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Algemeen
Stichting Sawasdee heeft als doel werkzaam te zijn in het algemeen maatschappelijk belang in
Zuidoost Azië. Zij wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke
volksgezondheid en het welzijn van kinderen. Daarbij is belangrijk het opstarten, ondersteunen en
bevorderen van sociale en charitatieve projecten en van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
Ook behoort het financieel ondersteunen van opleidingen, studies, beurzen, onderwijsinstellingen,
leerstoelen en projecten tot de doelstelling.
Het bestuur van Stichting Sawasdee kijkt met tevredenheid terug op het verslagjaar 2017. De aan het
begin van het jaar al lopende projecten konden worden gecontinueerd zoals voorzien, en er konden
weer enkele nieuwe projecten worden geïnitieerd en/of ondersteund. De financiële positie van de
stichting is stabiel gebleven, zelfs licht verbeterd, zodat de stichting de werkzaamheden ter realisatie
van haar doelstelling ook de komende jaren kan voortzetten.
Don Bosco Hotelschool
Van de lopende projecten verdient in het bijzonder vermelding de Don Bosco Hotel School (DBHS) in
Sihanoukville. De DBHS is in 2007 gerealiseerd door Stichting Sawasdee en enkele andere
begunstigers. Sawasdee is daarna bij de school betrokken gebleven met het oog op de
instandhouding ervan en een eventuele verdere uitbouw. Het management van de DBHS is in
Cambodjaanse handen en staat momenteel onder supervisie van Dir. Fr. Martin.
Ten gevolge van grote investeringen uit het buitenland, met name vanuit China, heeft de toeristische
sector in Cambodja een enorme impuls gekregen. Dit heeft gevolgen op allerlei gebieden, ook voor
de DBHS. Positief is dat de bezettingsgraad van de accommodatie beduidend is gestegen, hetgeen de
praktijk-training van de studenten ten goede komt. Positief is ook dat de vooruitzichten op een baan
voor de studenten van de DBHS zeer gunstig is geworden; alle 240 studenten van de school vinden
na hun opleiding een baan. Minder positief voor de DBHS is dat de groei van de toeristische sector in
Cambodja heeft geleid tot een grote vraag naar docenten voor (onder meer) hotelopleidingen en
concurrentie op salarisgebied. De uitdaging om voldoende geschikte docenten aan te trekken en te
behouden tegen voor de hotelschool betaalbare salarissen, is daardoor verder toegenomen.
Inmiddels heeft Stichting Sawasdee een aanvraag ontvangen om een uitbreiding van de hotelschool
mogelijk te maken. Het plan is, een voormalig lerarenverblijf om te bouwen en in te richten tot 16
extra hotelkamers. De aanvraag is bij het bestuur van Sawasdee in behandeling.
Reisorganisatie Tui Internationale heeft een wereldwijd project om aan hotelgasten een
milieuvriendelijke accommodatie in gecertificeerde ‘green hotels’ te kunnen aanbieden.
Tui reisorganisatie International heeft de DBHS hiervoor enkele jaren geleden als pilot-project
aangemerkt en iemand ter plaatse aangesteld om het vereiste niveau te bereiken door middel van
begeleiding en financiële ondersteuning. Als bijdrage aan dit project heeft Sawasdee vanuit
Nederland een zuiveringsinstallatie voor afvalwater verscheept, welke apparatuur in september 2017
door de DBHS in gebruik is genomen. Voorts is in 2017 voor dit project een Solar Panel Systeem
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gerealiseerd dat voor de hotelschool (alsook voor de technische school) een substantiële
energiebesparing oplevert.
Voedselprogramma Battambang
In 2010 is een voedselprogramma gestart voor studenten van de Vithayalai Don Bosco
scholengemeenschap voor analfabete jongeren. Het doel van dit programma is het verstrekken van
een dagelijkse lunchmaaltijd verrijkt met voedzame vitaminerijke producten waaronder kip, verse
groenten en fruit. Ook in 2017 is dit programma voortgezet.
Agrarische beroepsopleiding Salabalath
In januari 2017 is door Sawasdee een ‘Green House’ (groentenkas) van 24.00 x 6.40 m verscheept ten
behoeve van de bestaande agrarische beroepsopleiding annex proefboerderij in Salabath. De kas is in
maart 2017 door vier uit Nederland overgekomen vrijwilligers opgebouwd en geïnstalleerd.
Op de hier bedoelde locatie in Salabath wordt rijst verbouwd en worden groenten geteeld. Verder is
er een een varkensfokkerij, een kippenfarm en een viskwekerij. Arme (analfabete) studenten van
boerenfamilies volgen hier gratis een opleiding.
Water Purifying System Battambang.
Het plan om in Battambang voorzieningen te realiseren voor het oppompen van grondwater, de
opslag daarvan en het transport naar diverse scholen is in 2017 helaas opgegeven moeten worden.
