JAARVERSLAG 2018

Voorwoord
Op initiatief van Anneke Westerhof en Frans Schuurmans, die beiden al enige jaren betrokken
waren bij het ondersteunen van studenten in Cambodja, is in 2016 de Stichting Education4life
opgericht. Doel van de Stichting is om kansarme jongeren financieel in staat te stellen een
beroepsopleiding te volgen en hun daarmee perspectief te bieden op inkomen en een goede
toekomst.
Dankzij Education4Life:
- hebben 5 jongeren in 2018 hun opleiding afgerond en werk gevonden
- konden 7 jongeren in 2018 hun opleiding vervolgen
- worden m.i.v. najaar 2018 12 nieuwe studenten ondersteund
In dit jaarverslag over 2018 legt het bestuur van de Stichting Education4life verantwoording
af van haar activiteiten in het afgelopen jaar.
In de bijlagen vindt u:
1. de doelstellingen van de Stichting;
2. het financiële jaarverslag;
3 overzicht van de studenten per november 2018

Activiteiten in Nederland
Het bestuur
De samenstelling van het bestuur is onveranderd en ziet er als volgt uit:
AnnekeWesterhof, Voorzitter
AletWijga, Penningmeester
Eveline Soede, Secretaris
Frans Schuurmans heeft in zijn functie als landencoördinator een bezoek gebracht aan
Cambodja en Thailand om daar de studenten te ontmoeten. Maarten Ruijtenberg heeft de
website verzorgd en ons van praktische communicatietips voorzien.
Het bestuur heeft in dit jaar zeven keer vergaderd waarvan één vergadering speciaal gericht
was op het verder ontwikkelen van de website. We hebben besloten dat we ons op de eerste
plaaats blijven richten op de landen waar we nu goede contacten ter plaaatse hebben. Dat
betekent de ondersteuning van studenten in Cambodja, Laos en Congo en in de loop van 2019
naar verwachting ook in Thailand.
Promotie-activiteiten en Fondsenwerving
We hebben de lay-out van de website verbeterd en de inhoud regelmatig bijgewerkt met
nieuwe informatie. Vooral de studentenpagina is overzichtelijker en informatiever gemaakt.
Begin december 2018 is het gelukt om op de website een donatie-mogelijkheid via ideal te
realiseren. Daar werd al snel gebruik van gemaakt: in de loop van december ontvingen we via
deze route in totaal 575 euro aan giften.
Om de stichting te promoten plaatsten we ook regelmatig berichten op facebook. Daarnaast
hebben Anneke Westerhof en haar nicht Bettine een sponsorloop gedaan om geld op te halen.
In een Education4life T-shirt deden zij mee aan de Singelloop in Utrecht en haalden daarmee
ruim 1.000 euro op. Een succesvolle loop met een prachtige opbrengst.
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Naast de giften van particulieren hebben we dit jaar van twee stichtingen donaties ontvangen.
Van een Nederlandse stichting die fondsen verstrekt aan kleinschalige projecten (maar die
niet met name genoemd wil worden) hebben we een donatie ontvangen waarmee we opnieuw
vier studenten in Congo gedurende twee jaar ondersteunen. Van de Stichting COV ontvingen
we een donatie waarmee we voor vijf nieuwe studenten uit Andong, Cambodja, het eerste jaar
van hun tweejarige opleiding kunnen financieren.
Samenwerking
Voor een aantal van de studenten die we in Cambodja ondersteunen, is bij ons een aanvraag
ingediend door de stichting SCCO (Stellar Child Care Organization). SCCO runt een
kindercentrum in Steung Meanchey, een buitenwijk van Phnom Penh. Daarnaast richten de
activiteiten van SCCO zich op het dorp (krottenwijk) waar de kinderen in het opvangcentrum
vandaan komen: Andong. Door onder meer (kleuter)onderwijs en familie-ondersteuning wil
SCCO de kinderen en gezinnen daar een beter bestaan geven. SCCO wordt deels vanuit
Europa ondersteund en heeft een contactpersoon in Nederland: Josie Tirza Voss. Het bestuur
heeft een ontmoeting gehad met Josie om informatie en ervaringen uit te wisselen en
afspraken te maken over de ondersteuning van studenten uit Andong.

