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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.  

 

Met financiële ondersteuning van Education4Life hebben in 2020: 

- 9 jongeren hun opleiding afgerond en werk gevonden: (8 Cambodja en 1 Laos) 

- 12 jongeren hun opleiding kunnen vervolgen ( 8 Cambodja, 1 Thailand en 3 Congo) 

- 8 nieuwe jongeren kunnen beginnen aan een opleiding (6 Cambodja en 2 Thailand) 

- 1 afvaller (Cambodja) 

 

In dit jaarverslag over 2020 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. een overzicht van de studenten die we in 2020 ondersteunden. 

 

Activiteiten in Nederland 

 

Het bestuur 

De samenstelling van het bestuur is onveranderd en ziet er als volgt uit: 

Anneke Westerhof, Voorzitter 

Alet Wijga, Penningmeester 

Eveline Soede, Secretaris 

 

Promotieactiviteiten en Fondsenwerving 

In 2020 zorgden we via de website en berichten op facebook voor contact met onze donateurs 

en voor zichtbaarheid van ons werk. In maart 2020 gaven we een presentatie tijdens de 

‘sobere maaltijd’ van de Tuindorpkerk in Utrecht. Er was veel belangstelling voor de 

bijeenkomst en er was ook een mooie opbrengst voor de stichting. Helaas is door de corona 

lockdown een vervolgcollecte voor onze stichting met Pasen niet doorgegaan. Ook een 

boekenbeurs bij een bedrijf, waarvan de opbrengst naar onze stichting zou gaan, ging door de 

coronamaatregelen niet door. Aan het eind van 2020 hebben we om de stichting onder de 

aandacht te brengen van belangstellenden een email verstuurd aan (oud)donateurs, hetgeen 

bijna 2.000 euro heeft opgebracht. 

 

De website 

In 2020 is de website aangepast zodat de foto’s en teksten nu ook op een telefoon goed 

zichtbaar zijn. Daarnaast hebben we aan het menu een rubriek ‘Nieuws’ toegevoegd. In deze 

rubriek hebben we bericht over de coronapandemie in de landen van onze studenten en over 

de gevolgen die zij daarvan ondervonden. Verder plaatsten we foto’s van onder andere 

diplomauitreikingen en bedankbriefjes van studenten.  

We willen graag de website verder verbeteren en we zijn op zoek naar iemand die dat voor 

ons zou willen doen.  
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Activiteiten in het Buitenland 

 

Samenwerking en contactpersonen 

In de landen waar we studenten ondersteunen werken we nauw samen met onze 

contactpersonen. In Cambodja zijn dat Ung Choun en Father Albeiro voor de Don Bosco 

school in Keb en Mai Niev bij de lokale organisatie SCCO (Stellar Child Care Organisation). 

In Thailand is onze contactpersoon 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. In Congo is dat Julie Ndaya; zij werkt een deel van het jaar in 

Nederland en een deel van het jaar in Congo. 

In Laos ondersteunden we één student. Hij heeft zijn opleiding in 2020 afgerond en op dit 

moment hebben we geen vaste contactpersoon en geen nieuwe studenten in Laos. 

We zijn tevreden over hoe de contacten per land verlopen en hebben besloten dat we ons op 

de eerste plaats blijven richten op de landen waar we nu goede contacten ter plaatse hebben. 

Dat betekent voor 2021 de ondersteuning van studenten in Cambodja, Thailand en Congo.  

 

De situatie en stand van zaken in de landen waar wij studenten hebben. 

 

Cambodja 

In 2020 heeft voorzitster Anneke Westerhof samen met Frans Schuurmans 

(landencoördinator) in het begin van het jaar gelukkig nog net een bezoek aan Cambodja 

kunnen brengen voordat de coronapandemie uitbrak en we niet meer mochten reizen. Op de 

website is een link naar het reisverslag van januari 2020 te vinden.  

