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2. Inleiding 
Het doet ons genoegen u hiermee het eerste volwaardige jaarverslag van onze stichting COLT 
(CambodianOrganizationfor Learning and Training) aan te bieden. In dit verslag willen wij u informeren 
over de ontwikkeling van onze kinderen en ons project als geheel. 
 
De stichting COLT kent twee besturen, een Cambodjaans bestuur CCOLT en een Nederlands bestuur 
COLT. De Cambodjaanse Mr. Thourn Sinan, de Nederlandse Andre Ruys en Menno van Essen troffen 
de stichting COLT in 2005 in ermbarmelijke toestand aan. De kinderen woonden langs de spoorlijn en 
hadden helemaal niets en de kinderen waren zwaar verwaarloosd. Sinan, Andre en Menno – allen 
werkzaam in het toerisme – bezochten deze kleine organisatie zo af en toe met toeristen om via deze 
weg enkele donaties binnen te krijgen. Echter dit was niet voldoende om het project draaiende te 
houden en de levenstandaard van de kinderen te verbeteren. Op uitnodiging van haar goede vriend 
Andre, kwam de Nederlandse Tina Beekman – Tolner op bezoek in Cambodja en brachten zij 
gezamelijk een bezoek aan de kinderen van COLT. Na dit bezoek hebben ze gezamelijk besloten de 
handen ineen te slaan en deze groep kinderen te helpen. Tina heeft bij terugkomst in Nederland de 
stichting COLT Nederland opgericht om zo structureel hulp te kunnen bieden aan deze groep kinderen, 
en een goede organisatie op te bouwen. Na het aftreden van de toenmalige directeur is Mr. Thourn 
Sinan aangetreden als de directeur van de Cambodjaanse stichting CCOLT. Naast 2 Cambodjaanse 
bestuursleden zijn ook Andre en Menno onderdeel van dit bestuur en later is ook de Duitse Robert 
Heiduczek als bestuurslid aangetreden. Vanwege de wetgeving in Cambodja werd de reeds bestaande 
organisatie voortgezet. De Nederlandse stichting COLT kent vier bestuursleden (Tina Beekman – 
Tolner, Titia Eenhoorn, Andre Teeuw en Frida de Boer) 
 
Onze stichting biedt onderdak aan 30 Cambodjaanse kinderen met allen een andere achtergrond. 
Sommige van onze kinderen zijn wees, een groot aantal heeft slechts nog één ouder of komen uit 
extreem arme gezinnen die moeten leven op straat, op de vuilnisbelt of uit gezinnen waar 
gewelddadigheid een rol speelt. 
 
COLT wil deze kinderen en hun families helpen om hun toekomst te verbeteren. Wij bieden de 
kinderen een veilig onderkomen, gezond voedsel, een goede medische zorg en uiteraard goede 
scholing. Alle kinderen gaan naar de Cambodjaanse school maar krijgen binnen ons project ook 
computerles, naailes en Engelse les van vrijwilligers vanuit de hele wereld.  
 
Elk jaar hebben we met behulp van onze donateurs, vrijwilligers en bestuursleden de situatie binnen 
COLT kunnen verbeteren en hebben we in 2006 en in 2007 twee nieuwe houten gebouwen kunnen 
neerzetten om de leefomstandigheden voor onze kinderen te verbeteren. In 2010 hebben we met 
behulp van de Wilde Ganzen en een tweetal bedrijfssponsoren onze eigen COLT school kunnen 
openen waar niet alleen onze eigen kinderen de kans krijgen om Engelse lessen te volgen maar ook de 
kinderen in de buurt van ons project. Ook studenten die vanaf het platteland naar de hoofdstad 
komen om te studeren kunnen bij ons terecht voor Engelse lessen.  
 
De Cambodjaanse stichting CCOLT heeft in maart 2007 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
van het Koninkrijk Cambodja de status NGO (Non Govermental Organization) toegekend gekregen en 
in Nederland heeft de stichting COLT de ANBI – status gekregen van de overheid (dossier nr. 70433).  
 
In dit verslag willen wij u informeren over al onze activiteiten, lopende projecten en belichten we de 
financiële kant van ons project. 
 
Mede dankzij alle steun van onze sponsoren, donateurs, vrijwilligers en bestuursleden kunnen wij de 
kinderen van COLT een goede toekomst bieden. Als bestuur proberen wij dagelijks de organisatie 
draaiende te houden en nieuwe initiatieven te bedenken waarbij we het belang van onze kinderen 
voorop zetten.  
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3. Organisatie 
Zoals aangegeven in de inleiding bestaat onze organisatie uit twee Stichtingen, elk met hun eigen 
bestuur; een Cambodjaans bestuur en een Nederlands bestuur. In Cambodja is onze organisatie 
bekend onder de naam CCOLT en in Nederland onder de naam COLT. De reden dat  we twee namen 
gebruiken is dat de naam COLT in Cambodja niet gevoerd mag worden omdat die teveel 
overeenkomsten kent met een andere organisatie. In Nederlands was COLT echter al geregistreerd. 
Maar het gaat om één en dezelfde organisatie. 
 
CCOLT = Cambodian Children Orphanage for Living and Training 
COLT= Cambodian Organization for Learning and Training.  
 

3.1 COLT bestuur Nederland 
Het Nederlandse bestuur bestaat uit 4 leden te weten Tina Beekman – Tolner, Andre Teeuw, Frida de 
Boer en Titia Eenhoorn - Van Stempvoort. 
 
Tina Beekman – Tolner 
Tina is vanaf het eerste uur betrokken bij COLT. Zij voert het secretariaat en 
onderhoud alle contacten met donateurs en is verantwoordelijk voor 
fondsenwerving. Tina reist 2x per jaar naar Cambodja om COLT te bezoeken.  
  

 
 
André Teeuw 
Andre Teeuw is sinds 2007 betrokken bij COLT en houdt toezicht op de 
financiële gang van zaken, monitoort de maandelijkse rapportages, stelt het 
budget op en onderhoudt contact met sponsoren voor het werven van 
fondsen. Andre reist 2x per jaar naar Cambodja om COLT te bezoeken. 
 