Activiteiten in het Buitenland
In november 2018 hebben Anneke Westerhof en Frans Schuurmans een bezoek gebracht aan
Cambodja en Thailand. Ze hebben daar onze contactpersonen gesproken en scholen bezocht.
Op de website is een link naar het verslag van deze reis te vinden.
We ondersteunden in 2018 studenten in Cambodja, Laos en Congo. In Thailand zijn
gesprekken gevoerd over ondersteuning van studenten met ingang van 2019.
Cambodja
In 2018 hadden we in Cambodja 7 studenten. Eén van de twee studenten in Kampot is in 2018
geslaagd voor zijn opleiding tot onderwijzer en werkt nu op een basisschool. De andere
student in Kampot had ook die opleiding willen volgen, maar is niet aangenomen en zij is nu
begonnen aan een opleiding ‘accountancy’.
De drie studenten (elektricien, secretaresse en media&communicatie) die hun opleiding
volgen aan de Don Bosco school in Kep zijn overgegaan naar het tweede jaar. Tijdens het
werkbezoek van Anneke en Frans in november 2018 kwam de vraag of Education4Life met
onmiddelijke ingang nog drie studenten aan de Don Bosco school zou kunnen ondersteunen.
De drie meisjes hadden het eerste jaar van hun opleiding al afgerond (‘hospitality’ en ‘office
administration’), maar de financiële middelen om het tweede jaar te volgen, waren weg
gevallen. Voor dit tweede en laatste jaar worden ze nu ondersteund door Education4Life.
Aan de Don Bosco school hopen dus in 2019 zes van onze studenten hun opleiding af te
ronden.
De twee studenten die wij op aanvraag door de stichting SCCO (zie hierboven) ondersteunen
bij hun opleiding tot automonteur, zijn overgegaan naar het tweede jaar. In het najaar van
2018 zijn via SCCO nog vijf nieuwe studenten met ondersteuning van Education4Life aan een
tweejarige opleiding begonnen.
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In Cambodja is Choun onze contactpersoon voor de studenten in Kampot en voor de zes
jongeren die hun opleiding volgen aan de Don Bosco school. Mai Niev van de stichting
SCCO is de contactpersoon voor de zeven joneren die in Phnom Penh een opleiding volgen
aan het National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC) en het Preah kossomak
Polytechnic Institute (PPI).
Laos
In Laos ondersteunen we één student die een computeropleiding volgt en Engels studeert. Hij
is overgegaan naar zijn laatste studiejaar en hoopt in 2019 af te studeren.
Thailand
In Thailand hebben Anneke en Frans tijdens hun werkbezoek gesproken met Kathleen de
Maso, die de leiding heeft over een gezinsvervangend tehuis voor kinderen die om
verschillende redenen niet bij hun ouders of familie kunnen wonen. Twee van ‘haar’ kinderen
zullen in 2019 met steun van Education4Life aan een vakopleiding beginnen.
Congo
In Congo zijn in 2018 vier studenten geslaagd voor hun naaiopleiding. Zij volgden deze
opleiding bij het Centrum voor vakopleidingen Getaris in Kinshasa. Eén van de geslaagde
studenten geeft nu zelf les bij Getaris. De andere drie zijn voor zichzelf begonnen en kunnen
daarvoor gebruik maken van een atelier bij Getaris.
De situatie in Congo was rondom de verkiezingen in 2018 erg onrustig, maar Getaris heeft
haar werk desondanks kunnen voortzetten.
Onze contactpersoon in Congo is Julie Ndaya. Zij werkt een deel van het jaar in Congo en een
deel van het jaar in Nederland. Anneke heeft in Nederland een ontmoeting met haar gehad om
de voortgang van de studenten en de verdere samenwerking te bespreken.

Financiën
In 2018 hebben wij ruim tienduizend euro aan donaties ontvangen! We zijn hier dankbaar
voor. De stichting is financieel gezond en we hebben dit jaar het aantal ondersteunde
studenten flink kunnen uitbreiden.

