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voorwoord

Met groot genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2018 van stichting DARA Europe aan. 
In dit beknopte  jaarverslag vindt u onder andere de jaarrekening van 2018. We waren dit 
jaar voor de tweede keer één van de eigen goede doelen tijdens de Vastenactie binnen de 
Parochie van de Heilige Drie-eenheid. 

De nadruk van het Vastenactieproject lag dit jaar op het vergroten van de deelname van 
kinderen aan de SCCO onderwijsprogramma’s en extra kinderen opvangen in de eigen 
SCCO kleuterklassen. We kijken terug op een geslaagd 2018 en zijn dankbaar voor alle 
donaties die we hebben mogen ontvangen. 

Mede dankzij de financiële steun van onze sponsoren, donateurs en acties kan stichting 
DARA Europe de kinderen (en gezinnen) van Stellar Child Care Organization (SCCO) een 
betere toekomst bieden. In het team van vrijwilligers zijn een aantal wisselingen geweest en 
eveneens hebben we een nieuwe penningmeester binnen het bestuur kunnen benoemen.

Als team zijn wij dagelijks bezig de organisatie draaiende te houden en nieuwe initiatieven te 
bedenken waarbij steeds het belang van de kinderen in Cambodja en hun families voorop 
staat. 

We hopen als stichting ons nog vele jaren in te mogen zetten voor Stellar Child Care 
Organization (SCCO). 

Het team van DARA Europe 
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Ontmoeting met minister

Het SCCO team heeft de minister 
van onderwijs ontmoet. De  
plannen voor de bouw van 10 
klaslokalen op de Kork Rokar 
school in Andong zijn besproken.

Januari

Opruimactie in Andong

Op Nieuwjaarsdag organiseerde 
het team van SCCO een grote 
opruimactie rondom SCCO’s 
klaslokalen in Andong. Er is hard 
gewerkt!

Vrijwilligers uit Australië 

De Kork Rokar basisschool in 
Andong krijgt een make-over 
dankzij de crew van de Perth 
Modern School (Australië).

Boardmembers bijeen

SCCO’s internationale board-
members bezoeken de lokale 
boardmembers in Cambodja 
deze maand. Er is hard gewerkt 
aan de begroting voor 2018.

Srey Neat studeert af 

Gefeliciteerd Srey Neat, met het 
afstuderen aan de Kate Korpi 
Salon! Wij zijn onwijs trots op haar 
en hebben genoten van deze bij-
zondere en onvergetelijke avond!

Nieuw leermateriaal!

Met dank aan Stichting  
Sawasdee, BSO De Wenteltrap, 
De Wegwijzer en Biblionef zijn er 
vele dozen met speel- en leerma-
terialen naar Andong verstuurd.

Presenteren op scholen

Ruim 750 basisschoolkinderen 
luisterden afgelopen weken aan-
dachtig naar teamleden Judith 
en José. Zij vertelden hen over 
het Vastenactieproject.

Maart

Ouderevenement

Er was in Andong weer een 
ouderevenement. 34 deelnemers 
hebben samen het belang van 
onderwijs besproken. Grote dank 
aan het lokale team!

Vastenactie is van start 

DARA Europe is on tour! Tijdens 
deze periode presenteren wij in 
verschillende kerken het  
Vastenactieproject ‘Onderwijs 
voor kinderen in Cambodja’.

Training voor groepen 

De zelfhulpgroepen hebben een 
training gevolgd waarin ze les  
kregen over rollen en voorbeeld-
functies. Dank aan M’lup Russey 
Organization voor deze training!

Nieuw werkplan naaiatelier 
 
In het naaiatelier is een nieuw 
werkplan opgesteld waarin de 
moeders in het naaiatelier nu 
volgens dit schema orders 
verwerken. 
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Personeelsuitje 

Teamleden Tirza en Judith zijn 
met een groot deel van het 
SCCO team op pad geweest, 
een personeelsuitje. Het was een 
gezellige en actieve dag!

Februari



Tijd voor de tandarts

Alle kids uit de SCCO’s onder-
wijsprogramma’s gingen naar 
de tandarts. Er zijn steeds minder 
gaatjes, omdat de kids dagelijks 
hun tanden poetsen op school.

