BELEIDSPLAN
2018-2022

Stichting DARA - Europe
Lagewijk Zuidzijde 3
7895 TZ
Roswinkel, Nederland

Tel: 0591-202669
Email: dara.europe@gmail.com

Bankrekening: 1361.28.858 t.n.v. DARA Europe
IBAN code:NL50 RABO 0136 1288 58
BIC code: RABONL2U
KvK-nummer: 54890497

2

Beleidsplan Stichting DARA Europe

Inhoud
Voorwoord ................................................................................................................................. 5
Inleiding ..................................................................................................................................... 6
Geschiedenis van Cambodja .................................................................................................. 6
DARA Europe ........................................................................................................................ 6
Stellar Child Care Organization ............................................................................................. 6
Missie, visie en kernwaarden ..................................................................................................... 8
Missie ..................................................................................................................................... 8
Visie ....................................................................................................................................... 8
Kernwaarden .......................................................................................................................... 9
Doelgroep en doelen ................................................................................................................. 10
Doelgroep ............................................................................................................................. 10
Doelen .................................................................................................................................. 10
Het bestuur ............................................................................................................................... 11
Vergaderingen ...................................................................................................................... 11
Bestuursbevoegdheid en -vertegenwoordiging .................................................................... 12
Aftreding .............................................................................................................................. 12
Boekjaar en jaarstukken ....................................................................................................... 12
Bestuursleden ....................................................................................................................... 13
Financieel beleid....................................................................................................................... 14
Begroting en jaarverslag ....................................................................................................... 14
Projecten en acties fondsverwerving .................................................................................... 14
Publiciteit via internet en social media..................................................................................... 14
Samenwerkingsverbanden ........................................................................................................ 14
Programma’s SCCO ................................................................................................................. 15
Van kindercentrum naar re-integratie................................................................................... 15
Onderwijsprogramma’s ........................................................................................................ 15

3

Beleidsplan Stichting DARA Europe

Familie-ondersteuningsprogramma’s ................................................................................... 15
Toekomstplannen ................................................................................................................. 16
Bouwprojecten.................................................................................................................. 16

4

Beleidsplan Stichting DARA Europe

Voorwoord
Kinderen in Andong (Cambodja) financieel helpen op het gebied van gezondheid, veiligheid,
(op)voeding en onderwijs, zodat ze een goede kans hebben op een betere toekomst. Dit is de
motivatie van de bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting DARA Europe.
Na eerdere particuliere initiatieven is de stichting op 14 maart 2012 officieel opgericht en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zowel in Nederland als in Cambodja is er de
afgelopen jaren een enorme groei zichtbaar. Nu inmiddels zes jaar later is het tijd voor een
nieuw beleidsplan. Dit betekent niet dat alles anders wordt; onze uitgangspunten en inzet
blijven hetzelfde. Uiteindelijk willen we een positief verschil blijven maken in het leven van
de kinderen en families in Andong.
Stellar Child Care Organization (SCCO) is daarbij onze vaste partner. Zij zijn inmiddels
gegroeid tot een erkende, kwalitatieve niet-gouvernementele organisatie (NGO) in Cambodja
met een team van gemotiveerde en betrokken Cambodjaanse werknemers die elke dag weer
klaar staan voor de kinderen.
Daarnaast werken wij als stichting DARA Europe samen met andere stichtingen en
fondsenwervers binnen en buiten Nederland om bovenstaand hoofddoel te realiseren. Ons
uitgangspunt is en blijft dat onze financiële middelen ten goede komen aan de kinderen en
families die ons aan het hart liggen.
Namens het bestuur van de Stichting DARA Europe,
Ruud Bakker
Voorzitter

5

Beleidsplan Stichting DARA Europe

Inleiding
Geschiedenis van Cambodja
De situatie van het volk, en speciaal de kinderen, in Cambodja is niet rooskleurig. Wie ooit de
film ‘The Killing Fields’ heeft gezien, is ongetwijfeld onder de indruk geraakt van wat het
volk van Cambodja heeft moeten doorstaan onder het schrikbewind van de Rode Khmer. Naar
schatting drie miljoen mensen werden ten tijde van het regime op brute wijze om het leven
gebracht. De Cambodjaanse bevolking gaat tot op de dag van vandaag gebukt onder de
gevolgen van deze waanzin uit het verleden. De mensen voelen nog altijd de gevolgen van de
jarenlange golf van geweld en verwoesting. De armoede is groot, en tienduizenden straatarme
kinderen hebben geen toekomstperspectief.