Plannen voor 2019
•
•
•
•
•
•
•

Kleinschalig blijven werken
Direct contact houden met de studenten
Betrokken blijven bij de studenten en contactpersonen via ons werkbezoek.
Nieuwe donateurs werven.
Naamsbekendheid vergroten door kleinschalige activiteiten
Facebook blijven gebruiken voor het plaatsen van berichten
Nieuwe aanvragen van studenten in behandeling nemen
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Bijlage 1: Doelstellingen en werkwijze Stichting Education4Life
De doelstelling van de stichting ligt vast in de statuten dus die onderschrijven wij ook dit jaar.
“Het (doen) ondersteunen van kansarme kinderen en jong volwassenen in de leeftijdscategorie
van tien tot en met vijfentwintig jaar die minder of geen uitzicht hebben op een goede
toekomst en hen door het bieden van beroepsopleidingen een basis te verstrekken voor een
toekomst met perspectief, zodat zij hun eigen inkomen kunnen verwerven en hun
leefomstandigheden kunnen verbeteren.”
Eveneens volgens de statuten tracht de stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het bieden van financiële ondersteuning aan kinderen en jong volwassenen waarvan de
ouders niet of niet voldoende bij kunnen dragen aan de scholing van hun kinderen;
b. het (doen) bieden en/of mogelijk maken van (beroepsgerichte) educatie aan voormelde
doelgroep;
c. het (doen) bieden en realiseren van begeleiding en toezicht op locatie;
d. het (doen) van onderzoek naar en/of het inventariseren van wat er per land en/of gebied op
het gebied van educatie nodig is of ontbreekt aan vakkennis, zodat er vervolgens gericht hulp
kan worden geboden;
e. samen te werken met (lokale) organisaties die (educatieve) trainingen aanbieden aan
kinderen en jong volwassenen;
f. het (doen) werven van fondsen;
Werkwijze
Wij werken met een contactpersoon in het land waar wij studenten ondersteunen. Deze
contactpersoon is iemand die in het land woont of werkt en de situatie in het land kent.
Wij bieden jongeren de mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen door een financiële
bijdrage aan het school- of collegegeld. Doordat we met een contactpersoon in het land zelf
werken is het mogelijk de voortgang van de student te volgen en waar nodig te ondersteunen
Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de mogelijkheid voor jongeren om op
eigen benen te staan. De gevolgde beroepsopleidingen kunnen per land verschillend zijn
omdat we willen aansluiten bij de behoeften in het land zelf.
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Bijlage 2: Financieel jaarverslag

RESULTATENREKENING
2018

2017

2016

Subtotaal

10.195,05
10.195,05

1.715,00
1.715,00

11.225,00
11.225,00

Subtotaal

1.500,00
4.678,73
430,00
6.608,73

1.000,00
1.559,42
649,00
3208,42

0

Subtotaal

226,00
226,00

156,56
156,56

24,60
24,60

3.360,32

- 1649,98

11200,40

OPBRENGSTEN
Donaties

PROJECTKOSTEN
Studenten Congo
Studenten Cambodja
Studenten Laos

OVERHEAD KOSTEN
Kosten bank*

OPBRENGSTEN MINUS KOSTEN
totaal

* kosten rekening + kosten overmaken naar het buitenland

BALANS
31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Totaal

12.910,74
0
0
12.910,74

9.550,42
0
0
9.550,42

11.200,40
0
0
11.200,40

Totaal

12.910,74
0
12.910,74

9.550,42
0
9.550,42

11.200,40
0
11.200,40

ACTIVA
Triodos lopende rekening
Debiteuren
Kas

PASSIVA
Eigen vermogen
crediteuren
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Bijlage 3: Overzicht van de studenten per november 2018

14 Studenten in Cambodja:

Phanny: Is begonnen aan de opleiding accountancy.

Pov Kat: opleiding tot secretaresse

Long Net: opleiding voor communicatie en media
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Sok Chea: opleiding tot elektromonteur

Sa Rady en Nop Khoup doen de opleiding tot gastvrouw en Phou Puyb tot office
administratie.

Choun met Sa Rady, Nop Khoup en Phou Pyub

Ly Da doet de opleiding tot elektricien
Vorn van Hean en Thach Chanthy doen de opleiding tot technical engineer
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Chorn Chanreun doet de opleiding tot kok
Noun Dara en Lun Tola leren voor auto onteur
Mean Srey Peak doet de opleiding tot docent Engels

1 Student in Laos
Boun Phanh (Win) :

ICT opleiding
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4 Studenten in Congo:
Epeleka Grace
Epeleka Grace is nooit naar school geweest. Ze kreeg een kind van een man die niets
van haar wil. Woont bij haar ouders met haar kind. Ze komt met haar kind de lessen
volgen. Zeer gemotiveerd. Wil graag zo snel mogelijk naaister worden en op zichzelf
gaan wonen.

Ike Sarha
Ike Sarha woont bij haar ouders. Haar vader is in de gevangenis gestorven. Haar
oudere broer is alcoholist en terroriseert het hele gezin. Zij wil graag een beroep
leren en ook Frans kunnen spreken. Want, zegt ze, als een vrouw geen Frans spreekt
vindt ze geen man.
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Elonga Tabitha
Elonga Tabitha is een alleenstaande moeder met twee kinderen. Ze is gestopt met
school vanwege zwangerschap. Haar ouders kunnen haar niet helpen.

Musasa Abigael
Musasa Abigaël is 20 jaar. Ze komt uit een heel arm gezin. Ze is nooit naar school
geweest. Greep de kans om de opleiding bij Getaris te volgen om naaister te worden.
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