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Voorwoord
Met groot genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2021 van stichting DARA Europe aan. In dit 
beknopte jaarverslag vindt u onder andere de jaarrekening van 2021. 

We kijken met gemengde gevoelens terug op 2021. Door de COVID19 pandemie en de lockdown waren we 
helaas beperkt in onze activiteiten in Nederland. In Cambodja moest SCCO voor het grootste deel van het 
jaar haar deuren voor de onderwijsprogramma’s sluiten. Uiteraard hopen wij dat 2022 een ander jaar zal 
worden en dat een deel van de eerder geplande activiteiten alsnog weer georganiseerd kunnen worden en 
doorgang kunnen krijgen. 

Wij zijn dankbaar voor de vele donaties die we hebben mogen ontvangen. Mede dankzij de financiële steun 
van onze sponsoren, de (vaste) donateurs, de ouders en leerlingen van de St. Theresia school en de Albert 
Heijn te IJsselstein, heeft DARA Europe de kinderen (en gezinnen) van Stellar Child Care Organization 
(SCCO) kunnen blijven steunen. Het SCCO kernteam is behouden en heeft in Andong noodhulp pakketten 
uitgereikt en voor zover mogelijk online les gegeven. Er is geregeld contact gemaakt met de families om te 
horen hoe het hen verging. Eind van het jaar zijn de SCCO programma’s mondjesmaat weer opgestart. 

Gelukkig hebben wij ons, ondanks de corona maatregelen, dit jaar één keer kunnen presenteren, op de 
Verenigingenmarkt in IJsselstein. Jammer genoeg hebben wij gedurende het jaar veel minder persoonlijke 
contacten gehad en nieuwe contacten/donateurs kunnen benaderen. De corona maatregelen hebben een 
behoorlijke impact gehad op de werkzaamheden van het team, die normaal gesproken vooral meerdere 
wervings activiteiten organiseert.
In het derde kwartaal hebben de teamleden zich ingezet om, binnen hun eigen kring en/of door het 
aanschrijven van grotere fondsen, inkomsten te werven. Hiermee worden vanaf het nieuwe schooljaar, 
januari 2022, SCCO’s programma’s van voor de COVID19 pandemie wederom opgestart. 

In Cambodja zijn de scholen in 2021 een korte periode open geweest. Daarnaast hebben de leerlingen daar 
waar mogelijk enig onderwijs op afstand kunnen volgen. DARA Europe heeft aan SCCO toestemming 
gegeven om vele gezinnen noodhulp en voedselpakketten te voorzien. Wij beseffen eens te meer dat het 
belang van deze extra ondersteuning aan de kinderen en hun families in Cambodja enorm belangrijk was in 
het voorzien van de eerste levensbehoeften. 
We hopen als stichting ons dan ook nog vele jaren te kunnen en mogen blijven inzetten voor Stellar Child 
Care Organization (SCCO). 

Het DARA Europe team
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Heropening scholen 
Eind vorig jaar (2020) mochten de scholen in 
Cambodja opnieuw open. Daarnaast hebben we de 
bibliotheek en computerklas ruimte open gehouden 
voor andere leerlingen om zelf te lezen en leren.

Stage plek voor Cherry International 
Sinds het begin van dit jaar hebben wij via stichting 
Cherry International een internationale studente als 
stagiaire werkzaam bij DARA Europe. 

Inschrijving lokale basisschool
Met de opening van de scholen begint ook het nieuwe 
schooljaar. SCCO heeft meer dan 20 kinderen, die 
eerder deelnamen aan de Early Literacy programma’s 
en nu de juiste leeftijd hadden, geholpen met de 
inschrijving op de lokale basisschool. Om direct goed 
en gemotiveerd naar school te gaan hebben ze 
allemaal een schrift, pennen en een rugzak ontvangen 
van SCCO.

Online school 
Juist nu vele nieuwe kids waren begonnen heeft lerares 
Thida direct de online lessen weer opgepakt, en dus 
leveren de kinderen (waarvan de ouders toegang tot 
internet hebben) het huiswerk van de kids digitaal in via 
SCCO’s Online Learning Facebook groep.

l

Opnieuw sluiting scholen 
Helaas gaan de scholen opnieuw dicht en zijn dus ook 
SCCO’s onderwijsprogramma’s weer gestopt.
Het corona virus verspreidde zich helaas vanuit de 
steden verder in Cambodja.
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https://www.cherryinternationalfoundation.com/


Start bouw klaslokalen 
Na jarenlange lobby van SCCO's team, heeft de 
overheid extra capaciteit toegezegd; er worden 10 
nieuwe klaslokalen gebouwd op de lokale basisschool 
Kork Rokar in Andong. 