DARA Europe
Wat beschouwd kan worden als een druppel op een gloeiende plaat, namelijk hulp aan een
kleine gemeenschap, Andong, beschouwen wij echter als het begin van iets moois. Daartoe is
sinds 14 maart 2012 DARA Europe officieel een stichting, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en voorzien van de ANBI status. De initiatiefnemers van de stichting zijn echter
al sinds 2009 betrokken bij de ontwikkelingen in Andong en het lot van de kinderen die hier
wonen. De ondersteuning die DARA Europe hierin biedt komt ten goede aan de
Cambodjaanse stichting Stellar Child Care Organization die (mede opgericht door de
initiatiefneemsters van DARA Europe) zich richt op een betere toekomst voor de kinderen en
hun families in Andong.

Stellar Child Care Organization
Stellar Child Care Organization (SCCO) is in hetzelfde jaar als DARA Europe opgericht in
Cambodja. SCCO is gestart als kindercentrum. Sinds 2012 bood het kindercentrum van
SCCO onderdak aan een tien- tot twintigtal kinderen uit de krottenwijk Andong. De kinderen
woonden in het centrum, omdat ze vanwege een onveilige of ongezonde thuissituatie niet
meer bij hun familie konden wonen. In 2014 heeft SCCO besloten haar activiteiten uit te
breiden. Ze wilde haar impact vergroten door de kinderen in Andong toegang te bieden tot
onderwijs. Hiermee wilde ze de kinderen een kans geven op een betere toekomst voor
zichzelf, hun families en uiteindelijk de Andong-gemeenschap. Hiertoe heeft SCCO in
Andong verschillende programma’s opgezet gericht op onderwijs en familie-ondersteuning.
Omdat de impact van de programma’s1 van SCCO zorgden voor verbeterde leef- en
onderwijsomstandigheden in Andong, besloot de stichting in 2018 om het kindercentrum te
sluiten en de kinderen te laten re-integreren bij hun families. SCCO is er immers voorstander
van dat kinderen in hun eigen omgeving en bij hun eigen familie opgroeien. Uiteraard moet
deze omgeving dan wel veilig en hygiënisch zijn en moeten de kinderen gevarieerd voedsel
krijgen en goed onderwijs kunnen volgen, zodat ze een eerlijke kans hebben op een goede
1

Zie hoofdstuk ‘Programma’s SCCO voor gedetailleerde informatie over de programma’s
van SCCO.
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toekomst. Naast deelname aan de onderwijs- en familie-ondersteuningsprogramma’s
ontvangen deze kinderen en hun families dan ook de benodigde individuele begeleiding en
steun van SCCO, zodat een succesvolle re-integratie mogelijk is.
De toekomstige activiteiten van SCCO zijn erop gericht om de leef- en
onderwijsomstandigheden in Andong nog verder te verbeteren en te stabiliseren. Het
uiteindelijke doel is om van Andong een zelfredzame gemeenschap te maken, waarin
kinderen opgroeien in een veilige, hygiënische en kansrijke leefomgeving en waar elk kind
naar school gaat en dagelijks gezond en gevarieerd voedsel heeft.
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Missie, visie en kernwaarden
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. Door SCCO financieel te ondersteunen, wordt de
stichting in staat gesteld om goede omstandigheden te creëren en een goede basis te leggen,
zodat de kinderen in Andong de mogelijkheid krijgen om vanuit een verbeterde situatie de
grondslag te leggen voor een goede toekomst.

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 in Andong 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!