 
 

Frida de Boer 
Is bestuurslid sinds 2011 maar al langer betrokken bij COLT. Frida woont op dit 
moment in Cambodja en werkt bij COLT. Zij onderhoudt alle contacten met 
vrijwilligers, verzorgt de website en de nieuwsbrief voor COLT en houdt zich 
eveneens bezig met fondsenwerving. 
 
 
Titia Eenhoorn - van Stempvoort 
Titia is ook vanaf het begin betrokken bij COLT en ondersteunt Tina waar nodig is.  
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3.2 CCOLT bestuur Cambodja 
Het Cambodjaanse bestuur bestaat uit 6 leden te weten; Thourn Sinan, Andre Ruys, Menno van Essen, 
Robert Heiduczek, An Sokhun en Deng Dara. Tina Beekman - Tolner is geen officieel lid van het bestuur 
in Cambodja maar wel nauw betrokken bij de gang van zaken. 
 
Thourn Sinan – Executive Committee Director 
Thourn Sinan is de Executive Committee Director van CCOLT. Hij is vanaf het begin betrokken bij COLT. 
Hij adviseert en neemt belangrijke beslissingen in overleg met Tina over de dagelijkse operatie. 
Daarnaast onderhoudt hij contact met de lokale autoriteiten.  
 
Andre Ruys – Advisor & Executive Committee Member 
Andre Ruys is ook vanaf het begin betrokken bij COLT en woont al sinds 2004 in Cambodja. Hij heeft 
samen met zijn vrouw de Cambodjaanse Lily een eigen reisbureau. Zorgt voor sponsoring en heeft een 
adviesrol. 
 
Menno van Essen – Advisor & Executive Committee Member 
Menno van Essen is ook vanaf het begin betrokken bij COLT, ook hij woont al sinds 2004 in Cambodja 
en heeft ook een eigen reisbureau. Zorgt voor sponsoring en heeft een adviesrol. 
 
Robert Heiduzcek – Advisor & Executive Committee Member 
De Duitse Robert Heiduczek is via Andre en Menno bij het COLT bestuur betrokken geraakt. Robert 
woont al 8 jaar in Cambodja en runt zijn eigen bootbedrijf in Sihanoukville. Robert is tevens voorzitter 
van COLT Duitsland. Zorgt voor sponsoring en heeft een adviesrol. 
 
Deng Dara – Advisor & Executive Committee Member 
Dara is van 2008 tot 2010 Shelter manager bij COLT geweest en heeft sindsdien een adviesrol voor het 
huidige personeel en kinderen.  
 
An Sokhun – Education and Training Officer, Counselor and Executive Committee Member 
Sokhun is sinds 2007 werkzaam bij COLT en is onderwijs en training medewerker daarnaast is hij 
kindercounselor. Sokhun is 15 jaar lang monnik geweest waardoor hij de kinderen en staf van advies 
kan voorzien.  
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3.3 Personeel van COLT in Cambodja 
Bij COLT werken we voornamelijk met lokaal personeel. Hieronder een overzicht; 
 

An Sokhun –  Onderwijs en trainings medewerker en kindercounselor 
Sokhun is al sinds 2007 werkzaam bij COLT, hij kent de organisatie en de kinderen 
goed. Door zijn achtergrond als monnik heeft hij het respect van de kinderen en 
staf en geeft hij advies wanneer er problemen zijn met de kinderen. Daarnaast 
geeft hij Engelse lessen aan onze oudste kinderen en buurtkinderen. Ook houdt hij 
zich bezig met de sportactiviteiten. 

 
 
Sok Seng Sambath – Computer docent 
Sambath werkt ook al sinds 2007 bij COLT.Sambath is onze computer leraar. 
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het voorraad beheer en momenteel krijgt hij 
training in de financiële administratie. 
 
 

 
Toum Sovan– Beveiliger en onderhoudsman 
Sovan is onze beveiliger en tevens onderhoudsman en tuk tuk chauffeur. Sovan 
heeft vroeger als kind bij COLT gewoond maar is in 2006 terug gegaan naar zijn 
familie. In 2011 hebben we hem als beveiliger in dienst genomen. Hij is enorm 
handig en werkt erg precies. 
 

 
Sun Navin - Kokkin 
Navin is de kokkin van COLT. Navin was ooit de eerste kokkin van COLT maar is twee 
jaar weggeweest. In 2011 is ze opnieuw bij COLT aan de slag gegaan. Navin kent de 
kinderen van jongsafaan en gaat dagelijks naar de markt om de inkopen te doen 
voor haar gerechten. 
 

 
Noun Ratana – Naaileraar 
Ook Ratana werkt al een aantal jaren bij COLT. Hij heeft een eigen naaiatelier waar 
hij de kinderen van COLT en studenten van buiten COLT naailes geeft. Daarnaast 
repareert Ratana de kapotte kleding van de kinderen en maakt de schooluniformen. 
In 2012 zal hij ook een rol gaan spelen bij het opzetten van de COLT souvenir shop. 
 
 

 
Frida de Boer en Wilco Schijff 
Wilco en Frida zijn sinds 1 april 2011 werkzaam bij COLT in Cambodja. Zij 
trainen de staf en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken. Frida houdt zich bezig met personeel en vrijwilligers en Wilco heeft 
de financiële kant op zich genomen daarnaast geeft hij voetbaltraining 
aan de oudere jongens en coördineert het Solar project. Wilco en Frida 
blijven nog tot oktober 2013 bij COLT.  

 
We hebben momenteel twee vacatures openstaan bij COLT, te weten die van Shelter Manager en 
Nanny.  
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4. Activiteiten en gebeurtenissen in Nederland 
Het secretariaat van de Stichting COLT-Cambodia wordt gevoerd in Nederland door Tina Beekman 
Tolner. Zij onderhoudt de kontakten met de sponsoren van de kinderen, de donateurs van COLT, geeft 
presentaties, doet fondsenwerving in haar omgeving, verzorgt de mailingen etc.  
 
