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Heropening van de COLT school 
Na een periode van vijf maanden gesloten te zijn, in verband met de drukte rondom 

de verhuizing, heeft COLT in juni de deuren van haar buurtschool weer geopend. Via 

flyers hebben shelter manager Piseth en maatschappelijkwerker Suyly de kinderen uit 

de buurt laten weten dat de Engelse- en computerlessen weer van start gaan. 

Inmiddels staan er dagelijks zo’n veertig kinderen te springen om hun eerste Engelse 

woordjes te leren of voor het eerst achter de computer te kruipen. Ondersteund door 

gediplomeerde docenten Piseth en Aga doen de COLT vrijwilligers een enorme 

ervaring op met het lesgeven aan kinderen die vaak nog nooit iemand Engels hebben 

horen praten. De ervaring van de kinderen maakt ook de ouders uit de buurt steeds 

nieuwsgieriger en in de toekomst gaan we ook hen taallessen aanbieden! 

Computerleraar Vutha kan ook weer volop aan de slag. Zijn computerklassen zijn 

weer gevuld. Daarnaast is de bibliotheek geopend voor iedereen die graag wil lezen 

en leren! 
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Opening kinderdagverblijf 
13 juni 2016 was een monumentale dag in de geschiedenis van COLT 

Na een aantal drukke voorbereidingsweken, waarbij iedereen een 

handje meehielp, werd in samenwerking met onze partnerorganisatie 

Sreyka Smile het kinderdagverblijf officieel geopend. Een droom die 

uitkomt, maar ook een enorme uitdaging want hiermee gaat een 

nieuw onderdeel van het gemeenschapscentrum van start. De 

kinderen komen stuk voor stuk uit de armste gezinnen van de buurt 

en van de nabij gelegen vuilnisbelt, in ruil voor een douche, schone 

kleren, gezonde maaltijd en een veilige omgeving om te spelen en te 

ontwikkelen voor hun kind(eren), beloven de ouder(s) zelf hard te 

werken om uit de armoede te komen. Hiervoor ondertekenen zij een 

familie-ontwikkelingsplan, waar in samenwerking met onze sociaal 

werkers Suyly en Piseth een stappenplan wordt ontwikkeld Zo krijgen 

de ouders de kans zichzelf te ontwikkelen waardoor een familie verder 

komt. Een stimulerend en uitdagend project waar we allemaal veel zin 

in hebben.  

 

Daarnaast kunnen deze kinderen en hun ouders terecht bij de vorige 

maand geopende medische kliniek.  

 

 

Gezocht:  15 Ouder/kind sponsoren 
Al vanaf het begin hebben alle COLT kinderen een eigen sponsor. Dat helpt ons project enorm om de juiste zorg te 

kunnen bieden voor hun ontwikkeling. Nu ons kinderdagverblijf is geopend zijn wij op zoek naar 15 

ouder/kindsponsoren voor €25,- per maand. Met deze 15 nieuwe ouder/kind sponsoren kan COLT 10 kinderen 

opvangen in het dagcentrum en hun ouders helpen om een beter bestaan op te bouwen. Het kind krijgt overdag een 

veilige plek om te spelen, kan zich ontwikkelen d.m.v. onderwijs, krijgt een gezonde maaltijd en sociale- en medische 

hulp. De ouder(s) nemen deel aan een eigen ontwikkelingstraject. Problemen worden in kaart gebracht en ze krijgen 

ondersteuning bij hun ontwikkeling; denk aan taallessen, IT onderwijs en naailessen. Onze maatschappelijk werkers 

verlenen sociale hulp aan de gezinnen. Net zolang tot dat ze weer in staat zijn om zelf het heft in eigen handen te 

nemen. Bij het ene gezin zal dat wat langer duren dan bij het andere, dit is afhankelijk van hun situatie. Om de juiste 

voorwaarden hiervoor te ontwikkelen is uw hulp hard nodig. Met uw steun als ouder/kindsponsor kan COLT zorgen 

voor gekwalificeerd personeel, educatiemateriaal, gezonde maaltijden, vervoer en krijgen de gezinnen sociale- en 

medische hulp.  U wordt al Ouder / kindsponsor voor €25 euro per maand. U kunt uw maandelijkse ouder/kind donatie 

overmaken naar Stichting COLT Cambodia, IBAN NL81 RABO 0120 0249 42, o.v.v. ouder/kind.  Voor meer informatie 

kunt u mailen naar info@colt-cambodia.org of bellen met bestuurslid Frida de Boer 06-1544 7530.  
(COLT is een ANBI  stichting waardoor uw maandelijkse donatie aftrekbaar is van de belasting) 
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1% student battle 2016, groot succes!! 
In onze voorgaande nieuwsbrief las u al over onze deelname 

aan de 1% club student battle 2016. COLT was één van de 

acht geselecteerde projecten en we werden gekoppeld aan 

het entousiaste studententeam Arunny. De samenwerking van 

Team Arunny, hun coach Caroline van Accenture en COLT was 

enorm goed. Samen hadden we als taak om de COLT 

business case handen en voeten te geven en uit te werken tot 

een goed eindresultaat.  

