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Stichting Don Bosco Kinder Fonds.
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Volgens de regels van de statutaire doelstelling als omschreven op de website
www.sawasdee.nl
Stichting Don Bosco Kinder Fonds heeft als hoofdactiviteit het op peil houden
van een adoptie programma waarbij sponsors worden geworven
die bereid zijn ‘op afstand ‘ een of meerdere kinderen te financieel te
ondersteunen.
Doelstelling om aan jonge (wees) kinderen ,geselecteerd uit de armste milieus gratis basisen beroeps onderwijs te verstrekken om hen de kans te bieden uit de cirkel der armoede
geraken.
Er wordt een vergoeding gevraagd van € 180,- per jaar ( min. 3 jaar), alternatief is een
studiebeurs voor een student in de beroepsopleiding v.a. € 240,- per jaar.
( min. 2 jaar)
Het programma voorziet inmiddels in de steun aan 4.500 kinderen waarvan 10% wordt
behandeld en geadministreerd door Stichting DB Kinder Fonds.
Contacten worden onderhouden met de sponsors alsook regelmatig informatie verstrekt
over de situatie en ontwikkeling van het gesponsorde kind.
Incidentele begeleiding van sponsors die hun ‘adoptie-kind’ in Cambodja willen gaan
bezoeken is onderdeel van deze werkzaamheden.
Geboden wordt: gratis onderwijs, schoolbehoeften, rugzak en uniform, een gezonde
maaltijd op school, zo nodig vervoer en verblijf accommodatie voor veraf wonende kinderen.
Maandelijks worden de kinderen ,die over het gehele land verspreid wonen, door de
Cambodjaanse vrijwilligers van het Don Bosco Children Fund bezocht, gecontroleerd op
schoolverzuim en wordt naast sport en spel aan ieder een pakketje eerste levensbehoeften +
een klein geldbedrag gedistribueerd.
Het beleid is er vooral op gericht het aantal sponsors op peil te houden.
Mede door de afgelopen recessie liep het aantal terug maar door diverse benefietacties en
fonds-wervingen is het peil weer op het eerdere niveau van 450 kinderen en nu proberen we
te groeien naar een aantal van 500.

2.

CONTINUERING VAN MÉÉRJARIGE PROJECTEN
RUGZAKJES PROJECT 4-JARIG PROGRAMMA 2015- 2019
t.b.v. Kinder Fonds afdeling Battambang en Poipet.
Een programma voor ca 1000 kinderen gestart in 2015.
Instromende studenten krijgen bij de start van het schooljaar een rugzak gevuld met
leermiddelen w.o. boeken en schrijfgerief , inhoud aangepast aan het niveau van de grade.
(totaal 12 grades)

AIDS HULP PROJECT SINDS 2003
Een oproep van VN Secretaris Generaal van de Verenigde Naties Kofi A. Annan in 2003 om
wereldwijd de strijd tegen het HIV virus aan te gaan heeft geleid tot een project vanuit het
DB Kinder Fonds t.b.v. de zorg van aids kinderen in de achterstandswijken van Phnom Penh
waar 360 kinderen uit HIV milieus werden geselecteerd.
In deze periode waren er in Cambodja méér aids-wezen dan oorlogswezen!
De zorg betreft opvang in kindertehuizen, liefdevolle verzorging, gratis educatie, gezonde
maaltijden, vitamines en maandelijkse contrôles w.o. bloedtesten.
60 kinderen werden HIV+ getest en krijgen 2 x daags anti retrovirale aids remmende
medicijnen toegediend, de enige kans om te overleven.
Omdat de Don Bosco Foundation of Cambodia aan de basis géén medische hulp organisatie
is leidde dit tot een samenwerkings verband met 2 collega NGO’s in de aids zorg.
Zij waren bereid bij onze kinderen de bloedtesten af te nemen en betaalbare aidsmedicijnen door te leveren.
Door Stichting Don Bosco Kinder Fonds daarentegen worden beide organisaties nog steeds
jaarlijks ,in het kader van de aids preventie, financiëel ondersteund.

Sisters of Maryknoll (US),
werkzaam in Phnom Penh, omvat het aids preventie project “Little Sprouts”, momenteel
(peildatum febr. 2016) zorg aan 400 kinderen, 300 volwassenen,150 zwangere vrouwen w.o.
60 met hospitaal hulp.

NHCC - New Hope for Cambodian Children (US)
In de plaats Kompong Speu in 2007 nieuw gebouwd aids dorp met 25 woningen
waarin 200 HIV+ geteste weeskinderen worden opgevangen in gezinsvervangende omgeving.
Een zeer succesvol project dat we graag willen blijven ondersteunen.

3.
STUDIEBEURZEN
DBKF verstrekte de afgelopen jaren studiebeurzen aan 25- 50 Don Bosco studenten in het
beroepsonderwijs, jaarlijkse bijdrage variërend van € 240,-/ € 300,-

HULPGOEDEREN
DBKF zamelt hulpgoederen in voor de sponsor kinderen welke per container
vanuit Nederland met regelmaat worden verscheept.
De medewerkers van het Don Bosco Children Fund (DBCF) in Cambodja zorgen
voor distributie onder de 4.500 kinderen, verdeeld in verschillende provincies.

Dubbele taken sawasdee dbkf?
Aids Bouwproiject tucker
Inzamelen hulp goederen alhoeuwel verschillend
Delen kostyenm containers

