Jaarverslag van de Stichting Vrienden van het Khongdistrict over het jaar 2014
Sociale paragraaf:
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:
Mr. J.A.M. van Keulen (voorzitter)
H.G.T. Bierman (penningmeester)
Drs. J. Vrins (secretaris)
Het bestuur werd hierbij geadviseerd door:
A.L.M. de Koning
Mevr. Th. de Koning - Pongsawath
In 2014 vergaderde het bestuur 12 keer. Tijdens een aantal bestuursvergaderingen zijn vrijwilligers aanwezig
geweest.
Wegens ziekte heeft A. de Koning de voorzittersfunctie overgedragen aan J. van Keulen, die penningmeester
was. De functie van penningmeester is overgenomen door H. Bierman. A. de Koning blijft als adviseur
verbonden aan de stichting en zal de stichting naar buiten toe representeren en de contacten met Laos
onderhouden.
De stichting heeft afscheid moeten nemen van adviseur W. Aarts, die in 2014 is overleden. Hij heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de stichting, met name op het gebied van transparantie en communicatie.
Er is een aantal werkgroepen benoemd. Elke werkgroep valtonder verantwoordelijkheid van een bestuurslid.
Dit zijn de werkgroepen:
a. Vrijwilligersbeleid
b. Website en externe communicatie
c. Nieuwsbrief
d. Donateurs
e. Uitvoeren van contacten (communicatie) met het KCDA

Het vrijwilligersbeleid:
In 2014 hebben we de aanmelding van vrijwilligers gedigitaliseerd en daarmee meer gestroomlijnd. Via de
website moet een profielformulier worden ingevuld. Er wordt bekeken of de aanvraag past binnen het beleid
van de stichting. Indien er een match is wordt een intakegesprek gehouden. Dit geldt voor zowel de vrijwilligers
in Nederland als voor Laos.
Er is een aantal vrijwilligers in het Khongdistrict geweest , dat buiten schooltijd Engelse les heeft gegeven aan
kinderen van alle leeftijden en niveaus. Hierbij werd gedeeltelijk gebruik gemaakt van onderwijs via de
computer, waarvoor de kinderen zeer enthousiast waren.
In het kader van de ontwikkeling van ecotoerisme hebben vrijwilligers deelgenomen aan enkele
kookworkshops die door bewoners van het Khongdistrict werden gegeven. De bedoeling hiervan is dat de
bewoners leren wat de vereisten zijn om een kookworkshop aan toeristen te geven.

Website en externe communicatie:
De website is in 2014 weer verder verbeterd. Tevens hebben we voor de Engelstalige website een andere
domeinnaam gekregen namelijk www.helplaos.com. Met deze domeinnaam is de verwachting dat
geïnteresseerden vanuit het buitenland de site makkelijker vinden. De Nederlandstalige website staat nog op
zijn vertrouwde plek namelijk www.helplaos.nl.
Het streven is de website zo goed mogelijk bij te houden en regelmatig van o.a. nieuwsberichten en
nieuwsbrieven te voorzien..

Nieuwsbrief:
In augustus en december zijn er nieuwsbrieven uitgebracht.
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Donateurs:
Ook in 2014 kunnen we weer een groot aantal donateurs hartelijk bedanken voor hun gift. Iedereen die € 100,of meer heeft gedoneerd is zoals gebruikelijk persoonlijk bedankt.

Uitvoeren van contacten (communicatie) met het KCDA:
De communicatie met het KCDA verliep voornamelijk via onze adviseur mevr. Th. De Koning – Pongsawath .
Daarnaast is Dong, onze vaste Laotiaanse adviseur, ook regelmatig ingezet om zaken ter plekke te verhelderen.
Het zou fantastisch zijn als enkele KCDA leden zich de Engelse taal meer eigen zouden maken , maar helaas is
dat nog niet zo ver.

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.
De lokale subsidieaanvragen worden door het KCDA (Khongdistrict Community Development Association)
beoordeeld, waarna aan de Stichting Vrienden van het Khongdistrict om financiële steun wordt gevraagd.
De KCDA leden werken nauw samen met de Learning for Development Association (voorheen Learning House
for Development) in Vientiane om door middel van het volgen van trainingen hun competenties te vergroten
en daardoor op termijn zelfstandiger te kunnen functioneren.
Onderwijs.
Er is een school met 6 lokalen gebouwd. Buiten schooltijd zijn Engelse lessen gegeven door vrijwilligers. Ook is
er gewerkt aan het opzetten van een mobiele bibliotheek.
Gezondheid/hygiëne
Er zijn dit jaar 7 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 is er in samenwerking met SNV door een vrijwilliger een pilotproject opgezet om kookstoven te
introduceren. Hierbij zijn 4 energiezuinige en milieuvriendelijke kookstoven in bruikleen gegeven aan de
bevolking en met veel enthousiasme gebruikt.
Basisinkomen
Er zijn door de vrijwilligers Nelline Notenboom en Lies Roeleveld verkennende gesprekken gevoerd met
medewerkers van verschillende organisaties in Laos die zich met veeteelt bezighouden om de plannen voor het
veeteeltproject verder vorm te gaan geven. Het projectplan zal in 2015 nader worden uitgewerkt, waarna het
project in 2016 van start kan gaan met ondersteuning van deze vrijwilligers, die zich vanaf januari 2016 voor
langere tijd in Laos gaan vestigen.

Samenvatting:
Terugkijkend op 2014 kunnen we stellen dat we ook dit jaar weer veel hebben bereikt. Op bestuurlijk niveau is
door omstandigheden veel veranderd.
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.
Besluit Bestuur Vrienden van het Khongdistrict: 205060601

J. Vrins
Secretaris SVK
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