De bouw is gestart en de fundering is gelegd. Meer 
ruimte met als doel kleinere klassen. Iets om naar uit te 
kijken!

Goed doel St. Theresia School 
Secretaris José heeft op de St. Theresia school in 
Barger Compascuum presentaties over DARA Europe 
en Cambodja gegeven in alle klassen.
Door middel van flessen emballage bonnen en 
spaarpotjes hebben de kinderen geld ingezameld voor 
de kinderen en families van SCCO in Andong.
Zet 'm op, heel veel succes met sparen!
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Corona beschermingsmiddelen 
Om de besmettingen van COVID-19 zoveel mogelijk te 
voorkomen heeft SCCO 'healthcare' pakketjes 
uitgedeeld in het dorp Andong, met mondkapjes en 
desinfecterende gel. Hygiëne in een dorp als Andong is 
niet vanzelfsprekend en juist in deze pandemie hebben 
we dit allemaal zo hard nodig.

Verkoop producten Stellar Foundation 
Na de presentaties op de St. Theresia school hebben 
de kinderen uit groep 6/7 José en Elodia geholpen met 
het verkopen van de producten van Stellar Foundation. 
Wat fantastisch om te zien dat de kids enthousiast 
hielpen met verkopen, met een prachtige omzet als 
eindresultaat!

https://www.facebook.com/stellarcco/?__cft__[0]=AZWHbMruDINuUVjSULFWkyBPzTBZZ6oCCSxyLZh9sqLZgFN67KIO8xfROrNTUT72edF8I3S_DJEN5GK97MTmjkPKSOQRSijXlJXE0yHtil3JAtiXJDWzz5d-G2MRkSwLsMQdBvZUKu-0RUtOmbct5qkYtYg0SJhOAYrX5ROQAaC4cQLv54zK1-YFd4OSSjQGNns&__tn__=kK-R


De bouw gaat voorspoedig
Wat een vooruitgang; de bouw van de extra klaslokalen 
bij de lokale Kork Rokar basisschool in Andong 
verloopt goed. 

Opbrengst inzamelactie 
De St. Theresia teamleden, kinderen en ouders hebben 
een warm hart voor DARA Europe gehad. Er is hard 
gespaard.
Met de producten verkoop, de emballage bonnen actie 
en met verschillende donaties hebben ze een 
totaalbedrag van €404,82 opgehaald. Mede omdat we 
door de corona de afgelopen maanden geen 
activiteiten hebben kunnen organiseren is dit een 
fantastische opbrengst! 

Verkoop Stellar Foundation producten
José staat met de producten van Stellar Foundation bij 
winkel Samen in Emmen. Een leuke manier om zo 
promotie te maken met onze producten.

Noodhulp in Andong
COVID19 raakt de families hard. Door de lockdown 
zijn vele ouders hun banen en dus dagelijkse 
inkomen kwijt. De kinderen kunnen niet naar school 
want de scholen zijn nog niet heropend.

Op basis hiervan heeft SCCO besloten de families 
van de kinderen van de onderwijsprogramma’s te 
ondersteunen in de vorm van voedselpakketten. Met 
een grote zak rijst heeft een familie voor een aantal 
weken weer de eerste basis voor het eten.
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https://www.facebook.com/stellarcco/?__cft__[0]=AZWqpKTiClY2AXZsyVZnTZQCpett5jtXbIr4i6IkeWrZR4RZLBLF03qmuRDSo4trF6eAXXA8X6j_IqDqm-5Kas53FJgpR8WMWQ9nZ2AD2KjG17eTQJ5a90bfjNbMFeLRQesO3HWBSv_K-fln1vbzakvCF22vvd0ktK7NchJCaX2pODDC9F_7_uMWxTY6SGcVBBM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Samen-631452863863781/?__cft__[0]=AZWqpKTiClY2AXZsyVZnTZQCpett5jtXbIr4i6IkeWrZR4RZLBLF03qmuRDSo4trF6eAXXA8X6j_IqDqm-5Kas53FJgpR8WMWQ9nZ2AD2KjG17eTQJ5a90bfjNbMFeLRQesO3HWBSv_K-fln1vbzakvCF22vvd0ktK7NchJCaX2pODDC9F_7_uMWxTY6SGcVBBM&__tn__=kK-R
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Verenigingenmarkt Sportfair in IJsselstein 
Een deel van het team van DARA Europe is aanwezig 
op de verenigingenmarkt van Sportfair Nederland in 
gemeente IJsselstein. Er was een tafel vol producten 
van Stellar Foundation en gesponsorde appels om te 
verkopen. 
Tevens hadden de kinderen van de St. Theresia school 
uit hun groentetuin een aantal groentes en bossen 
zonnebloemen gesponsord om te verkopen. 