Visie
De visie van DARA Europe luidt dan ook als volgt:
Een veilig, hygiënisch en zelfredzaam Andong, waar alle kinderen kwalitatief goed onderwijs
volgen, gevarieerde en gezonde voeding krijgen en opgroeien in een liefdevolle, kansrijke
omgeving, zodat zij een eerlijke kans hebben op een goede toekomst. Dit willen we bereiken
door binnen Europa bewustwording te creëren omtrent de situatie in Cambodja en, meer
specifiek Andong, om zo betrokken donateurs te werven die samen met ons SCCO willen
steunen.
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Kernwaarden
Aan de missie en visie van DARA Europe liggen een aantal belangrijke waarden ten
grondslag:
• Eerlijk en transparant:
DARA Europe staat er garant voor dat de donaties die zij ontvangt ten goede komen
aan de projecten van SCCO. 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 en activiteiten van SCCO.
• Betrokken:
De vrijwilligers die zich inzetten voor DARA Europe, zijn persoonlijk geraakt door de
omstandigheden waarin de kinderen en families in Andong dagelijks moeten leven.
Daarnaast streven we ernaar betrokkenheid te creëren bij onze donateurs.
• 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 en hun families
in Andong. In ons handelen houden we te allen tijde onze missie voor ogen.
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Doelgroep en doelen
Doelgroep
DARA Europe zet zich in voor de kinderen in Andong en hun families. Zij zijn dan ook onze
primaire doelgroep.
De (secundaire) doelgroep waarop DARA Europe haar activiteiten richt zijn potentiele
donateurs (waaronder ook organisaties en fondsen) die een bijdrage kunnen en willen leveren
aan het verbeteren van de omstandigheden van de kinderen in Andong en hun families.

Doelen
In 2012 hebben de internationale boardmembers afgesproken dat DARA Europe (evenals
Dara Children Trust in Nieuw Zeeland en Stellar Children Trust in Australië) de
verantwoordelijkheid draagt voor 1/3 van de begroting van SCCO. Daarnaast zetten de drie
stichtingen zich in voor extra financieringsaanvragen om waar mogelijk extra projecten en
programma’s te bekostigen. DARA Europe zal zich ook de komende vijf jaar op vergelijkbare
wijze voor SCCO inzetten. Dit houdt in dat DARA Europe SCCO structureel ondersteunt op
basis van kwartaalbetalingen en extra ondersteuning zal faciliteren door middel van specifieke
financieringsaanvragen.
Financieel
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. Binnen vijf jaar willen 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, potentiele donateurs actief te benaderen en fondsenwerving.
Bewustwording
DARA Europe heeft in de afgelopen 5 jaar zichtbare bekendheid gecreëerd in en om
IJsselstein door haar aanwezigheid tijdens openbare aangelegenheden zoals markten, kerken
en andere bijeenkomsten. Daarnaast heeft de stichting ook de stappen gezet om haar
bekendheid en daarmee marktgebied buiten IJsselstein te vergroten. Dit zal in de komende
jaren belangrijker worden. 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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Het bestuur
Het bestuur van stichting DARA Europe bestaat bij het vaststellen van dit beleidsplan
(oktober 2018) uit drie bestuurders: Ruud Bakker (voorzitter), Jose Huizenga (secretaris),
Fred van Laarhoven (penningmeester).