 

Dit was een grote uitdaging voor de groep maar ze namen 

die uitdaging met beide handen aan. Als oud Unicef 

studenten team waren ze al wel het één en ander gewend. 

We hebben er vele weken, dagen, uren in gestoken. 

Uiteindelijk hebben we een crowdfundingsactie bij de 1% 

club uitgezet, die ons niet onbekend was, omdat we daarmee 

vorig jaar ook ons medisch centrum bij elkaar hebben 

gebracht. Met deze crowdfundingsactie hebben we maar 

liefst €16.039,- bij elkaar gebracht! De Louisa Stichting is ons 

hierbij tot grote steun geweest, waarvoor langs deze weg 

onze dank.  

 

 

De business case: 

 

We hebben grond aangekocht, 

mooie gebouwen neergezet, de 

kinderen zijn meeverhuisd, het 

gemeenschapscentrum is open 

en nu? 
 

Wij willen een plan maken hoe 

we de gemeenschap om ons 

heen kunnen betrekken bij ons 

centrum. 

 

 

Team Arunny heeft weken lang actie gevoerd, van het 

staan op een markt, een pubquiz en het organiseren 

van een diner tot het verkopen van onze zelfgemaakte 

COLT shop spullen. Daarnaast nog al uw donaties en 

dat had dit grote bedrag tot gevolg. Uiteindelijk 

hebben we een antwoord op onze vraag gevonden in 

de vorm van het opzetten van een kenniscentrum. We 

gaan op korte termijn start en met het opzetten van 

een zelfhulpgroep in de Baku- gemeenschap, waarin 

COLT ligt. Hierbij worden, naast het 

gemeenschapshoofd, 10 burgers uitgekozen om 

plaats te nemen. De groep zal professioneel worden 

getraind om op diverse thema’s van problematiek in 

de gemeenschap te kunnen inspelen. Als Team 

Arunny hebben we gekozen om met het thema 

hygiëne te starten. Dit omdat hygiëne iedereen aan 

gaat. Het team heeft een prachtig rapport opgesteld 

met diverse activiteiten waar we meteen mee aan de 

slag kunnen. Ook zijn de contacten al gelegd ter 

plaatsen, dus we staan in de startblokken om te 

kunnen beginnen.  
 

Op 17 juni vond de finale plaats bij Accenture in 

Amsterdam. We waren grote kanshebbers, omdat er 

nog nooit zoveel bij elkaar was gebracht door een 

team. Daarnaast zat onze casus erg goed in elkaar en 

is ook nog eens zeer goed uitvoerbaar, omdat ook 

alle contacten al waren gelegd. Helaas zijn we tweede 

geworden, maar voor ons is Team Arunny de absolute 

winnaar. 

 

Het was een enorme ervaring, waarin wij als COLT ook weer 

tot andere inzichten zijn gekomen en we met dit 

kenniscentrum erg vooruitstrevend kunnen zijn in Cambodja. 

Dit is de nieuwe weg die we inslaan waarbij onze slogan steeds 

is geweest:  
 

“Voor Cambodjanen door Cambodjanen” 
 

Hierbij willen we Team Arunny; 
 

Lotte, Charlotte, Veerle, Naomi, teamcaptain Jessica en Coach 

Caroline van harte bedanken, voor de leuke, inspirerende, 

vermoeiende en leerzame tijd die we met jullie mochten 

beleven. In de toekomst als het COLT team Arunny, werken we 

graag met jullie verder. 
 

 

Hopelijk tot gauw en dan bij COLT,  

Sabina Baire, bestuurslid 
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Nieuwe computers 
Op 16 juni is COLT’s computerlokaal een stuk moderner geworden. Dankzij een schitterende donatie van 20 computers 

en netwerkapparatuur via oud vrijwilliger Mark Walsh uit Australië. Hiermee zet COLT een flinke stap richting het 

kenniscentrum dat we voor de buurt willen zijn. Vorig jaar gaf Mark zes weken vrijwillig computerles bij COLT. Tijdens 

zijn periode merkte hij dat de apparatuur erg verouderd was. Omdat hij IT leraar is in Australië besloot hij zijn vrienden, 

kennisen en collega’s om hulp te vragen. De reacties waren overweldigend en binnen korte tijd had hij 20 computers en 

ander materiaal bij elkaar. Daarna begon de tweede uitdaging nl. het vervoer naar Cambodja. Dat was nog best lastig 

maar ook het transport kreeg hij gedoneerd en uiteindelijk is het gelukt om alles af te leveren bij COLT. Computerleraar 

Vutha en Noach hebben samen alle computers en netwerkapparatuur aangesloten en voelen zich meer verbonden dan 

ooit. Over twee weken verwelkomen we Mark weer bij COLT. Ontzettend bedankt Mark en iedereen die mee heeft 

geholpen in Australië voor deze gulle donatie en het uitstekend geregelde transport!  