Ons bestuurslid Andre Teeuw houdt toezicht op de financiële gang van zaken, monitoort de 
maandelijkse rapportages, stelt het budget op en doet fondsenwerving. Tevens assisteert/adviseert hij 
Thourn Sinan, de voorzitter en directeur van CCOLT in Cambodja, bij het onderhouden van de  
contacten met lokale instanties in Cambodja.  
 
Daarnaast zijn het afgelopen jaar een aantal nieuwe projecten opgezet respectievelijk initiatieven 
genomen, waarvan hieronder een aantal voorbeelden; 
 

4.1 Vrienden van COLT 
Andre Teeuw heeft in 2011 de vrienden van COLT opgericht. Hij heeft een aantal bedrijven bereid 
gevonden om “Vriend van COLT” te worden. Hiermee verbinden ze zich voor een aantal jaren aan 
COLT door middel van een financiële bijdrage. 
 

4.2 Solar project 
In 2011 zijn wij gestart met het COLT solar project. Bestuurslid Frida de Boer, haar man Wilco Schijff en 
haar broer Bouwe de Boer hebben samen dit project ontwikkelt. Bouwe is energiecoördinator voor de 
gemeente Leeuwarden en is betrokken bij veel energieprojecten. Samen hopen we om binnen een 
jaar een solar systeem bij COLT te realiseren, waarbij ons COLT huis en onze COLT school bijna geheel 
op zonne-energie draait. Voor dit project organiseren we diverse acties en Bouwe geeft landelijk 
lezingen over energie waarbij hij ook aandacht en sponsoring vraagt voor dit project. Het solarproject 
heeft niet alleen als doel om de energiekosten te verlagen maar we willen ook een bewustzijn bij onze 
kinderen en de buurt creëren over deze schone energiebron waarvan er in Cambodja genoeg is omdat 
bijna altijd de zon schijnt. Om deze reden hebben alle kinderen en staf van COLT een solartraining 
gevolgd bij het trainingscentrum Picosol, zo’n 25 kilometer buiten Phnom Penh. Mede in het kader van 
dit project hebben we een elektrische scooter aan kunnen schaffen waar ons personeel veelvuldig 
gebruik van maakt. 
 

4.3 Verbouwing van het Sanitair 
 In begin 2011 zijn er diverse acties geweest ten behoeve van de verbouwing van onze sanitaire 
voorzieningen waarbij de douches, toiletten, wastafels, keukenblok en de riolering zijn vernieuwd. 
Deze verbouwing heeft in september plaats kunnen vinden. Mede dankzij leuke intiatieven zoals 
hieronder beschreven is deze verbouwing mogelijk gemaakt. 
 

4.4 Nieuwsbrief, facebookpagina en website 
In 2011 hebben we ook de COLT nieuwsbrief nieuw leven ingeblazen. Elke twee maanden verschijnt er 
nu een digitale nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelingen en activiteiten bij COLT in Cambodja.  
Deze nieuwsbrief wordt naar alle sponsoren, donateurs, vrienden en vrijwilligers van COLT gestuurd. 
Naast de nieuwsbrief heeft COLT ook een eigen facebook pagina, waarmee we COLT belangstellenden 
op de hoogte houden. Ook is dit een goed medium om in contact te blijven met oud vrijwilligers. In 
2012 hopen we de website van COLT in een nieuw jasje te steken.  
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4.5 Overzicht acties in 2011 
Naast de inspanningen van de Nederlandse bestuursleden zijn ook familieleden, vrienden en 
bekenden betrokken bij de fondsenwerving voor COLT. Onderstaande donaties zijn of wel voor een 
specifiek doel ingezet of zijn ten goede gekomen aan de algemene middelen ter dekking van de 
exploitatiekosten in Cambodja. Voorbeelden van een aantal acties die in 2011 hebben plaatsgevonden 
zijn o.a: 
 
• Acties en donatie van COLT Duitsland 

- In Duitsland heeft COLT een eigen stichting waarvan ons bestuurslid Robert Heiduczek de 
voorzitter is. Een kerkgemeenschap in Hamburg ondersteunt ons project al jaren. 

• Acties op basisscholen en hogeschool 
• Acties van kerkgemeenschappen en andere verenigingen 
• Acties op jaarmarkten/kerstmarkten 
• Overige acties 
 
Naast al deze mooie acties ontvangen we ook nog individuele donaties van sponsoren, donateurs, 
bezoekers, familieleden, vrijwilligers en bekenden.  
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5. Activiteiten en gebeurtenissen in Cambodja 
In Cambodja vinden elke maand vele activiteiten plaats. Naast de normale dagelijkse bezigheden in 
het COLT huis en de lessen bij onze COLT school worden voor onze kinderen regelmatig extra 
activiteiten georganiseerd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2011.  
 

5.1 Lesactiviteiten 
Al sinds de oprichting van onze stichting staat onderwijs hoog in het vaandel. Bij COLT kunnen onze 
kinderen maar ook kinderen van buitenaf Engelse-, computer- en naailessen volgen. De Engelse lessen 
worden gegeven door vrijwilligers die vanuit Nederland, maar ook vele andere landen, naar Cambodja 
komen om les te geven. De computerlessen en naailessen worden gegeven door lokale Cambodjaanse 
leraren. Alle lessen bij COLT zijn gratis toegankelijk  
 
Engelse lessen 
Deze worden bij onze COLT school gegeven door internationale vrijwilligers. Ze geven elke dag 4 uur 
Engelse les. Twee uur aan onze eigen COLT kinderen en twee uur aan universiteitsstudenten die vanaf 
het platteland naar Phnom Penh komen om te studeren, maar die onvoldoende kennis hebben van de 
Engelse taal.  
 
Computer lessen 
In ons computerlokaal kunnen maximaal 12 studenten tegelijk 
computerles volgen. Van 8 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags 
kunnen studenten hier terecht. Hier kunnen ze leren om te typen, 
microsoft word en excel te gebruiken. COLT heeft een 
Cambodjaanse computerdocent in dienst die 5 dagen per week 
lesgeeft aan de studenten.  
 