Vergaderingen
De bestuursvergaderingen worden via online conference calls gehouden, waarbij naar
mogelijkheden wordt gekeken af en toe fysiek aanwezig te zijn tijdens de vergadering. De
bestuursleden vergaderen gemiddeld zes keer per jaar op van te voren gezette tijden. Voor de
organisatie van (grote) activiteiten/evenementen worden doorgaans extra vergaderingen
gepland. Daarnaast kan ieder bestuurslid, in overleg met de voorzitter, een vergadering
initiëren. Naast de vaste vergaderingen hebben de bestuursleden geregeld contact omtrent
geformuleerde afspraken/actiepunten tijdens de vergaderingen. Binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar wordt een bestuursvergadering gehouden, waar in elk geval de vaststelling
van de balans en de staat van baten en lasten aan de orde komt.
Minimaal een week voorafgaand aan de vergadering wordt een agenda rondgestuurd met de
locatie, het tijdstip en de te behandelen punten. Bij aanvang van de vergadering wordt
geïnventariseerd of er extra inkomende punten zijn. Tijdens elke vergadering vindt
verslaglegging plaats door de secretaris of, bij afwezigheid van de secretaris, een door de
voorzitter aangewezen ‘secretaris’. De notulen waarin tevens een actielijst staat opgenomen,
volgen uiterlijk een week na de vergadering. Bij aanvang van de volgende vergadering wordt
akkoord en/of opmerkingen gegeven op de notulen van de vorige vergadering. De notulen
worden goedgekeurd tijdens de volgende vergadering en hiermee vastgesteld.
De voorzitter leidt de bestuursvergadering. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt
voorafgaande aan de vergadering een andere ‘voorzitter’ gekozen. Het bestuur kan in een
vergadering alleen geldige besluiten nemen als de meerderheid van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich tijdens een vergadering door een
medebestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een volmacht. Ook kan het
bestuur buiten vergaderingen om besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn
hun mening schriftelijk of per e-mail te uiten. Het besluit wordt geformuleerd door de
secretaris en, na ondertekening van de voorzitter, bij de notulen van de laatste vergadering
gevoegd. Ieder bestuurslid mag een stem uitbrengen. Een bestuursbesluit wordt genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Mochten er problemen
ontstaan omtrent stemmingen, dan beslist de voorzitter.
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Bestuursbevoegdheid en -vertegenwoordiging
Afspraken vastgelegd in de notariële akte t.a.v. bestuursbevoegdheid:
•
•

•

•

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt
genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
Het bestuur is tevens bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie
zijnde bestuurders.
Erfstellingen mogen slechts beneficiair worden aanvaard.

Afspraken vastgelegd in de notariële akte t.a.v. vertegenwoordiging:
•

•

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging
komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen
met de penningmeester, en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur
uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan derden,
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Aftreding
Afspraken vastgelegd in de notariële akte t.a.v. aftreding:
•
•
•

•

•

De bestuurders treden af volgens een rooster. Een volgens het rooster afgetreden
bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar.
Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overblijvende bestuurders
met algemene stemmen binnen twee maanden een opvolger benoemen.
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een (of meerdere) bestuurders
ontbreken, dan vormt/vormen de overblijvende bestuurder(s), niettemin een wettig
bestuur.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
Rechtspersonen en/of personen die in dienst zijn van, of werkzaam zijn ten behoeve
van de stichting zijn niet benoembaar tot bestuurslid.

Boekjaar en jaarstukken
Afspraken vastgelegd in de notariële akte t.a.v. boekjaar en jaarstukken
•
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•

•

Het bestuur administreert de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers, op zodanige wijze, dat daaruit te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. De administratie en daartoe
behorende gegevens worden voor minimaal 7 jaar bewaard.
Het bestuur stelt jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, de balans en
de staat van baten en lasten van de stichting op papier en stelt deze vervolgens vast.

Bestuursleden
Ruud Bakker, voorzitter
Na het eerste bezoek van Tirza aan Andong 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
deze stichting inzetten. Ook deze kinderen verdienen een “thuis”.
Fred van Laarhoven, penningmeester
Dara-Europe leerde ik kennen door de enthousiaste verhalen van José en
Hein, en nog concreter door de presentaties bij de viering van het 5-jarig
bestaan in maart 2018. Het echte werk gebeurt in Cambodja door de Stellar
Child Care Organization (SCCO), namelijk het verbeteren van de leef- en
onderwijsomstandigheden van kinderen in Andong. Dit is mogelijk door de
fondswerving hier in Nederland waarvoor DARA zich inzet.
Het borgen van de ontwikkelingen in Cambodja door het bieden van
blijvende steun is iets wat mij erg aanspreekt, en waarvoor ik mij graag de komende jaren wil
inzetten.
13
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Financieel beleid
Inkomsten- en uitgaven
DARA Europe wil ervoor garant staan dat ontvangen donaties ten goede komen aan SCCO.
De kosten die als stichting gemaakt worden proberen wij daarom minimaal te houden.

