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JAARVERSLAG STICHTING DON BOSCO KINDER FONDS 2016
Het afgelopen jaar was rijkelijk gevuld met voorbereidingen ons te presenteren op diverse,
nader te noemen evenementen, om fondsen te werven voor het Kinder Fonds teneinde het wat
teruglopende aantal sponsors weer op het oude peil van 450 te krijgen te krijgen, waarin we zijn
geslaagd.

Algemeen
De zware taak van Alg. Directeur en Country presentative van de Don Bosco Foundation of Cambodia
is overgenomen door de Salesiaan Fr. Roel Soto ( Filipijn) , tevens directeur van de technische school
in Phnom Penh.
Hij vervangt hiermee de Nederlandse Pater Johan Visser, de Don Bosco pionier van het eerste uur in
Thailand en Cambodja ,inmiddels 83 jaar, en alreeds 60 jaren werkzaam in Azië.
Hij heeft zijn domicilie op het Don Bosco project in de grensplaats Poipet gekozen om daar zijn
levenswerk in een wat rustiger omgeving af te bouwen.
Helaas erg slecht ter been maar met de inzet van een scootmobiel kan hij zich op de 8 ha grote
compound goed verplaatsen.

Projectbezoek 6-22 februari 2016
Bestuurs vzt. Mevr. N. 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.
Wij mochten dit keer op twee plaatsen hieraan deelnemen, vergezeld door ‘4 sponsors’ uit Zeeland
die hun kinderen persoonlijk konden ontmoeten en natuurlijk verrassen.
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.
Telkens weer een feest te mogen genieten van deze lachende en dankbare kinderen uit de armste
milieus.

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 Highland Games Baarland, het Straatfestival in Ovezande, Culinair Festival de
Veste te Goes, het jaarlijkse Culifiesta evenement op de Gr. Markt te Goes en het Outdoor
Paardensport evenement Jumpin’ de Weel te Nisse. Verder de eindejaar markten 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!

Documentaire
Tevens werden voorbereidingen getroffen voor deelname aan het Azië jaar in de gemeente Goes
dat geheel 2017 zal staan in het teken van Azië.
De gemeente Goes heeft ons hiervoor benaderd en vooruitlopend op dit evenement is in onze
opdracht i.s.m. de gemeente Goes een documentaire opgenomen in Cambodja .
Dhr Remie Openeer van Remedia Produkties heeft tegen ‘zachte’ condities deze opdracht uitgevoerd
en aangrijpende opnamen gemaakt over de diversiteit van de projecten van het Kinder Fonds.
Daarin ook prachtige beelden van sponsors uit Nederland die de z.g. distributies bijwoonden en hun
sponsor kinderen van het Don Bosco Kinder Fonds persoonlijk konden ontmoeten.
In de film tevens de Nederlandse vrijwilligster Mw. Tineke van de Beek aan het woord die alreeds 12
jaar daar werkzaam is.
Ze spreekt haar dank uit aan het Kinder Fonds voor de sponsorgelden en de waardevolle container
zendingen met hulpgoederen voor de distributies en inrichting van de Kindergarten.
De film, getiteld Cambodja en Sawasdee, samen op weg naar een Mooiere toekomst, is op 6 oktober
’16 in Mega Bioscoop Cine City in Vlissingen in première gegaan.
De première bleek een overweldigend succes, een bomvolle zaal met 400 betrokkenen die grote
waardering uitspraken over het initiatief ,de kwaliteit van de documentaire en de voorlichting over
ons vruchtbare werk.
We konden deze avond weer een aantal nieuwe sponsors in het fonds opnemen!
Alreeds t.g.v.de opening van het Chinees Nieuwjaar op 28 januari 2017 zal de film deels voorbij
komen tijdens een avondvullend programma in Theater de Mythe te Goes.
Op de website www.sawasdee.nl is deze 43 minuten durende film te downloaden

3.

Kindergarten Battambang - Locatie Andaung Chenh
Hier is in januari ,naast de Primary en Secondary school, de bouw gestart van een Kindergarten.
De bouw moet eind 2016 gereed komen en Sawasdee heeft in september 2016 een ruime
hoeveelheid school meubelen, leerlingen sets, bergkasten, speeltoestellen verscheept welke
inmiddels zijn aangekomen.
Het project wordt daar begeleid door onze Zeeuwse vrijwilligster Mevr. Tineke van de Beek.

Logistiek probleem Don Bosco Children Fund Battambang- Poipet
De 12 jaar oude Toyota pickup was versleten. Vooral bij de maandelijkse distributies in het natte
seizoen is een ‘4’ wheel-drive daar onontbeerlijk anders loopt de auto vast in de modder, is bepaald
geen vrouwenwerk.
Geen overdekte laadvloer zodat hulpgoederen soms uren in de regen of felle zon moet liggen en
extra personen vervoeren was erg oncomfortabel.
Stichting Don Bosco Kinder Fonds heeft in Mei een nieuwe Ford Ranger 2.2 MT kunnen afleveren die
door de leiding natuurlijk met gejuich werd ontvangen, een enorme verbetering voor de structurele
bereikbaarheid van de kinderen.

Agrarische opleiding Battambang - Salabalath
In december 2016 werden per container, naast diverse landbouwmachines, een nieuwe groenten en
fruit kas van 24.00 x 6.40 mt. verscheept, die in febr. 2017 zal aankomen en door vrijwilligers uit
Nederland ter plaatse zal worden opgebouwd.
Dan kan ook in het natte seizoen groenten en fruit worden gekweekt, de opbrengst is ook bestemd
voor de bereiding van maaltijden op school voor de studenten van het Kinderfonds.

Kindergarten Sihanoukville
In een achterbuurt van deze havenstad beleefden wij in febr. de opening van een prachtige
Kindergarten
Een initiatief van Br.Roberto Panetto ( Italie) die in dezelfde stad directeur is van de Don Bosco Hotel
School.
De Zeeuwse vrijwilligster Marileen van de Aa uit Burgh Haamstede is in april 2016 voor één jaar
naar Cambodja afgereisd om deze Kindergarten op poten te zetten, dit project verloopt inmiddels,
dank zij haar inzet en enthousiasme, zeer succesvol.
Naast deze Kindergarten heeft Roberto in dezelfde wijk enkele jaren eerder een Don Bosco Guest
House geopend dat goed bezocht wordt door toeristen en backpackers.
In het centrum van de stad wordt een Pizzeria annex IJssalon geëxploiteerd.
Studenten van de hotelschool lopen hier stage onder leiding van vrijwilligers.
Don Bosco Kinder Fonds verstrekte dit jaar ca. 40 studiebeurzen aan studenten in de
beroepsopleiding.

Container transporten
De toestroom van waardevolle hulpgoederen nam dit jaar enorm toe zodat het centrale magazijn te
Driewegen bomvol geraakte.
Zo konden we dit jaar een extra grote hoeveelheid levensmiddelen, chocolademelk,bakmeel,
drinkbekers, speelgoed, textiel ,ledikanten en matrassen, crocs en drogmetica in de containers
meezenden.