 

In dit verslagjaar hadden we in Cambodja 6 studenten die hun diploma behaalden, 5 studenten 

aan de Don Bosco school en 1 student bij SCCO. Ze voltooiden opleidingen tot secretaresse, 

media en sociale communicatie en elektromonteur. Van twee studenten is op dit moment 

onbekend waar zij zijn en of zij examen hebben kunnen doen. Sinds de praktijkopleidingen 

gesloten werden vanwege de coronacrisis heeft Mai geen contact meer met hen kunnen 

krijgen. Voor de studenten die in september afstudeerden was er helaas geen 

diplomauitreiking vanwege de coronamaatregelen. Ten tijde van het schrijven van dit 

jaarverslag is bekend dat de diplomauitreiking uiteindelijk plaats heeft gevonden op 26 

januari 2021. In 2020 zijn er 6 nieuwe studenten voor ondersteuning bij gekomen, 3 meisjes 

en 3 jongens. Zij doen allemaal de ICT opleiding aan de Don Bosco school. 

 

Laos 

In Laos ondersteunden we één student die een computeropleiding volgde en Engels studeerde. 

Hij is in 2020 geslaagd met mooie resultaten. Helaas konden we daarbij niet aanwezig zijn, 

maar hij stuurde ons een paar mooie foto’s die nu op de website staan. 

 

Thailand 

In Thailand hebben Anneke en Frans dit jaar geen bezoek kunnen brengen aan het ‘Home of 

Joy’ van Kathleen de Maso. In plaats van Anneke en Frans heeft Bettine van Delden (een 

nichtje van Anneke) een bezoek gebracht aan Kathleen. Zij heeft daar een paar dagen in huis 

doorgebracht om op die manier ook de kinderen beter te leren kennen. Wij ondersteunen drie 

van de Home of Joy jongeren, die de volgende opleidingen doen: ‘construction en computer’, 

architectuur en hotel management. 
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Congo 

In Congo ondersteunden wij in 2020 drie studenten met hun naaiopleiding. Zij volgen hun 

opleiding bij het Centrum voor vakopleidingen Getaris in Kinshasa. Helaas is door de 

coronapandemie de situatie in Congo, ook economisch, erg verslechterd. 

Gezien de politieke situatie en de coronapandemie in het land is op advies van onze 

contactpersoon, Julie Ndaya, besloten om in 2020 nog geen bezoek aan Congo te brengen. 

Julie is zelf wel in december naar Congo geweest en ziet dat er veel problemen zijn. Ondanks 

dat kunnen de meisjes nog wel verder met hun werkzaamheden en hun opleiding bij Getaris, 

hoewel het soms lastig is om er te komen. Al in een vroeg stadium van de pandemie hebben 

de leerlingen zich toegelegd op het maken van mondkapjes. 

 

Financiën 

 

In 2020 hebben wij 5.560 euro aan donaties ontvangen! We zijn hier dankbaar voor. De 

stichting is financieel gezond en we hebben dit jaar het aantal ondersteunde studenten verder 

kunnen uitbreiden. Wij willen langs deze weg de stichting COV bedanken voor hun 

ondersteuning van vijf van onze studenten voor twee jaar, en hopen nog eens vaker een 

beroep op deze stichting te mogen doen. 

 

 

Plannen voor 2021 

 

• Kleinschalig blijven werken 

• Focus op Cambodja, Thailand en Congo 

• Direct contact houden met onze contactpersonen 

• Betrokken blijven bij de studenten en contactpersonen via ons werkbezoek. 

• Contact houden met onze vaste donateurs en nieuwe donateurs werven. 

• Zoeken naar iemand die ons wil helpen de website te verbeteren. 

• Naamsbekendheid en inkomsten vergroten door kleinschalige activiteiten 

• Facebook blijven gebruiken voor het plaatsen van berichten 

• Nieuwe aanvragen van studenten in behandeling nemen 

 

 

Bijlage 1: Doelstellingen en werkwijze Stichting Education4Life 

 

Bijlage 2: Financieel jaarverslag 

 

Bijlage 3: Overzicht van ondersteunde studenten in 2020 
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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   

  

 2020 2019 2018 2017 2016 

OPBRENGSTEN      

Donaties 5.560,00 7.455,15 10.195,05 1.715,00 11.225,00 

Subtotaal 5.560,00 7.455,15 10.195,05 1.715,00 11.225,00 

      

PROJECTKOSTEN      

Studenten Congo 500,00  1.500,00 1.000,00  

Studenten Cambodja 6.681,00 6.685,00 4.678,73 1.559,42  

Studenten Laos  275,00 430,00   649,00  

Studenten Thailand  1000,00 340,00    

Student Roemenië  202,00    

Subtotaal 8.181,00 7.502,00 6.608,73 3208,42 0 

      

