Jaarverslag van de Stichting Vrienden van het Khongdistrict over het jaar 2013

Sociale paragraaf:
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:
A.L.M. de Koning (voorzitter)
Drs. J. Vrins (secretaris)
Mr. J.A.M. van Keulen (penningmeester)
Het bestuur werd hierbij geadviseerd door:
Mevr. Th. de Koning - Pongsawath
Ir. W. Aarts
H.G.T. Bierman
In 2013 vergaderde het bestuur 8 keer.
Het bestuur heeft de taken en verantwoordelijkheden herverdeeld. Er is aandacht besteed aan de nieuwe
ANBI-eisen, zodat de stichting de ANBI status zal behouden.

Vrijwilligers:
Er is een aantal vrijwilligers in het Khongdistrict geweest dat buiten schooltijd Engelse les heeft gegeven aan
kinderen van alle leeftijden en niveaus. Tevens zijn vrijwilligers bezig geweest met de ontwikkeling van
ecotoerisme, o.a. door het maken van een folder voor een excursieprogramma en het volgen van een
(oefen)kookworkshop, die gegeven werd door enkele bewoners van het Khongdistrict.
Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor onze stichting is groot. Het is de bedoeling eens per 2 jaar een
vrijwilligersbijeenkomst te gaan organiseren, waarbij we met elkaar diverse items gaan bespreken.

Speerpunten:
Competenties
Onze stichting heeft er voor gekozen om de inwoners zelf te laten kiezen welke projecten en acties worden
opgezet. Bovendien moeten de bewoners een gedeelte van een project zelf betalen in de vorm van geld, tijd of
materialen zoals zand, grind of stenen. Met deze aanpak worden het ook echt hun projecten.
In 2012 is het KCDA (Khongdistrict Community Development Association) opgericht en door de regering van
Laos geregistreerd. Deze organisatie is voortgekomen uit het KDC (Khong Development Committee) en beoogt
om samen te werken met bewoners van de diverse dorpen en overheden bij het realiseren van projecten die
bijdragen aan betere leefomstandigheden. Hiertoe beoordelen de leden van het KCDA subsidieaanvragen,
schrijven proposals en regelen de financiële steun vanuit de Stichting Vrienden van het Khongdistrict.
Om dit te realiseren volgen de leden van het KCDA regelmatig trainingen bij het Learning House for
Development in Vientiane.
Onderwijs.
Aan onderwijs is in het onderhavige jaar ruim € 18.600 uitgegeven. Er zijn drie scholen gebouwd. Het bestuur
heeft besloten maximaal $ 2.500 dollar per nieuw klaslokaal te subsidiëren. Ook zijn er veel boeken
aangeschaft om het lezen verder te stimuleren.
Gezondheid/hygiëne
In het jaar 2013 is er ruim € 7.000 uitgegeven om de gezondheid/hygiëne te verbeteren.
Er zijn in 2013 18 waterpompen in het Khongdistrict geplaatst. Als de bewoners een waterpomp kunnen
gebruiken, zijn zij niet meer afhankelijk van het water uit de Mekongrivier of van waterpoelen. Zij hebben
daardoor minder kans om een ziekte op te lopen. Ook het bouwen van toiletten, voornamelijk bij scholen,
verbetert de hygiënische omstandigheden en heeft bovendien een belangrijke voorbeeldfunctie.
Basisinkomen
Er is door dhr. Sounthone Vongthilath en dr. Philippe Leperre van het Ministery of Livestock en ms.
Dongdavanh Sibounthong van het Ministery of Fishery een haalbaarheidsonderzoek gedaan in het
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Khongdistrict voor het opzetten van een veeteeltproject. Voor zo`n project is voldoende draagvlak in de diverse
dorpen en het plan hiervoor zal dan ook nader worden uitgewerkt.

Communicatie:
De communicatie kunnen we verdelen in:
a. Informatie naar (potentiele) donateurs
b. Informatie naar (nieuwe) vrijwilligers en belangstellenden
c. Verbreiden van kennis over onze activiteiten in het algemeen.
Hulpmiddelen die we daarvoor hebben gebruikt zijn:
- Correspondentie met onze donateurs
- Enkele Nieuwsbrieven per jaar
- Onze website die regelmatig wordt aangepast
- Bezoeken (soms op aanvraag) van bijeenkomsten en beurzen.
In 2013 is de website Helplaos.nl vernieuwd en is het beheer hiervan aan Nelline Notenboom overgedragen.
Ook is een digitaal archief aangelegd op een Cloud. Daarop kunnen gemachtigden ( o.a. potentiële vrijwilligers)
informatie over de stichting inzien.

Sponsoracties
Elk jaar vinden er diverse sponsoracties plaats. Dit jaar onder andere:
Een Belgisch gezin heeft 5500 km door Azië gefietst en daarmee ruim € 2400 ingezameld voor schoolboeken en
leslokalen.
En in het kader van Wereldwaterdag is er een sponsorloop geweest op een lagere school in Nootdorp die
€ 1500 heeft opgeleverd, waarmee een waterpomp is gefinancierd.

Samenvatting:
Terugkijkend op 2013 kunnen we stellen dat we ook dit jaar weer veel hebben bereikt.
In het Khongdistrict hebben wij drie nieuwe scholen gesubsidieerd. En zijn er door onze bijdragen 18
waterpompen geslagen. De afhankelijkheid van minder goed drinkwater is daarmee wat afgenomen.
De transparantie is bevorderd door het opstellen van een financieel jaarverslag én dit jaarverslag dat samen
met de overige informatie op de website www.helplaos.nl een goed zicht geeft op de activiteiten van 2013.
Het bestuur dankt hierbij in het bijzonder alle, vaak heel trouwe, donateurs die geld hebben gegeven, maar
zeker ook alle vrijwilligers, die hun tijd hebben willen besteden aan het zeer actief houden van onze stichting
om de bewoners van het Khongdistrict te helpen zelf hun leefomstandigheden te verbeteren.
In 2014 zullen de wijzigingen in de organisatiestructuur verder worden uitgewerkt en zal er veel aandacht
worden besteed aan het vrijwilligerswerk in Laos

Het bestuur van de stichting “Vrienden van het Khongdistrict”.
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