Naailessen 
COLT heeft ook een naaiatelier met een eigen naaileraar in dienst. Hier krijgen onze eigen kinderen 
naailes, maar ook kinderen van buitenaf kunnen naailessen volgen.  
 
Sport 
In de weekenden hebben alle kinderen voetbaltraining op ons eigen veldje in de buurt van ons project. 
Tijdens het voetbalseizoen spelen zowel jongens als meisjes in toernooi verband elke zondag een 
voetbalwedstrijd of een vriendschappelijke wedstrijd tegen andere tehuizen.  
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5.2 Overige activiteiten in 2011 
Excursie naarSihanoukville 
Begin 2011 hebben we met alle kinderen een uitstapje kunnen maken naar Sihanoukville. Voor vele 

kinderen de eerste keer dat ze de zee met eigen ogen hebben 
kunnen zien. Ons bestuurslid Robert Heiduzcek uit Duitsland 
runt daar zijn bedrijf Suntours waarbij hij dagelijkse mooie 
excursies voor toeristen verzorgt. Op zijn uitnodiging was het 
voor ons mogelijk om een mooie boottocht langs de kust te 
maken. De kinderen hebben zich enorm vermaakt en hebben 
genoten van het strand, de zee en de heerlijke BBQ op de boot 
van Robert.  
 
 

 
Tandactie 2011 
Net als in voorgaande jaren werd er ook dit jaar weer in februari/maart de jaarlijkse tandactie 

georganiseerd bij Colt.  De tandactie is eigenlijk ooit bij toeval 
ontstaan toen de Amerikaanse tandarts Bob Renner een aantal 
jaren geleden samen met zijn vrouw Purobi op vakantie was in 
Cambodja. Zij ontmoeten ons bestuurslid Andre Ruys en diens 
vrouw Lily Lim. Andre en Lily vertelden Bob en Purobi over de 
armoede in Cambodja en over de stichting COLT. Het echtpaar 
wilde graag helpen en besloten om – onder de paraplu van COLT 
– een jaarlijkse tandaktie op te richten, waarbij een heel team 
van tandartsen, tandartsen in opleiding en assistenten bij diverse 
projecten lang te gaan om de 

gebitjes van vele Cambodjaanse kinderen na te kijken en te 
behandelen. Door de jaren heen hebben zich veel projecten 
aangemeld. Sinds het begin worden de kinderen van COLT al door 
het team van Bob en Purobi behandelt en de kinderen van COLT 
hebben dan ook allemaal een gezond en goed gebit. Door de jaren 
heen hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe belangrijk het is 
dat rotte tanden en kiezen moeten worden getrokken. Door de pijn 
in hun mond waren vele kinderen, die normaal geen toegang hebben 
tot een tandarts, ondervoed! 
 
Bij de organisatie van de tandaktie worden er ook veel vrijwilligers ingezet die zich twee weken 
inzetten om deze actie mogelijk te maken. Veel van deze vrijwilligers kwamen over vanuit Nederland 
en de meeste van hen zijn ook al jaren zijdelings betrokken bij COLT. We zijn dan ook erg trots dat we 
dit mooie project al jaren kunnen organiseren en daarmee vele kinderen kunnen helpen. 
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Voetbalkampioenschap 
Bij COLT staan de meeste weekenden in het teken van voetbal. COLT 
heeft 3 voetbalteams. Een jongens onder 14 jaar team, een jongens 
onder 17 jaar team en één meisjes team. Naast kinderen van COLT 
spelen er ook veel buurtkinderen in onze teams. COLT is aangesloten 
bij de competitie tussen andere wees -en opvanghuizen die wordt 
georganiseerd door de ISF (Indochina Starfish Foundation). De ISF 
verzorgt de voetbaltenues, de trainers, 
voetbalschoenen, ballen en een deel van 
de vervoerskosten. De competitie loopt 
van begin november tot eind maart. In 
2011 hebben de jongens onder 14 in het 
oude stadion van Phnom Penh het 
kampioenschap behaald en de meisjes 

hebben de 3e plek veroverd. Het was een geweldige dag en bij 
terugkomst hebben we een kampioensfeestje bij COLT georganiseerd 
met een lekkere BBQ.  
 
 
Khmer nieuwjaarsfeest 
In Cambodja wordt elk jaar in april het Khmer nieuwjaar gevierd. 
Onze COLT kinderen gaan dan allemaal, voor zo ver dat mogelijk 
is, voor een paar dagen terug naar hunfamilie om het nieuwjaar 
in te luiden. Maar voordat de kinderen vertrekken, houden we bij 
COLT elk jaar een Khmer Nieuwjaarsfeest voor onze eigen COLT 
kinderen, de kinderen van het voetbalteam en de kinderen uit de 
buurt. Onze staf organiseert het hele gebeuren en we spelen 
traditionele Cambodjaanse spelletjes. Daarnaast is er voor 
iedereen wat te eten en te drinken. 
 
 
Solar training 

 
In het kader van ons Solar project hebben alle 
kinderen en staf van COLT een Solar training 
gevolgd bij het Solar opleidingscentrum 
Picosol. Eerst kregen ze een presentatie over 
hoe zonne-energie werkt daarna werd het 
Solar spel gespeeld en tot slot maakten alle 
kinderen een Solar bloem waarbij de bloem 
gaat draaien als je hem in de zon houdt. De 
kinderen vonden het allen een leuke en 
leerzame middag. Sommige kinderen hebben 
zelf hun zonne-bloem omgetoverd tot een 
Solar boot. 
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Concerten 
Via een goede Duitse kennis die nauw betrokken is bij het Duits cultuurhuis in 

Phnom Penh worden onze kinderen van COLT 
regelmatig uitgenodigd om een klassiek 
muziekconcert bij te wonen in het Meta house 
in Phnom Penh. Dit is een leuke ervaring voor 
onze kinderen omdat ze de meeste 
muziekinstrumenten nog nooit in het echt 
gezien hebben. Ook de muzikanten vinden het 
enorm leuk dat onze kinderen hun concerten 
bijwonen.Soms laten ze zelf de kinderen hun 
instrument uitproberen. Een aantal van de muzikanten hebben 
COLT na hun optreden bezocht.  