Gebleken is dat het grondwater ter plaatse zich op te grote diepte bevindt. Proeven hebben
uitgewezen dat boringen nodig zouden zijn tot 300 m diepte. Gelet op de daarmee gemoeide kosten,
alsmede de bijkomende kosten voor een pomp- en zuiveringsinstallatie, opslag en transport, is dat
financieel niet verantwoord. Gekozen is nu voor een alternatief, bestaande uit het pompen van
water uit aangelegde vijvers en een wateropslag van een boerencollectief. Met het oog daarop heeft
Stichting Sawasdee in 2017 een aantal geschikte pompen naar Cambodja verscheept. Deze pompen
zijn inmiddels in bedrijf.
Don Bosco Kindergarten en Children Center Sihanoukville
In het voorjaar van 2016 is in een ‘red light district’ van Sihanoukville een gebouw gereedgekomen
waarin Don Bosco Sihanoukville een Don Bosco Kinder Garten and Children Center heeft geopend.
Het is een geslaagd project, in een achterbuurt waar kinderen van prostituees en/of drugs- en
gokverslaafden vaak aan hun lot worden overgelaten. Thans is er accommodatie voor 45 kinderen
die met behulp van vijftien studenten van de DBHS en vijf stafleden wordt gerund.
Onze Zeeuwse vrijwilligster Marileen van der Aa heeft hier bijna één jaar aan de opbouw van het
center gewerkt, met veel succes. In April 2017 is zij helaas vertrokken. We zijn Marileen dankbaar
voor het vele en goede werk dat zij heeft verricht. Hoewel het vertrek van Marileen van der Aa een
groot verlies betekende, wordt het project nu weer goed gerund, onder Cambodjaanse leiding en
met een aantal buitenlandse vrijwilligers.
Gevangenisproject Sihanoukville
Het gevangenisproject in Sihanoukville is in 2008 opgestart om jeugdige delinquenten (14-21 jaar) in
deze verouderde gevangenis een vorm van beroepsopleiding te bieden, onder meer in lastweewieler-en computertechniek. De veroordeelde jongeren moesten voor vaak kleine vergrijpen
jaren tussen zware criminelen zitten. In de gevangenis heeft Stichting Sawasdee een ruimte van vier
lokalen gebouwd. Door de Don Bosco Foundation Onderwijs werd meerdere dagen per week
onderwijs verzorgd. Het project verliep zéér succesvol en werd jaarlijks door Sawasdee financiële
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ondersteund. De gevangenis is begin 2017 gesloten omdat de regering van Cambodja aan de rand
van de stad een nieuwe gevangenis heeft laten bouwen.
In maart 2018 heeft een vertegenwoordiging van het bestuur van Stichting Sawasdee de nieuwe
locatie bezocht, dit naar aanleiding van een verzoek van de Cambodjaanse overheid aan de Don
Bosco Foundation een bijdrage te leveren aan een nieuw in te richten opleiding op het
gevangenisterrein. Aan Sawasdee gevraagd de inrichting voor computer, elektro en lastechniek, en
engine-reparaties te financieren, en de Engelse lessen te verzorgen. Het bestuur heeft de aanvraag in
behandeling genomen.
Upgrading handgereedschappen technische opleidingen Cambodja
PDO PROJECT aanvraag In augustus 2017 is een aanvraag binnengekomen voor het upgraden van de
handgereedschappen voor de technische opleidingen van Don Bosco in Cambodja. Deze aanvraag is
door Sawasdee gehonoreerd.
Een enorme partij nieuwe handgereedschappen kon worden aangekocht op een
failissement veiling. Technisch directeur Br. Roberto Panetto is daarvoor in september 2017 speciaal
naar Nederland gekomen om de materialen te selecteren. De gereedschappen zijn op 21 december
2017 in een container naar Cambodja verscheept. Br. Roberto is thans belast met de toedeling ervan
in Cambodja.
Obase
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 Sawasdee en Don Bosco Kinder Fonds. Beide stichtingen zijn zeer
verheugd over deze donatie.
Financiële positie
In het jaar 2017 zijn helaas minder baten ontvangen dan in het jaar 2016: € 66.004 in 2017, € 77.481
in 2016. Daartegenover staat echter dat in 2017 ook de lasten lager waren dan in 2016: € 33.109 in
2017, € 78.695. (Genoemde bedragen zijn exclusief financiële baten en lasten.) Het totale saldo van
de baten en lasten over 2017, inclusief financiële baten en lasten, bedraagt € 24.969. In het boekjaar
2016 bedroeg het saldo € 2.222. De financiële basis van Stichting Sawasdee, noodzakelijk voor de
continuering van de activiteiten, is dus ook in 2017 gezond gebleven.
Aan het bestuur zijn geen feiten of omstandigheden bekend waaruit voor Stichting Sawasdee
financiële verplichtingen kunnen voortvloeien waarmee in de balans per 31 december 2017 geen
rekening is gehouden.
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