Goede doel emballage zuil AH IJsselstein 
In oktober was DARA Europe het goede doel voor de 
emballage bonnen bij Albert Heijn IJsselstein.
Voor €295.95 zijn er lege flessen en kratten ingeleverd 
en gedoneerd. Voor alle donateurs; bedankt!

Heropening scholen 
Eindelijk: op 1 november mochten de scholen 
langzaam weer open. Na een start met alleen de 
examenjaren worden geleidelijk aan alle klassen weer 
geopend. Dat houdt in dat ook onderwijsprogramma’s 
zoals die van SCCO weer open mochten gaan. Wel 
met de beperking van 15 leerlingen tegelijk per klas. 

Team DARA Europe
In augustus heeft het team voor het eerst sinds februari 
2020 weer een face to face vergadering gehad. Hier 
namen we na meer dan 4 jaar inzet afscheid van Elly 
als vrijwilligster van DARA Europe. Dankjewel, Elly, 
voor jouw fantastische bijdrage aan het team! 
Ook heten we Henriette van harte welkom als nieuw 
teamlid, we kijken uit naar een mooie samenwerking. 

Familiecontact in Andong 
Community manager Mai en sociaal werkster Sokun 
hebben geregeld contact met de families van de 
gereïntegreerde kinderen. Daar waar mogelijk gaan ze 
op bezoek, om te kijken hoe het gaat. 

https://www.facebook.com/hashtag/sttheresiaschool?__eep__=6&__cft__[0]=AZVly3DgFVspizbzI4h3aAunE7sS7pGku8TZjQl6AFoeEurAQIh3fKq24wl7buiy8FZywKMHCygjMhFdKdvzAz8ij--0JxDuwFdmp6EfEtagKjbeoz3vYpNVNALoPknzg3PDQQRr2tA6NlNOgNgZiyq9YgEe1MgK0Cdrxmtie10EsBfe-1w_uGrQmwnmbZT1lxc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/groentes?__eep__=6&__cft__[0]=AZVly3DgFVspizbzI4h3aAunE7sS7pGku8TZjQl6AFoeEurAQIh3fKq24wl7buiy8FZywKMHCygjMhFdKdvzAz8ij--0JxDuwFdmp6EfEtagKjbeoz3vYpNVNALoPknzg3PDQQRr2tA6NlNOgNgZiyq9YgEe1MgK0Cdrxmtie10EsBfe-1w_uGrQmwnmbZT1lxc&__tn__=*NK-R
https://daraeurope.wordpress.com/het-team/


Vernieuwde website
Blij en trots presenteren we onze vernieuwde website. 
Je kunt deze nog altijd vinden onder het vertrouwde 
www.dara-europe.nl 
Wat DARA doet en wat jij kunt doen om mee te helpen, 
de webshop en steun via doel shop online aankopen 
en niet te vergeten de vernieuwde team, partners en 
sponsors pagina’s; alles hebben we in een nieuw jasje 
gestoken. Deze frisse look, alsook de kleurstelling en 
foto’s maken het tot een actueel geheel. 

Terugblik 2021 
En dan is het alweer eind 2021… Wat een bewogen 
jaar! We zijn dankbaar en blij dat we met het 
vernieuwde team van vrijwilligers en de vaste DARA 
Europe donateurs het jaar positief kunnen afsluiten.

Er is veel om dankbaar voor te zijn. De scholen zijn 
weer open en ook een van onze kleuterklassen is weer 
gestart. De kinderen kunnen weer leren en zijn zo weer 
in een vertrouwde, veilige omgeving!

Geslaagd
De kinderen die woonachtig waren in het voormalige 
kindertehuis zijn sinds 2018 gereïntegreerd naar hun 
eigen families of gezinnen. Ook deze kinderen hebben 
een lastige periode achter de rug tijdens de COVID19 
pandemie. Wij zijn dan ook ontzettend trots dat 
ondanks de uitdagingen met online onderwijs zij hun 
examens hebben gehaald en over zijn naar de 
volgende klas. 

Nu de scholen weer open zijn gaat SCCO in overleg 
met de kinderen en jongeren er voor zorgen dat zij 
weer onderwijs kunnen volgen, zowel op de publieke 
school, als ook voor Engelse lessen, een belangrijke 
basis voor de toekomst. 