 
Sportdag 
We onderhouden goede contacten met een ander kinderopvangproject de 

Khmer Foundation. Samen met dit 
project hebben we een sportdag 
georganiseerd. Een tienkamp met 
allerlei leuke activiteiten en na de 
lunch nog 2 voetbalwedstrijden. 
Ondanks dat het een hele warme dag 
was hebben we heel veel plezier gehad 
met z’n allen. 
 

 
 
COLT bibliotheek 
In 2011 hebben we ook onze eigen COLT bibliotheek kunnen openen. In de 
loop der jaren zijn er bij COLT veel boeken verzameld. De boeken zijn of 
gedoneerd door bezoekers of vrijwilligers danwel door andere 
organisaties. Tijd om ze allemaal op één plek te verzamelen. In de 
afgelopen maanden is de bibliotheek steeds verder uitgebreid. Op dit 
moment kunnen alle studenten die bij COLT onderwijs volgen gebruik 
maken van de bibliotheek. Ook onze vrijwilligers maken graag gebruik van 
de boeken voor hun lessen.  
 
 
Spaar programma 
De kinderen van COLT krijgen allemaal voor elke dag dat ze naar school gaan een klein bedrag aan 
zakgeld. Wilco heeft een nieuw spaarsysteem voor de kinderen ontwikkeld. Elke week sparen alle 
kinderen één dag zakgeld en van hun overige zakgeld kunnen ze vrijwillig zelf meer sparen. Sparen ze 
boven een bepaald bedrag dan hebben ze recht op een bonusbedrag. Hun spaargeld wordt 2x per jaar 
uitgekeerd net voor het Khmer Nieuwjaar in april en voor het BhumPhun festival in 
september/oktober. Elk individueel kind heeft zijn eigen spaarboekje bij Wilco waarin wordt 
bijgehouden hoeveel geld ze hebben, storten en er uit halen.  
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Recycle project 
Als je in Azië rondreist of op vakantie bent dan zie je vaak overal veel 
zwerfafval langs de kant van de weg liggen. Zo ook in Cambodja. 
Daarom hebben Wilco en Frida het 
recycle project geïntroduceerd bij COLT. 
We hebben speciale afvalbakken 
aangeschaft en de kinderen van COLT 
moeten hierin blikjes, plastic flessen en 
oud papier  verzamelen. Als de bakken vol 
zijn brengen ze dit naar een recycle depot 

even verderop in de straat. Daar wordt alles zorgvuldig gewogen en krijgen 
de kinderen er geld voor. Dit geld wordt gestort op de speciale COLT 
kinder spaarrekening (in beheer bij Wilco). Met dit zelfverdiende geld 
mogen ze beslissen wat ze er voor willen kopen. Elke week hangt Wilco 
een lijst met daarop de actuele stand van hun gezamenlijke geldbedrag 
op het informatiebord. Hun eerste aankoop was een DVD speler, die ze 
zelf hebben aangeschaft in de winkel en ook zelf in beheer hebben. 
Daarop volgden nog een boksbal en een volleybalnet. 
 
Klusjesdag 
Eén keer in de zoveel tijd organiseren we een klusjesdag voor de kinderen. Dan worden ze allemaal 
ingedeeld bij een bepaalde klus die geklaard moet worden. Zoals bijv. schilderen, onderhoudsklussen, 
de tuin op orde maken, de bibliotheek op orde maken, de keuken helemaal schoonmaken etc. Vaak 
helpen vrijwilligers met dit soort klussen maar nu onze kinderen zelf ouder 
worden kunnen ze ook hun steentje bijdragen. Na afloop huren we altijd een 
leuke film en sluiten we de dag af met een hapje en een drankje.  

Dag van de mensenrechten 
Via  onze vrijwilligers organisatie STAR Kampuchea worden we regelmatig uitgenodigd om deel te 

nemen aan activiteiten. Dit keer kregen we 
een uitnodiging voor de “Human Rights Day” 
die wereldwijd op 10 december werd 
gevierd. Samen met onze 10 oudste kinderen 
hebben we deze dag bijgewoond. De dag 
begon met een vreedzame protestmars en 
daarna een officiële bijeenkomst met 
sprekers in het vrijheidspark in Phnom Penh 
met als afsluiting een muziekconcert. De 
mensenrechten worden in Cambodja nog 
altijd geschonden en daarom vinden wij het 
belangrijk dat onze kinderen weten wat er in 
hun land en in de wereld zich afspeelt.  
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Bezoek aan Tuol Sleng en Killing Fields 
Steeds vaker kregen we van de oudere kinderen de vraag of het een 
keer mogelijk was om de roemruchte killingfields en de S-21 
gevangenis te bezoeken. Nu ze ouder worden horen ze via familie of 
school steeds meer over het verleden van hun land. Samen met onze 
Poolse vrijwilligster hebben we voor onze 10 oudste kinderen een 
excursie georganiseerd naar bovengenoemde plekken. In bijzijn van 
twee stafmedewerkers, die zelf de Khmer-rouge periode hebben 
meegemaakt toen ze nog kind waren, en onder begeleiding van een 
ervaren gids hebben we op beide plekken een rondleiding 
gekregenwaarbij de kinderen vragen konden stellen. Het was een 
indrukwekkende middag. Alle kinderen vertelden later dat ze wel wat 
wisten van deze verschrikkelijke geschiedenis maar dat ze geen idee 
hadden van wat er werkelijk was gebeurd. Allen waren erg onder de 
indruk. 
 
 
Talentenshow 
Via een mooie donatie hebben we bij COLT een eigen geluidsset en 
karaokeset kunnen aanschaffen. Om dit te vieren hebben we besloten 

om een eigen COLT talentenshow 
te organiseren. Eerst moesten de 
kinderen een beetje op gang 
komen maar op de avond van de 
show liet iedereen zich van zijn 
beste kant zien. Alles mocht, zang, 
dans, mop vertellen, goochelen 
etc. Het was een groot succes. Onze vrijwilligers zaten in de jury 
maar verzorgden uiteraard ook een gastoptreden. Het blijkt dat 

we best wat talenten in huis hebben bij COLT! Zeker voor herhaling vatbaar. 
 
