vrijwilligers in Cambodja
Eigen bijdrage bestuur in Nederland (uren plus organisatiekosten)
Eigen bijdrage vrijwilligers in Nederland
Acquisitieniveau 2019
TOTAAL

Het financiële ambitieniveau voor 2019 ligt op circa 75.000 euro
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2.900
2.290
1.668
15.215
108.175
9.350
75.340
214.938
=======