OVERHEAD KOSTEN      

Kosten bank* 281,65 253,98 226,00 156,56 24,60 

Transactiekosten Mollie 2,51     

Aanpassing website 100,00     

Subtotaal 384,16 253,98 226,00 156,56 24,60 

      

OPBRENGSTEN  MINUS  KOSTEN 

totaal  

 

- 3005,16 

 

- 300,83 

 

3.360,32 

 

- 1.649,98 

 

1.1200,40 

* kosten rekening + kosten overmaken naar het buitenland 

 

 

BALANS 

 

 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017 31 dec 2016 

ACTIVA      

Triodos lopende 

rekening 

9.604,75 12.609.91 12.910,74 9.550,42 11.200,40 

Debiteuren 0 0 0 0 0 

Kas 0 0 0 0 0 

Totaal 9.604,75 12.609.91 12.910,74 9.550,42 11.200,40 

      

PASSIVA      

Eigen vermogen 9.604,75 12.609.91 12.910,74 9.550,42 11.200,40 

crediteuren 0 0 0 0 0 

Totaal 9.604,75 12.609.91 12.910,74 9.550,42 11.200,40 
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Bijlage 3: Studenten 2020  

 

 

Naam  Geslacht Land Organisatie Opleiding Voortgang 
Duch 

Leakena 

meisje Cambodja Don Bosco Media en Social 

Communication 

Diploma behaald 

Sou Sreyna 

Sina 

 

meisje Cambodja Don Bosco Media en Social 

Communication 

 

Diploma behaald 

Chreung 

Sreypich 

 

meisje Cambodja Don Bosco Secretaresse 

 

Diploma behaald 

Ki Vanna 

 

meisje Cambodja Don Bosco Secretaresse 

 

Diploma behaald 

Meng 

Samnang 

 

jongen Cambodja Don Bosco ICT 

 

Diploma behaald 

Vorn Van 

Hean 

 

jongen Cambodja SCCO Electrician 

 

Diploma behaald 

Ly Da 

 

jongen Cambodja SCCO Electrician 

 

Diploma behaald 

Chorn 

Chanreun 

 

jongen Cambodja SCCO Art of Cooking 

 

Diploma behaald 

Men 

Sreypheak 

 

meisje Cambodja SCCO English Teacher 

 

2de jaar 

Phanny 

 

meisje Cambodja Phnom Penh 

School 

accountancy 

 

3de jaar 

Un Von 

 

jongen Cambodja Don Bosco ICT 2de jaar 

Bun Danet 

 

jongen Cambodja Don Bosco ICT 2de jaar 

Bun 

Reachrot 

Sorvong 

 

meisje Cambodja Don Bosco ICT 2de jaar 

Koeun 

Chanty 

 

meisje Cambodja Don Bosco Secretaresse 

 

2de jaar 

Song Tong 

 

jongen Cambodja SCCO Art of Cooking 

 

2de jaar 

Keo 

Sreyneang 

 

meisje Cambodja SCCO English Teacher 

 

2de jaar 

NornPon 

 

jongen Cambodja Don Bosco ICT 2de jaar 

Seng 

Sreymom 

 

meisje Cambodja Don Bosco ICT 2de jaar 

Keo 

Punlerpic 

jongen Cambodja Don Bosco ICT 2de jaar  
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Non 

Sopheak 

 

meisje Cambodja Don Bosco ICT 2de jaar 

Lak 

Sreytouch 

 

meisje Cambodja Don Bosco ICT 2de jaar 

Nhem 

Seanghay 

 

jongen Cambodja Don Bosco ICT 2de jaar 

Thach 

Chanty 

 

jongen Cambodja SCCO Engineer 

 

drop out 

Peter 

 

jongen Thailand Home of Joy Construction 

and computer 

 

2de jaar 

Am 

 

jongen Thailand Home of Joy Architecture 

Programme 

 

2de jaar 

Namee 

 

meisje Thailand Home of Joy Hotel 

Management 

Programme 

 

2de jaar 

Win jongen Laos Sonephithak 

College 

ICT, Engels Diploma behaald 

Epeleka 

Grace 

 

meisje Congo Centrum Getaris naaien 2de jaar 

IkeSarha 

 

meisje Congo Centrum Getaris naaien 2de jaar 

Musasa 

Abigael 

 

meisje Congo Centrum Getaris naaien 2de jaar 

 

 