Heropening bibliotheek & computerles 
We zijn ontzettend blij dat we langzaam aan de 
programma’s van SCCO weer mochten starten en 
daarmee de kinderen en jongeren weer kunnen 
verwelkomen! Nadat SCCO in 2020 helaas afscheid 
had genomen een aantal leraressen, hopen we in 2022 
het team weer uit te kunnen breiden.

http://www.dara-europe.nl/


Behaalde doelen - Nieuwe doelen
Bereik

In 2021 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. Meerdere activiteiten 
organisaties waren opgestart, maar helaas kon alles door wederom een lockdown geen 
doorgang vinden. Hierdoor hebben wij het doel niet kunnen realiseren en is ons bereik niet 
vergroot. Ons Facebook-bereik is wel stabiel gebleven. 

Het doel om vaste donateurs met 14 % te doen toenemen is niet gehaald. Tevens is de 
verkoop van producten (win-win situatie) via de webshop ook niet gestegen. We hebben 
minder producten beschikbaar omdat het SCCO leercentrum als naaiatelier in Cambodja 
is gesloten en er dus geen aanvoer van nieuwe producten is geweest.

Een doel voor 2022 wordt om fondsen en specifieke donateurs aan te schrijven zodat er weer 
programma’s van vóór de Covid pandemie, opgestart kunnen worden. Tevens zal het team van 
Dara Europe opnieuw zorgen om het bereik te vergroten en de vaste donateurs met 15 % te 
doen toenemen. Dit mede door middel van een eigen doel te zijn binnen de Vastenactie 
2022en andere fondsenwervende activiteiten. De focus zal wederom liggen op het zelf 
organiseren en/of aanhaken bij evenementen. 

Donaties

Voor 2021 stelden we ons opnieuw als doel om eenmalige en vaste donateurs 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. Het is ons 
niet gelukt om nieuwe vaste donateurs te werven, maar gelukkig blijven de vaste donateurs 

ons trouw.  

Steun

DARA Europe heeft zich net als voorgaande jaren voor 2021 verantwoordelijk gesteld voor één 
derde van de totale ondersteuning van de activiteiten van SCCO. Tevens door de pandemie en 
de noodhulp is er een extra overboeking geweest. Dit bedrag kwam neer op €13.287,39. We 
hebben dit doel weten te behalen door middel van de vaste donateurs en sponsoren. De 
gezinnen waar de kinderen geïntegreerd zijn, worden nauwlettend gevolgd en de situatie van 
de kinderen wordt goed gemonitord. Voor 2022 willen we opnieuw onze financiële 
verantwoordelijkheid nemen en zullen, gezien de terugval van de twee andere internationale 
partners, indien nodig garant staan voor meer dan een derde van de 
begroting van SCCO.

Lees hier ons beleidsplan 2018-2022. Eind 2022 zullen wij een nieuw beleidsplan schrijven.

https://dara-europe.nl/wp-content/uploads/2021/10/beleidsplan-2018-2022.pdf


Speciale dank...

Sponsoren

Bij deze willen we iedereen bedanken die DARA Europe in 2021 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. 

● Albert Heijn Ijsselstein 
● A.C.C.O. Scheepvaartbedrijf 
● Adviezorg
● Administratiekantoor Henk de Haan 
● Diaconie Prot.Gemeente
● Doelshop.nl 
● Gemeente Emmen 
● Horizon Natuurvoeding
● Protestantse Gemeente IJsselstein
● Stichting Scholen Cambodja Rotterdam 
● Theresia school
● Terberg Foundation 



Toelichting op de jaarrekening

In 2021 heeft DARA Europe € 13.287,39 gedoneerd aan SCCO. Dit is op basis van de afspraken met 
SCCO, zodat SCCO in combinatie met de bijdragen van onze Australische en Nieuw Zeelandse 
zusterorganisaties de programma’s kan financieren. Het bedrag valt hoger uit dan vorige jaren 
vanwege een extra bijdrage bedoeld om een voortvarende start te kunnen maken in 2022 met 
wederopbouw van personeelsbestand en activiteiten na de sluitingen in 2021. Het eigen vermogen 
van onze stichting is toegenomen ten opzichte van 2020, en is daarmee ruim voldoende om te 
voldoen aan één van onze doelstellingen, nl. om de structurele begroting van het komende jaar 
(2022) nu al afgedekt te hebben. 

2021 was een jaar met weinig lokale activiteiten ten gevolge van de corona pandemie. Daarentegen 
heeft de stichting zich wel bijzonder ingespannen om via mailing en directe contacten fondsen te 
werven voor de acute nood in Cambodja. Het resultaat was een toename van de incidentele donaties 
(€ 6019,33 in 2020 naar € 8962,62 in 2021).