 
 
 
Verbouwing van het sanitair 
Dankzij mooie acties konden in 2011 de sanitaire voorzieningen bij COLT 
opgeknapt en deels vernieuwd worden. In de oude situatie was er nog een 
open riool systeem over de lengte van onze binnenplaats dat overliep bij de 
hevige tropische regenbuien in het regenseizoen, wat uiteraard  erg 
onhygiënisch was. Binnen 5 weken hebben de Cambodjaanse bouwvakkers de 
heleboel opgeknapt.Tijdens het regenseizoen loopt het riool nu niet meer 
over. Er zijn zelfs twee extra douches gecreëerd, tot grote tevredenheid van de 
kinderen en het buitenkeukenblok is volledig vernieuwd.  
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Trip naar Chambok 
Van sponsorgeld dat via de vrijwilligersorganisatie van onze 
Poolse vrijwilligster beschikbaar was voor COLT hebben we een 
leuke leerzame excursie kunnen 
maken naar de Chambok Eco 
Community. Chambok ligt aan de 
voet van het Kirirom nationaal 
park, zo’n 150 kilometer buiten 
Phnom Penh. We hebben 
overnacht bij de lokale mensen 
thuis die in deze community een 

homestay aanbieden. Bij aankomst is er eerst een prachtige wandeling 
door de natuur gemaakt met een flinke klim naar twee verfrissende watervallen,waar we met z’n allen 
lekker hebben kunnen zwemmen en relaxen. ’s Avonds bij een heus kampvuur kregen onze kinderen 
voorlichting van 3 park rangers die hen allerlei dingen vertelden over de community, de 
natuurbescherming en de dieren in het park. De volgende dag hebben we met z’n allen de handen uit 
de mouwen gestoken bij de lokale Pagoda, hebben de boel daar 

opgeruimd en aangeveegd. Na de lunch is 
er een vriendschappelijke voetbalwedstrijd 
tegen het lokale Chambok team gespeeld. 
Moe maar zeer voldaan zijn we weer 
richting Phnom Penh gegaan. Het was 
heerlijk om even buiten de grote stad te 
zijn.  
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6. Vrijwilligers 
Bij COLT werken we al jaren met vrijwilligers. Deze vrijwilligers komen vanuit alle windstreken maar 
voornamelijk uit Nederland, België, Denemarken, USA, Australie, Engeland, Nieuw Zeeland. De meeste 
vrijwilligers komen bij COLT om Engelse lessen te verzorgen voor onze kinderen en studenten, maar 
helpen ook bij onderhoudsklussen, de organisatie van sportactiviteiten en overige werkzaamheden. 
 
Vrijwilligers kunnen zich op twee manieren aanmelden voor 
vrijwilligerswerk, via Tina en Frida of via onze vrijwilligersorganisatie STAR 
Kampuchea. Door de jaren heen hebben we al veel vrijwilligers mogen 
verwelkomen maar hebben ook wijze lessen geleerd. Als de vrijwilligers zich 
direct via Tina of Frida aanmelden adviseren we ze bij een heleboel dingen 
maar ze zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van hun verblijf in 
Cambodja.  
 
Wordt als vrijwilliger meer hulp bij de organisatie van het verblijf verlangd, dan kan dat door 
aanmelding bij onze vrijwilligersorganisatie STAR Kampuchea (www.vacambodia.org). Dit is een lokale 
vrijwilligersorganisatie die voor een aantal projecten vrijwilligers verzorgt. STAR Kampuchea regelt 
veel  voor de vrijwilligers zoals; vliegveld pick-up service, introductieprogramma, huisvesting, visa etc. 
Zij bieden ook de mogelijkheid om bij een Cambodjaanse familie te verblijven. Via STAR Kampuchea 
krijgen wij over het algemeen langdurige vrijwilligers die gemiddeld zo’n 3 maanden blijven. Daarnaast 
organiseert STAR leuke activiteiten voor zowel hun vrijwilligers en hun projecten.  
 
Vrijwilligers bij COLT moeten minimaal 4 weken beschikbaar zijn maar liefst langer om voor onze 
kinderen meer kwaliteit en rust in hun lessen te brengen. 
 
De vrijwilligers bij COLT helpen ook vaak mee met activiteiten zoals sportdagen, knutselmiddagen, 
tekenlessen etc.  
 
Alle vrijwilligers betalen USD $ 9,- per week aan COLT. Dit geld besteden we aan school- en 
lesmateriaal.  
  

http://www.vacambodia.org/�
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7. Plannen voor 2012 
Voor 2012 hebben we wederom een aantal projecten op stapel staan, en hopen een paar lopende 
projecten af te ronden. Hieronder een overzicht van de plannen voor 2012; 
 
Realisatie van het Solar project 
Zoals al eerder in het verslag genoemd hopen we ons Solar project in 2012 tot een goed einde te 
brengen,waarbij een volledig Solar systeem wordt geїnstalleerd dat energie opwekt voor zowel onze 
COLT school als ons COLT huis. Daarmee proberen we ook het bewustzijn van onze kinderen te 
vergroten. Het Solar project verloopt in drie fases. Naar alle verwachting zal half april gestart worden 
met fase één van het project, de bouw van de constructie en de plaatsing van de panelen. In de 
tweede fase die naar verwachting in august/september zal worden voltooid zal de inverter geplaatst 
worden die het systeem compleet maakt. Fase drie bestaat uit het onderhoud, voorlichting zoals het 
organiseren van een Solardag voor de buurt, solar trainingen voor alle COLT studenten en 
Solarverlichting etc. Dit alles hangt uiteraard samen met de funding waar op dit moment heel hard aan 
gewerkt wordt. Met de realisatie van dit project zal COLT zo’n 2500 dollar op jaarbasis gaan besparen. 
 
