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JAARVERSLAG STICHTING DON BOSCO KINDER FONDS 2017
1. Algemeen
We hebben ons in 2017 wederom ingespannen ons te presenteren op diverse, nader te noemen
evenementen, om fondsen te werven voor het Kinder Fonds en zodoende het aantal sponsors van ca
450 constant te houden. Hierin zijn we geslaagd.
De Alg. Directeur en Country presentative van de Don Bosco Foundation of Cambodia is Salesiaan Fr.
Roel Soto ( Filipijn), tevens directeur van de technische school in Phnom Penh. Samen met hem en
zijn collega’s in Cambodia hebben we een goede verstandhouding en samenwerking om zodoende
gezamenlijk onze doelen te realiseren; kinderen uit kansarme gezinnen onderwijs te bieden zodat zij
een beter toekomstperspectief krijgen.

2. Evenementen
Een terugkerend beeld, onze kraam met enthousiaste vrijwilligers, voorlichting materiaal, brochures,
banieren, spandoeken en video beelden van de projecten om nieuwe sponsors te werven.
w.o. deelname aan het Straatfestival in Ovezande, Culinair Festival de Veste te Goes, het jaarlijkse
Culifiesta evenement op de Grote Markt te Goes en het Outdoor Paardensport evenement Jumpin’
de Weel te Nisse. Verder de eindejaarmarkten w.o. de Kerstfair in Rozenkwekerij Otte - Kapelle, de
Markt van Hoop in de Grote Kerk Goes, de Kerstmarkt in Goes en Winterfair in Heinkenszand.
Daarnaast worden shawls uit Nepal, sieraden uit Cambodja en Aziatische gerechten te koop
aangeboden waarvan de winst voor 100% naar het goede doel gaat!

3. Projectbezoek februari 2017
Bestuursvoorzitter Ellen Loontjens en haar echtgenoot bezochten in Phnom Penh ,tijdens hun
jaarlijks terugkerend projecten bezoek, het secretariaat van het overkoepelende Don Bosco Children
Fund in Cambodja.
Dit staat onder leiding van de Salesiaanse Pater Leo Ochoa (Filippino) en Miss Chy Ary ( Khmer) die
met de hulp van een 10-tal medewerkers de dagelijkse leiding voert.
Het werkgebied is veelal in en rondom Phnom Penh maar ook in verder afgelegen provincie
plaatsen zoals Sihanoukville, Kep, Svay Rieng , Battambang en Poipet.
Het secretariaat voert de administratie, begeleiding en distributies voor een bestand van 4.500
gesponsorde kinderen.
Maandelijks worden kinderen op locatie bezocht en vindt de z.g. distributie plaats.
De kinderen worden gecontroleerd op schoolverzuim, worden met spel, dans en muziek geanimeerd
en ontvangen, samen met ouder- of verzorger, een pakketje met wisselend nuttige zaken
als b.v. tandpasta, borstel, zeep, shampoo, speelgoed, schrift en pen en een klein geldbedrag
in contanten. Ook tijdens dit projectbezoek hebben we weer deelgenomen aan diverse
locatiebezoeken en het blijft goed te zien dat onze hulp goed terecht komt bij deze dankbare
kinderen uit kansarme milieus.

Kindergarten Battambang - Locatie Andaung Chenh
De kindergarten bezocht en het was goed om te zien dat alle in 2016 gedoneerde
schoolbenodigheden goed zijn terechtgekomen en dat men er dankbaar gebruik van maakt.

Kindergarten Sihanoukville
Een jaar na opening weer bezocht en het blijkt een succesvol initiatief waar vele kinderen dagelijks
worden opgevangen. De naastgelegen Don Bosco Guest House wordt ook nog altijd goed bezocht
wordt door toeristen en backpackers, waardoor het voor de studenten van onze hotelschool mogelijk
is om daar stage te lopen onder leiding van vrijwilligers.
4. Studiebeurzen studenten
In 2017 verstrekte het Don Bosco Kinder Fonds aan ook ca. 40 studenten een studiebeurs voor een
beroepsopleiding (hotelschool & technische school)

5. Container transporten
Het afgelopen jaar zijn er, in samenwerking met Stichting Sawadee, ook weer diverse containers met
hulpgoederen naar Cambodja verstuurd. De containers zijn mede gevuld door vrijwilligers van het
Don Bosco Kinder Fonds en bevatten diverse goederen voor de kinderen zoals speelgoed en kleding.
6. Obase project
In 2017 vierde de Obase scholengroep uit Zeeland haar 10-jarig jubileum, welke in het teken stond
van het maken van de grootste strandtekening ooit. Het is de ruim 1350 leerlingen gelukt om de
‘Zeeuwse knop’ ter grootte van ruim 12 voetbalvelden op het strand te tekenen en zij hebben
daarmee een wereldrecord neergezet welke is bijgeschreven in het Guiness Book of Records.
Dit initiatief was gekoppeld aan het inzamelen van
geld om de kansarme kinderen in Cambodja te
helpen. Aan het einde van dit succesvolle project is
een cheque ter waarde van ruim Euro 52.000
overhandigd aan de Stichtingen Sawadee en het Don
Bosco Kinder Fonds. Het Don Bosco Kinder Fonds is
zeer verheugd met de Euro 26.000 die besteed zal
worden aan;
• het bieden van 6 jaar onderwijs aan 15 extra
kinderen
• het ter beschikking stellen van fietsen aan
kinderen in meer afgelegen gebieden
• schoolreisjes
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