Daarnaast ontvingen wij enkele substantiële donaties ter financiering van geplande activiteiten in 
2022. U vindt deze terug op de balans als vooruit ontvangen bedragen welke dienen om voorziene 
betalingen te voldoen in 2022. De bijdragen van periodieke, vaste donateurs bleef vrijwel gelijk 
(€ 5558,- in 2020 naar € 5608,- in 2021). 

Ook in 2021 vonden er geen activiteiten plaats in het kader van de landelijke Vastenactie daarom 
vond er ook geen afdracht plaats aan de stichting Vastenactie. Voor 2022 is gepland weer een eigen 
doel project in te dienen bij de stichting Vastenaktie gericht op ondersteuning van het heropstarten 
van het onderwijs in Andong na de corona.

Per saldo leverde dit een positief resultaat op van € 1428,28. 



Jaarrekening 2021
12/31/2021 12/31/2020

Activa Passiva Activa Passiva

Activa

Liquide middelen 24.662,59 15.520,69

Debiteuren 0,00 0,00

Voorraad 440,18 653,80

Totaal 25.102,77 16.174,49

Passiva

Crediteuren incidenteel 0,00 0,00

Vooruit ontvangen bedragen 

(sponsoring ed, 2022) 7.500,00 0,00

Eigen vermogen stichting 17.602,77 16.174,49

Totaal 25.102,77 16.174,49



Jaarrekening 2021
Toelichting balans per 12/31/2021 12/31/2020

Liquide middelen

Bank- betaalrekening 14.659,30 5.518,40

Bank- Spaarrekening 10.003,29 10.002,29

Kas 0,00 0,00

Kruisposten 0,00 0,00

Totaal 24.662,59 15.520,69

Voorraad 440,18 653,80

Debiteuren 0,00 0,00

Totale activa 25.102,77 16.174,49

Crediteuren

Crediteuren incidenteel 0,00 0,00

Vooruit ontvangen bedragen

Gemeente Emmen, subsidie evenement 2022 1.000,00 0,00

Terberg Foundation, sponsoring containervervoer 2022 2.500,00 0,00

St, Scholenproject opstarten kleuterklas 2022 4.000,00 0,00

Totale vooruit ontvangen 7.500,00 0,00

Eigen vermogen

Vermogen stichting 31-12 17.602,77 16.174,49

Totale passiva 25.102,77 16.174,49



Jaarrekening 2021
Baten en lasten 2021 2020

Baten

Donaties. giften en acties 14.570,62 11.577,33

Verkoop producten 522,45 573,89

Af: Inkoopwaarde producten 213,62 208,20

308,83 365,69

Totale opbrengsten 14.879,45 11.943,20

Min: Giften en verkopen project vastenactie 0,00 0,00

14.879,45 11.943,02

Overige baten 0,00 677,00

Rente 1,00 1,05

Totaal baten 14.880,45 12.621,07

Lasten

Diverse kosten 164,78 159,76

Donaties en kosten SCCO 13.287,39 8.748,82

Totaal lasten 13.452,17 8.908,58

Resultaat 1.428,28 3.712,49



Jaarrekening 2021

Toelichting op baten en lasten 2021 2020

Toelichting baten

Donaties. giften en acties incidenteel 8.962,62 6.019,33

Verkoop producten 522,45 573,89

Af: Inkoopwaarde producten 213,62 208,20

308,83 365,69

Totale opbrengsten 9.271,45 6.385,02

Min: Giften en verkopen project vastenactie 0,00 0,00

9.271,45 6.385,02

Donaties periodiek (vaste donateurs) 5.608,00 5.558,00

Overige baten (gratis goederen uit Cambodja) 300,00

Feestavond 1 februari 2020 winst uit entree en 

consumpties 0,00 377,00

Rente 1,00 1,05

Totaal 14.880,45 12.621,07



Jaarrekening 2021

Toelichting op baten en lasten 2021 2020

Toelichting lasten

Bankkosten 132,04 139,18

Kosten Website 32,03 24,19

Portokosten 0,70 -3,61

Reiskosten 0,00 0,00

Promotiemateriaal 0,00 0,00

Overige kosten 0,01 0,00

Totaal diverse kosten 164,78 159,76

Structurele donaties - kosten SCCO 13.287,39 8.748,82

Incidentele donaties SCCO 0,00 0,00

Totaal 13.452,17 8.908,58

Resultaat 1.428,28 3.712,49