 
 

 Personeelstraining: geweld 

tegen kinderen 
Eind juni heeft Srey Nak, COLT’s partime 

accountant en partime assistent voor 

onze sheltermanager en social worker, 

een tweedaagse cursus omtrent 

wetgeving en beleid t.o.v. geweld tegen 

kinderen gevolgd. De cursus was 

georganiseerd door NGOCRC, een 

overkoepelend orgaan met meer dan 

zestig gekoppelde NGO’s waar COLT al 

jaren lid van is. Behalve inzicht in 

wetgeving en beleid, was het ook een 

uitstekende mogelijkheid om met andere 

projecten te discussiëren over praktische 

problemen én oplossingen. Srey Nak gaf 

aan dat het haar ogen geopend heeft; 

voorheen had ze de kennis wel, maar 

stond het veel verder weg, en actief 

discussiëren en oplossingen zoeken heeft 

het item voor haar daadwerkelijk tot 

leven gebracht.   

 

Aga & Noach 
Sinds half mei dit jaar is het COLT personeelsteam weer op volle sterkte. 

De Poolse Agnieska en en Noach uit Nederland volgen Wilco en Frida op 

die eind december terug naar Nederland zijn gegaan. Aga en Noach 

zullen het lokale team ondersteunen, coachen en helpen bij het opzetten 

van de nieuwe gemeenschapsprojecten. Zij werken onder leiding van 

onze shelter manager Piseth die verantwoordelijk is voor de dagelijkse 

gang van zaken. Aga & Noach zijn geen onbekenden van COLT al 

meerdere keren zijn ze langdurig als vrijwilligers aan de slag geweest bij 

COLT in de afgelopen vier jaar. Ze zijn dus bekend met ons project, de 

kinderen, het personeel en Cambodja. We zijn erg blij dat zij de komende 

anderhalfjaar zichzelf inzetten voor ons gemeenschapscentrum. Heel veel 

succes Aga en Noach! 
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info@colt-cambodia.org 

 

Website: 

www.colt-cambodia.org 

 

Je vindt COLT ook op  

facebook en twitter 

 

 

Op dinsdag 6 december hadden we een bijzondere 

studiemiddag we zijn we met de elf oudste kinderen van 

COLT naar de “Killing Fields” en het Tuol Sleng museum ook 

wel S-21 gevangenis geweest. Geen van de kinderen was 

hier nog geweest. Op de Cambodjaanse school krijgen de 

kinderen wel les over het roemruchte verleden van hun 

land maar deze twee bijzondere plekken hadden ze nog 

nooit bezocht. Een aantal van de kinderen had al eens 

gevraagd om hier naar toe te gaan. Onder begleiding van 

COLT doet het zelf  

Inmiddels een half jaar op onze nieuwe locatie werpt 

het aanstormende regenseizoen een verhelderende 

blik op de staat van onze gebouwen en grond. 

Omdat Cambodja seizoenen kent die gebaseerd zijn 

op de jaarlijkse cyclus van de monsoon, valt er in het 

regenseizoen vrijwel dagelijks een stortbui. Omdat 

de weg naar COLT aanzienlijk hoger ligt dan de 

grond waarop het centrum staat, krijgen we 

behoorlijk wat water op ons land. Gelukkig zijn we 

hier in Cambodja wel aan gewend en helpt iedereen 

een handje mee bij het graven van 

afwateringskanalen.  

 

Ook het pad naar het kinderdagverblijf was geen 

probleem en onze COLT-ingenieurs bleken zelfs in 

staat van afval een waterspeelplaats te maken voor 

de kleinste kinderen.  

 

Bestuur op bezoek 
Op dinsdag 28 juni vertrok ik voor m’n halfjaarlijkse bezoek aan COLT, met als extra 

bagage een grote koffer met kinderkleding, meegegeven door mijn mede-bestuurslid 

Frida en bestemd voor de eerste kinderen in ons kinderdagverblijf. Tijdens mijn verblijf 

bezocht ik elke dag naar COLT om samen met Piseth, onze Shelter-manager, en Aga & 

Noach een aantal lopende zaken te bespreken. Dit varieert van personele 

aangelegenheden, aanleg sportveld en financiële zaken tot drainage. De drainage levert 

gedurende de regentijd (mei/september) best wat problemen op. Ondanks eerdere 

pogingen om het stuk land zo'n 1,5 meter op te hogen kom er vanaf de hoger gelegen 

weg behoorlijk wat water naar beneden. Na ingewonnen advies van mogelijk een 

Nederlandse firma werkzaam in Cambodja, zal er een adequate voorziening moeten 

worden getroffen, die hopelijk niet al teveel geld kost. Tevens heb ik gesprekken 

gevoerd met onze accountant ter plaatse, alsmede met de aannemer die voor ons 

gebouwd heeft, om nog een paar losse eindjes geregeld te krijgen. 
 

Ik was erg blij te zien hoe zeer onze kinderen het naar hun zin hebben op de nieuwe 

locatie. Ze maakten een opgewekte indruk en gaan graag naar school. Ook was het 

aandoenlijk te zien hoe vredig een aantal peuters in onze dagopvang ’s middags een 

dutje deden op schone matrassen in een hygiënische omgeving; hoe anders was dat 

voordat ze kortgeleden bij COLT kwamen. 
 

André Teeuw, bestuurslid COLT 
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