April

Duurzame ondersteuning

Vorige week heeft Da, met de 
hulp van SCCO, zijn eigen motor 
reparatie winkel geopend. We 
wensen hem onwijs veel succes 
met zijn winkel.

Khmer new year!

En dat moet gevierd worden! De 
staff heeft het nieuwe jaar  
gevierd met een gezellige lunch 
en ceremonie voor zegening. De 
kids met traditionele spellen.

Flessen inleveractie Ermelo

In de maand mei kon je bij Boni 
Ermelo door middel van het 
inleveren van je statiegeld-
bonnetjes doneren aan DARA. 
Een zeer mooie opbrengst!

Grote opkomst kids event

Het eerste weekend van Juni 
stond in het teken van de kind en 
ouder events in Andong.
De opkomst was groot: wel 62 
kinderen! 

Juni

Ouders bespreken regels

Tijdens het ouder event  
hebben 54 ouders samen 
gesproken over de regels binnen 
SCCO community & de Korkroka 
basisschool.
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Actie: ‘Nacht zonder DARA’

Jongeren van de Protestantse 
gemeente Montfoort hebben een 
nacht doorgebracht in een eigen 
gebouwde krotje (doos) om geld 
op te halen voor DARA!

Naar de tandarts

Kids uit de onderwijsprogramma’s 
van SCCO zijn weer bij de  
tandarts geweest! Dank aan 
World Care Dental Clinic voor 
deze fantastische samenwerking!

Geslaagd voor grade 9

Deze twee kanjers uit het kinder-
centrum hebben grade 9  
gehaald en dat is met een  
officiële ceremonie gevierd. We 
wensen ze succes in grade 10!

Lessen in het weekend 

Ook in het weekend worden er 
lessen gegeven in Andong. Zo 
kunnen de kids in het weekend 
blijven lezen, schrijven en spelen 
in een veilige omgeving.

Overstromingen in Andong

Dit jaar zijn de overstromingen in 
Andong nog erger dan nor-
maal. We werken samen met de 
autoriteiten om de riolering en 
infrastructuur te verbeteren.

Juli

Augustus

Mei

September



Opgeruimd staat netjes

Tijdens de afgelopen bijeenkomst 
van de zelfhelpgroep in Andong 
hebben de jongeren gezamelijk 
de community opgeruimd! Een 
mooi resultaat.

Oktober

Nieuwe voorraad is binnen

De nieuwe vooraad is weer bin-
nen. Het team van DARA Europe 
heeft hard gewerkt om alle  
producten weer te labelen en 
toe te voegen aan de webshop.

Nieuwe vrijwilligers

Vandaag had het DARA Europe 
team een productieve 
vergadering waarin we onder 
andere hebben kennisgemaakt 
met de nieuwe vrijwilligers!

Mai op training 

Mai, de community manager 
is op een succesvolle training 
geweest om inspiratie op te doen 
en verschillende methodieken en 
werkwijzen uit te wisselen.

Klein Sprokkelhorst

DARA Europe stond dit jaar 
wederom bij de kerstavond van 
Mevrouw Klein Sprokkelhorst in Ijs-
selstein. Dank aan alle sponsoren, 
die dit mogelijk maakten!

November

De re-integratie is rond! 

Na intensieve voorbereidingen 
met de families, partnerorganisa-
ties en de autoriteiten zijn wij er in 
geslaagd alle kinderen een veilig 
nieuw thuis te bieden!

2019
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Bereik  
In 2018 hebben we onszelf wederom als doel gesteld om aanwezig te 
zijn tijdens verschillende gelegenheden en op social media om zo nog 
meer mensen te bereiken. Omdat we goed doel waren tijdens de 
Vastenactie periode, hoopten we met name rond deze periode onze 
zichtbaarheid te vergroten. 

Het is ons wederom gelukt om ons bereik te vergroten!  Vooral tijdens 
de Vastenperiode hebben we veel kerkgangers en schoolkinderen 
bereikt. We hebben gepresenteerd in verschillende kerken binnen de 
Parochie van de Heilige Drie-eenheid ten behoeve van het  Vasten-
actieproject ‘Onderwijs voor kinderen in Cambodja:  Ook hebben 
we op vier basisscholen in Benschop, IJsselstein en Montfoort aan alle 
klassen mogen presenteren, waarna de leerlingen  geld inzamelden 
voor het Vastenactie- project. Ons Facebook-bereik is toegenomen 
(+20 volgers) en er is meer bereik door het delen van de berichten. 
Via de webshop komen geregeld bestellingen binnen. Nieuw in 
2018  is dat er  een winkel in Middelburg/ Zeeland producten van het 
naaiatelier verkoopt en tevens de wereldwinkel in Ermelo.  Ook heeft 
een bedrijf een DARA product als kerstattentie voor zijn werknemers 
aangekocht. 