Begroting en jaarverslag
Jaarlijks stelt SCCO een begroting op. Op basis van de structurele financiering die hiervoor
nodig is heeft DARA Europe toegezegd een derde hiervan te financieren. Voor losstaande
projecten van SCCO worden aparte en externe financiers gezocht. Op basis van deze plannen
wordt de begroting voor DARA Europe jaarlijks vastgesteld en de acties voor fondsenwerving
opgesteld. Tevens stelt DARA Europe jaarlijks een jaarverslag op. Deze wordt in
samenwerking met alle teamleden van DARA Europe gemaakt en door het bestuur
goedgekeurd.

Projecten en acties fondsverwerving
DARA Europe verkrijgt een deel van haar inkomsten uit maandelijkse giften van bedrijven en
particulieren. Daarnaast is DARA Europe gedurende het jaar op verschillende locaties en
evenementen aanwezig om te vertellen over SCCO en de kinderen in Andong. Zonder deze
ontwikkelingen in Nederland kan SCCO haar activiteiten in Cambodja niet voortzetten.

Publiciteit via internet en social media
Als stichting zijn we actief bezig met het uitbouwen van onze naamsbekendheid via het
internet. Op deze manier hopen we de aandachtspanne en de belangstelling voor ons werk
steeds verder te vergroten. Ook op onze website (www.dara-europe.nl) is veel informatie te
vinden. Daar staan 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 SCCO in Cambodja. Dit
doen wij middels het versturen van een digitale nieuwsbrief, ongeveer 4 tot 6 keer per jaar.
Ook plaatsen wij geregeld korte berichten op Facebook (www.facebook.com/DARAeurope).

Samenwerkingsverbanden
SCCO wordt op dit moment financieel ondersteund door drie internationale sponsors, te
weten DARA Europe, Dara Children Trust, en Stellar Children’s Trust Australië. DARA
Europe werkt daarom nauw samen met deze (financiële) partners. Allen zijn zeer actief
betrokken bij het dagelijks management van SCCO door middel van boardmember posities.
DARA Europe blijft altijd op zoek naar vruchtbare samenwerkingspartners, die onze missie
ondersteunen en ons helpen bij het behalen van onze doelen.
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Programma’s SCCO
Van kindercentrum naar re-integratie
SCCO heeft altijd voor ogen gehad de kinderen die sinds 2012 in het kindercentrum wonen te
re-integreren wanneer de familieomstandigheden dit weer toe laten. Hiermee volgt SCCO de
internationale ontwikkelingen van de institutionalisering van kinderen in kindercentra en de
richtlijnen van de Nationale overheid in Cambodja en van het Child Protection Network. In
2018 zijn hier belangrijke stappen toe gezet. Na maandenlange voorbereiden zijn de kinderen
uit het kindercentrum in 2018 gere-integreerd en is het kindercentrum gesloten. Ook al draagt
SCCO nu niet meer de volledige zorg en verantwoordelijkheid voor deze kinderen, SCCO zal
hen (financieel) blijven ondersteunen, zowel als het gaat om onderwijs als in het voorzien van
de dagelijkse levensbehoefte, afhankelijk van de situatie per familie.

Onderwijsprogramma’s
Het primaire doel van de onderwijsprogramma’s is een toename van structureel, kwalitatief
onderwijs voor alle kinderen in Andong. Dit doel is uit te splitsen in drie subdoelen:
•
•
•

een toename van het aantal kinderen op school (door nieuwe kinderen aan te nemen);
een toename van structurele aanwezigheid van de kinderen die al op school zitten (en
nu vaak lessen missen);
een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de lokale school in Andong.

Om deze doelen te behalen werkt SCCO nauw samen met de lokale public school Kork Rokar
en het ministerie van onderwijs.
Daarnaast heeft SCCO haar eigen klaslokalen. SCCO heeft drie klaslokalen in Andong waar
kinderen gratis onderwijs krijgen in de vorm van:
•
•
•
•
•

kleuter onderwijs (voor 4/5 jarigen),
huiswerkbegeleiding voor kinderen die met ondersteuning van SCCO zijn
ingeschreven op de lokale basisschool,
Engelse lessen,
computerlessen,
weekendprogramma's waarbij kinderen spelenderwijs leren met de vele spelletjes en
puzzels.