COLT shop 
Daarnaast willen we in 2012 de COLT shop nieuw leven inblazen. Samen met onze kinderen, creatieve 
vrijwilligers en onze naaidocent willen we producten gaan maken van lokale stoffen en recycle 
materiaal zoals rijstzakken, mooie bedrukte sarongs etc. Deze producten worden verkocht aan 
bezoekers en vrijwilligers. Tevens hope we een afzetmarkt in Nederland te creëren. 
 
COLT junior stafteam 
Nu een aantal van onze kinderen ouder worden willen we de oudsten, nu rond de 16 – 19 jaar, meer 
betrekken bij de organisatie van COLT. We willen graag een COLT junior staf team oprichten, dat de 
kinderen gaat helpen bij het organiseren van de sportactiviteiten, huiswerkbegeleiding van de jongere 
kinderen, het geven van Engelse lessen etc. Voor hun inzet krijgen ze een kleine vergoeding. We 
hopen dat ze hierdoor wat meer verantwoordelijkheidsgevoel krijgen en alvast kunnen wennen aan de 
eisen die straks in de buitenwereld aan ze gesteld gaan worden.  
 
Beltei school 
In onze bestuursvergadering is tevens besloten om een studiefonds voor de kinderen op te zetten. In 
de komende jaren zullen de eerste kinderen naar de universiteit gaan wat voor hogere kosten zal 
zorgen. Daarnaast willen we proberen om genoeg geld in te zamelen voor dit studiefonds zodat onze 
kinderen naar een betere school kunnen dan de huidige publieke school. Als bestuur zijn wij van 
mening dat onderwijs de belangrijkste schakel is in het doorbreken van de armoede. Na wat 
onderzoek te hebben gedaan naar diverse scholen in Phnom Penh is ons oog gevallen op de Beltei 
school. Deze school bied beter en gestructureerde onderwijs aan en de kwaliteit van de docenten is 
beduidend hoger dan in het publieke schoolstelsel. Onze wens is dan ook om in september 2012 de 
eerste groep kinderen naar deze school te kunnen sturen.  
 
Cultureel programma 
Daarnaast willen we graag in 2012 meer tijd besteden aan culturele activiteiten zoals dans, muziek en 
zang. Cambodja kent een rijke historie voor wat betreft apsara dansen en de meisjes hebben 
aangegeven daar graag lessen in te volgen. We hopen hiervoor de juiste mensen te kunnen vinden 
omdit aan onze kinderen aan te bieden. 
 
Toekomstplanning kinderen 
We willen met de oudste kinderen om de tafel om samen met hen over hun toekomstplannen te gaan 
nadenken. Een aantal mensen uit het werkveld uit te nodigen voor workshops en wellicht een aantal 
bedrijven bezoeken zodat ze een idee hebben van hun mogelijkheden. 
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8. Jaarrekening 
 
- Balans 
- Staat van baten en lasten 
- Toelichting op de jaarrekening 

 

8.1  Balans per 31 december 2011 
(na winstbestemming) 
 
      31 december 2011  31 december 2010
      ---------------------------------- ------------------------------- 
      €  €  €  € 
 
ACTIVA       
 
Vlottende activa 
Vorderingen       1.490         973 
Liquide middelen    54.114    47.015  
      -------------   ------------ 
        55.604    47.988  
        
        -------------   ---------- 
        55.604    47.988 
        --------------   ---------- 
         
 
PASSIVA    
 
Stichtingsvermogen      55.104    46.917 
 
Kortlopende schulden 
 
Overige schulden en overlopende 
passiva             500      1.071 
        ---------------   ---------- 
        55.604    47.988 
        ---------------   ---------- 
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8.2 Staat van baten en lasten over 2011 
 
 
        Realisatie  Realisatie 
        2011   2010 
        -------------------  -------------------- 
        €   € 
Baten     
Donaties        62.704   33.067 
 
Lasten 
Beheer en administratie  
Overige bedrijfslasten       54.822   66.662 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten       - 755      - 973 
Rentelasten en soortgelijke lasten          470         936 
         --------------  --------- 
         54.517   66.625 
 
         --------------  ---------- 
Saldo           8.187   -33.558 
         ---------------  ---------- 
 
Resultaatbestemming 
Vrije reserves          8.187   -33.558 
         ---------------  ---------- 
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8.3 Toelichting op de Jaarrekening 
 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
1. Vorderingen 
 
Overige vorderingen en overlopende activa 
 
        31 – 12 – 2011  31 -12 -2010 
        -------------------  ----------------- 
        €   € 
 
 
 
Overlopende activa 
Rente                775        973 
Voorschot aan Cambodjaans bestuurslid         715            - 
        ---------------------  -------------------- 

1.490 973 
---------------------  -------------------- 

  
 
2. Liquide middelen 
Rabobank, nr. 1200.24.942         7.168      3.001 
Rabobank, nr. 3155.264.616      45.485   43.513 
Rabobank, nr. 3218.12.662         1.461         501 
        --------------------  -------------------- 
         54.114   47.015 
        --------------------  -------------------- 
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PASSIVA 
 
 
            31-12-2011     31-12-2010 
        ---------------------  -------------------- 
         €   €
   
3. Stichtingsvermogen      55.104   46.917 

---------------------- -------------------- 
Vrije reserves        2011   2010 
        ---------------------- -------------------- 
         €   € 
 
Vrije reserves 
Stand per 1 januari       46.917    80.475 
Resultatenbestemming boekjaar       8.187   -33.558 
        ------------------------ -------------------- 
Stand per 31 december       55.104   46.917 
        ------------------------ -------------------- 
 
 
4. Kortlopende schulden 
 
Overige schulden en overlopene passiva 
 
                31-12-2011       31-12-2010 
        ---------------------  -------------------- 
         €   € 
 
 
Overlopende passiva 
Accountkosten            500     1.071 
        ---------------------- -------------------- 
 
 
 
 
  



23 Jaarverslag 2011 - COLT 
 

  