Voor 2019 zijn we van plan om ons wederom  in te zetten voor “De 
Vastenaktie” en hierdoor het bereik nog verder te vergroten, zowel 
tijdens presentatie momenten in kerken, scholen en op markten, 
alsmede online via social media en de webshop. 

behaalde doelen - nieuwe doelen

 k Donaties
Voor 2018 stelden we ons opnieuw als doel om eenmalige en vaste do-
nateurs te werven en fondsen te benaderen, zodat wij onze reguliere 
jaarlijkse ondersteuning aan SCCO kunnen voortzetten, maar ook om 
de (extra) projecten in Andong te kunnen ondersteunen. Mede door 
ziekte en wisselingen in het vrijwilligers team hebben we dit doel helaas 
niet behaald. 

De incidentele donaties zijn ten opzichte van 2017 afgenomen met 
€ 1.874,75. De totaalpost incidentele donaties is hierbij gecorrigeerd 
voor de bedragen die in het kader van de vastenactie bij ons zijn bin-
nengekomen, en daarna zijn overgedragen aan het project vasten-
actie. Het grote aantal incidentele donaties in 2017 is te verklaren door 
de manifestaties rond het 5 jarig jubileum. Daarnaast is ook het bedrag 
van de vaste donaties gedaald van € 5.330,90 in 2017 naar € 4.374,50 
in 2018. Wij willen alle sponsoren bedanken voor hun gulle giften aan 
DARA Europe. 

Voor 2019 stellen we ons als doel om eenmalige en vaste donateurs te 
blijven werven en opnieuw fondsen te benaderen, zodat wij onze steun 
aan SCCO kunnen voortzetten. 

Steun
DARA Europe heeft zich voor 2018  verantwoordelijk gesteld voor één 
derde van de totale ondersteuning van de activiteiten van SCCO.Dit 
bedrag kwam neer op € 10143,17.  Wederom hebben we dit doel dus 
weten te behalen.

Nieuw is dat de 14 kinderen eind 2018 uit het centrum veilig en suc-
cesvol geïntegreerd zijn naar familie of andere gezinnen in de 
Andong gemeenschap. Het kindercentrum is gesloten en het SCCO 
team besteedt al haar tijd en energie in uitbreiding van de 
programma’s in het dorp Andong. De gezinnen waar de kids 
geïntegreerd  zijn, worden nauwlettend gevolgd en de situatie van de 
kinderen wordt goed gemonitord.De donatie van de Vastenactie van 
2018 heeft het onderwijs in Andong een enorme boost gegeven. Voor 
2019 willen we opnieuw de verantwoordelijkheid nemen voor een 
derde van de begroting van SCCO. 

Lees ons beleidsplan 2018-2022 voor meer informatie. 
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speciale dank...

Sponsoren

Bij deze willen we iedereen bedanken die DARA Europe in 2018 eenmalig of periodiek 
heeft gesteund. Naast particuliere sponsoring, heeft DARA Europe sponsorgelden 
mogen ontvangen van stichtingen, organisaties en bedrijven. Hieronder een lijst op 
alfabetische volgorde 

• A.C.C.O. Scheepvaartbedrijf 
• Adviezorg
• Administratiekantoor Henk de Haan 
• CSG. Comenius Leeuwarden
• Diaconie Protestantse Gemeente
• Goede doel shop 
• Henk Groen Diervoeders 
• Horizon Natuurvoeding 
• Partou kinderopvang - locatie Laan van Puntenburg 2A
• Parochie van de Heilige Drie-eenheid 
• Plus Smaragdplein, Voorstraat en Ostadelaan (Utrecht) 
• Plus Benschop en Harmelen
• Protestantse Gemeente IJsselstein
• Rekam montage 
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jaarrekening