Familie-ondersteuningsprogramma’s
Hoe langer SCCO in Andong werkzaam is, des te meer wordt duidelijk dat het belangrijk is
families en gezinnen te ondersteunen. Ouders spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van
de kinderen in Andong en hebben in eerste instantie vaak zelf niet de middelen of inzicht om
de juiste keuzes te maken. SCCO wil dan ook de ouders betrekken bij educatie en hen de
mogelijkheid bieden om hun kinderen daadwerkelijk naar school te laten gaan. Naast de
strategieën gericht op de kinderen, zijn daarom verschillende programma's opgezet om
families direct te ondersteunen.
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•

•

•

Inkomengenererende activiteiten voor ouders: het belangrijkste doel is om de
vrouwen toekomstmogelijkheden te bieden, zodat zij (als moeder) ook een toekomst
kunnen creëren voor hun kinderen. Een opstapje naar de arbeidsmarkt speelt hierbij
een belangrijke rol. SCCO heeft daarom een naaicentrum ingericht, waarbij de
moeders uit Andong naaicursussen kunnen volgen, zodat ze zowel in het naaicentrum
als zelfstandig een inkomen kunnen verdienen.
Workshops en begeleiding voor ouders: veel ouders in Andong hebben zelf nooit de
kans gehad onderwijs te volgen en zien daar dan ook niet direct de meerwaarde van in.
De extreme armoede en sociale problematiek in het dorp zorgt ervoor dat veel ouders
verslaafd zijn aan gokken, alcohol en drugs. SCCO organiseert daarom workshops.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op het belang van onderwijs en concrete
levenslessen, zoals: hoe om te gaan met geld, huiselijk geweld etc.
Spoedzorg: families die in grote nood zitten voorziet SCCO (tijdelijk) van spoedzorg.
Tegelijkertijd gaan we op zoek zijn naar een duurzamere manier; een manier waarbij
families zichzelf kunnen onderhouden. Concreet houdt de spoedzorg in dat families
voor een bepaalde periode rijst van ons kunnen ontvangen, een lening voor bijv. een
visnet kunnen afsluiten en dat we ze begeleiden bij het verkrijgen van medische hulp
in Phnom Penh wanneer nodig.

Toekomstplannen
Gezien het succes en de bewezen impact die SCCO heeft in Andong, heeft SCCO de ambitie
om haar gemeenschapsopbouw programma's te laten groeien, met o.a. meer ruimte voor
inkomsten genererende activiteiten evenals extra curriculaire activiteiten. Daarnaast zal
SCCO streven naar toegang tot hoger onderwijs voor de studenten uit Andong die hun
middelbareschooldiploma halen, bijv. in de vorm van studiebeurzen voor beroepsopleidingen
of de universiteit.
Bouwprojecten
Na jarenlange inzet en lobby van het team van SCCO heeft het Ministerie van Onderwijs in
Cambodja toegezegd extra klaslokalen te bouwen op de lokale basisschool Kork Rokar, waar
de kinderen uit Andong naar school gaan. SCCO zal hierin een belangrijke faciliterende rol
spelen.
Om op de lange termijn het werk in Andong voort te zetten, heeft SCCO tevens land in
Andong aangekocht. Hier hoopt SCCO in de toekomst haar gemeenschapsopbouw activiteiten
te kunnen uitbreiden. Door te investeren in eigen grond en toekomstige de gebouwen, is
SCCO niet langer afhankelijk van huurprijzen en de bijbehorende risico's. Onder de huidige
huurvoorwaarden wordt SCCO vaak geconfronteerd met uitdagingen in verband met
onderhoud en een gebrek aan infrastructuur (bijvoorbeeld elektriciteit in het naaicentrum).
Aangezien er beperkte geschikte locaties te huur zijn in Andong, heeft SCCO land
aangeschaft en zal zij in de komende jaren op zoek gaan naar donateurs om hier een
gemeenschapscentrum te bouwen dat voldoet aan de behoeften van de organisatie.
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