8.4 Toelichting op staat van baten en lasten over 2011 
 
 
        Realisatie  Realisatie 
            2011      2010 
        ---------------------  -------------------- 
         €   € 
5. Donaties 
Donaties en giften       62.704   33.067 
        --------------------- - -------------------- 
 
6. Overige bedrijfslaten 
 
Overige personeelslasten        1.100             - 
Exploitatielasten       52.890   66.027 
Kantoorlasten              331         100 
Algemene lasten             501         535 
        ----------------------- -------------------- 
 
Overige personeelslasten 
Reis- en verblijfskosten         1.100             - 
        ------------------------ ------------------- 
 
Exploitatielasten  
Exploitatielasten project Cambodja     52.890   66.027 
        ------------------------ -------------------- 
 
Kantoorlasten 
Kantoorlasten             330        100 
        ------------------------ -------------------- 
 
Algemene lasten 
Accountantlasten            501        535 
        ------------------------- -------------------- 
 
 
Financiele Baten en Lasten 
 
7. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Rente rekening–courant banken           775        973 
        -------------------------- -------------------- 
 
8. Rentelasten en soortgelijke lasten 
Rente- en bankkosten           -470      -936 
        -------------------------- -------------------- 
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9.  Financiële ondersteuning 
Het financiële traject van CCOLT (CambodianChildrenOrphanagefor Living and Training) in Phnom 
Penh loopt via de Stichting Colt-Cambodia in Nederland. Elke maand wordt door de Nederlandse 
stichting geld overgemaakt dat dient ter dekking van de lopende kosten. Terugrapportage vindt plaats 
d.m.v. een maandelijks financieel overzicht dat nauwgezet wordt beoordeeld door het stichtings-
bestuur in Nederland. 
 

Om COLT draaiende te houden zijn wij afhankelijk van de 
financiële ondersteuning van derden. Ieder jaar en op elk 
moment proberen alle bestuursleden van zowel ons bestuur in 
Nederland als in Cambodja geld bij elkaar te krijgen om de 
continuїteit van ons project zeker te stellen. 
 
Naast de eerder genoemde acties bij punt 4 waarbij 
familieleden, bekenden en overige mensen zich inzetten voor 
COLT hebben we ook een aantal vaste rubrieken waar we geld 
voor inzamelen. Zoals: 

 
Sponsoring van de kinderen 
Alle kinderen bij COLT hebben een buitenlandse sponsor. Deze sponsor maakt maandelijks een bedrag 
van €30 euro naar de bankrekening van COLT. 
 
Donateurs 
COLT heeft een groot aantal vaste donateurs die maandelijks of jaarlijks een vast bedrag overmaken 
naar onze stichting. 
 
Vrienden van COLT 
Bedrijven/instellingen/ persoonlijke stichtingen die zich hebben aangemeld als “vriend van COLT” en 
daarmee de toezegging hebben gedaan om voor een aantal jaren COLT financieel te ondersteunen.  
 
Solar 
In 2011  hebben we reeds een aantal donaties ontvangen speciaal ten behoeve van het in 2012 te 
realiseren Solar project. 
 
Medische ingrepen 
In 2011 hadden we te kampen met kinderen met medische problemen , 
waaronder de noodzaak tot structurele behandeling van letsel opgelopen 
door ondervoeding, ongeval of mishandeling voordat ze bij COLT kwamen.  
Daarvoor zijn donaties binnen gekomen speciaal bedoeld voor de 
behandeling voor die specifieke kinderen. 
 
Studiefonds 
Om de studiekosten voor de komende jaren te kunnen betalen voor onze 
kinderen en om ze beter onderwijs te kunnen aanbieden is een studiefonds 
opgericht. Ook voor dit doel komen specifieke donaties binnen. 
 
Daarnaast hebben we in 2011 donaties ontvangen van mensen die als toerist tijdens een rondreis in Z-
O  Azië een bezoek hebben gebracht aan ons project in Cambodja en van vrijwilligers die ter plaatse of 
bij terugkomst thuis mooie acties organiseren voor COLT. Dit zijn dan  gelddonaties of donaties in  
natura zoals rijst, shampoo, schoolspullen etc.  
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10. Dankwoord 
Bij verschijning van ons eerste volwaardige jaarverslag maken wij graag van de gelegenheid gebruik al 
onze donateurs en sponsoren zeer hartelijk te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en hun 
financiële ondersteuning. Het motiveert en verschaft ons inspiratie bij dit project waarvoor wij ons 
met veel enthousiasme en overgave voor zullen blijven inzetten, waarbij wij hopen dat u ons ook in de 
toekomst zult blijven helpen. 
 
Bestuur Stichting Colt-Cambodia, 
 
Tina Beekman-Tolner, voorzitter 
André Teeuw 
Frida de Boer 
Titia Eenhoorn-van Stempvoort 

11. Informatie Stichting COLT – Cambodia 

11.1 Contact informatie stichting COLT en CCOLT 
 
Adres gegevens COLT Nederland 
Nieuwe Rijksweg 22 
9481 AR VRIES 
Tel.:  0592-543839 
 
Email adressen 
Tina Beekman – Tolner  tina@colt-cambodia.org 
Andre Teeuw   aeteeuw@xs4all.nl 
Frida de Boer   frida@colt-cambodia.org 
 
Website 
www.colt-cambodia.org 
op facebook is COLT te vinden onder : Cambodian Organisation for Learning and Training 
 
Bankrekening 
rek.nr   : 1200.24.942 t.n.v. Colt Cambodja 
IBAN code  : NL81 RABO 0120 0249 42 
BIC code  : RABONL2U  
 
KvK-nummer  : 02092710 
ANBI-nummer  : 70433 
 
 
Adres gegevens CCOLT Cambodja 
#206, St 77BT, ChamroeunPhal Village 
SangkatBoeungTompun 
Khan Mean Chey 
Phnom Penh, Cambodia 
Tel: 855-23-6320028 
  

mailto:tina@colt-cambodia.org�
mailto:aeteeuw@xs4all.nl�
mailto:frida@colt-cambodia.org�
http://www.colt-cambodia.org/�
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