Toelichting op de jaarrekening

In 2018 heeft DARA Europe € 10.143,65 gedoneerd aan SCCO. Dit is op basis van de afspraken 
met SCCO, waarmee SCCO in combinatie met de bijdragen van onze Australische en Nieuw 
Zeelandse zusterorganisaties hun reguliere zorgtaken voor de kinderen kunnen uitvoeren. Het 
eigen vermogen van onze stichting is licht toegenomen ten opzichte van 2017, en is 
voldoende om te voldoen aan één van onze doelstellingen, nl. om de structurele begroting 
van het komende jaar (2019) nu al afgedekt te hebben. Na het jubileumjaar met feest en 
andere activiteiten zijn dit jaar de incidentele donaties en de verkoop lager. Door in de tijd 
verschoven activiteiten zijn daarentegen de reiskosten ten opzichte van 2017 gestegen. 
Het spreekt voor zich dat we ons in 2019 gaan inspannen om het eigen vermogen, en 
daarmee onze mogelijkheden voor extra projecten in Cambodja, verder te vergroten.

Evenals in 2017 was DARA/SCCO ook weer een goed doel voor de vastenactie en zijn er veel 
acties geweest bij scholen en kerken om steun voor ons project te bewerkstelligen. Dit was 
een succes dankzij uw bijdragen en de inzet van ons DARA-team. Naast onze donatie aan 
SCCO zoals hiervoor vermeld, is er via de Vastenactie een bedrag van €  22.085,00  
rechtstreeks overgemaakt voor projecten zoals beschreven in het projectplan.
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Balans per 31-12-2018                     31-12-2018                       31-12-2017

Activa
Liquide middelen
Debiteuren
Voorraad

Totaal

Passiva
Crediteuren incidenteel
Eigen vermogen stichting

Totaal

Passiva

0,00
16.339,34

16.339,34

Activa

14.978,32
265,75

1.095,27

16.339,34

Passiva

354,45
16.223,94

16.578,39

Activa

16.402,61
0,00

175,78

16.578,39

Vlottende activa      
Liquide middelen
Bank - Betaalrekening
Bank - Spaarrekening

Totaal

Vaste activa
Voorraad
Debiteuren

Totale activa

Crediteuren
Crediteuren incidenteel

Eigen vermogen
Vermogen stichting 31-12

Totale passiva

354,45

16.223,94

16.578,39

2.978,32
12.000,00

14.978,32

1.095,27
265,75

16.339,34

0,00

16.339,34

16.339,34

6.902,61
9.500,00

16.402,61

175,78
0,00

16.578,39



jaarrekening
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Baten en lasten            31-12-2018                       31-12-2017

Baten
Donaties ontvangen
Min: giften project Vastenactie

Verkoop producten naaiatelier SCCO
Inkoop producten naaiatelier SCCO

Overige baten
Rente

Totaal

Lasten
Diverse kosten 
Donaties SCCO

Totaal

Resultaat

Passiva

9.907,92

1.112,14
1.360,97

7,54

12.388,57

2.129,52
10.143,65

12.273,17

115,40

Passiva

11.991,88

2.257,34
0,00

40,12

14.289,34

2.286,41
35.794,42

38.080,83

- 23.791,49

Toelichting op baten en lasten   

Toelichting baten
Donaties incidenteel
Min: giften project Vastenactie

Donaties periodiek
Contante giften tijdens evenementen
Verkoop producten naaiatelier SCCO
Inkoop producten naaiatelier SCCO

Overige baten
Rente

Totaal

Toelichting lasten
Bankkosten
Kosten website
Portikosten
Reiskosten
Promotiemateriaal
Evenement 5-jarig jubileum

Totaal diverse kosten

Structurele donaties SCCO
Incidentele donaties SCCO

Totaal

Resultaat

3.939,05
4.374,50
1.594,37

1.112,14
1.360,97

7,54

12.388,57

176,18
24,19
52,30

1.776,83
100,02

0,00

2.129,52

10.143,65
0,00

12.273,17

115,40

5.813,80
5.330,90

847,18

2.257,34
0,00

40,12

14.289,34

162,07
24,19
35,71

285,00
0,00

1.779,44

2.286,41

12.745,37
23.049,05

38.080,83

- 23.791,49

Activa

16.037,00
4.045,12

3.187,60
930,26

Activa

11.317,24
1.409,32

1.944,45
832,31

5.348,37 
1.409,32

1.944,45
832,31

9.858,92
4.045,12

3.187,60
930,26


