Jaarverslag van de Stichting Vrienden van het Khongdistrict (SVK) over het jaar 2015
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 2015 heeft het bestuur 12 keer vergaderd. Daarnaast is door bestuursleden 4 keer apart met enkele
vrijwilligers gesproken over hun ervaringen en plannen. Vanaf augustus 2015 heeft J. Scholten deelgenomen
aan bestuursactiviteiten om zich voor te bereiden op het voorzitterschap vanaf 1 januari 2016. J. van Keulen
heeft in het najaar van 2015 zijn activiteiten als voorzitter afgerond en heeft zich op afroepbasis beschikbaar
gesteld als adviseur van de stichting.
Het bestuur heeft het beleidsplan 2015-2018 vastgesteld. De lange termijn doelstelling van het bestuur is dat
het KCDA zo zelfstandig wordt dat de stichting overbodig wordt.

Vrijwilligers:
In juni 2015 is door twee vrijwilligers een workshop ‘sterkte en zwakteanalyse van SVK’ gegeven.
Bestuursleden en enkele vrijwilligers hebben met elkaar gewerkt aan de thema’s “Vrijwilligers in Nederland en
Laos: vinden en verbinden, hoe doen we dat?” en “Communicatie intern en extern”.
In 2015 is een besloten facebookgroep Help Laos aangemaakt, waar nieuwe en oude vrijwilligers met elkaar in
contact kunnen komen.
In de loop van 2015 heeft de Laotiaanse overheid bepaald dat de toestemming voor vrijwilligers om in het
stichtingshuis in het Khongdistrict te verblijven 3 maanden van tevoren moet worden aangevraagd. Dit heeft
ertoe geleid dat er in het najaar van 2015 slechts 1 vrijwilliger in Laos is geweest, die het KCDA vooral heeft
geholpen met het computergebruik.

Website en externe communicatie:
Zowel de Nederlandse website www.helplaos.nl als de Engelstalige website www.helplaos.com zijn goed
bijgehouden. Er zijn onder andere 4 nieuwsberichten, 2 nieuwsbrieven en jaarverslagen geplaatst.

Nieuwsbrief:
In augustus en december zijn er nieuwsbrieven uitgebracht. Deze werden zoveel mogelijk digitaal verstuurd.

Donateurs:
Ook in 2015 kunnen we weer een groot aantal donateurs hartelijk bedanken voor hun gift. Iedereen die € 100,of meer heeft gedoneerd is zoals gebruikelijk persoonlijk bedankt.
Er is contact gelegd met de Wilde Ganzen, die wellicht ook gaan bijdragen aan activiteiten die de stichting
ondersteunt.
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In het najaar hebben 2 vrijwilligers een sponsoractie opgezet voor het in 2016 uit te voeren veeteeltproject. De
vrijwilligers gaan in januari 2016 fietsen van Bangkok naar Pakse. Deze ‘Sponsorfietstocht Help Laos’ heeft eind
2015 al € 3.000 opgebracht.

Communicatie met het KCDA:
De communicatie met het KCDA verliep voor een groot deel via onze adviseur mevr. Th. De Koning –
Pongsawath . Daarnaast is Dong, onze vaste Laotiaanse adviseur, ook regelmatig ingezet om zaken ter plekke te
verhelderen.

Speerpunten:
Competenties
Onze stichting heeft er voor gekozen om de inwoners zelf te laten kiezen welke projecten en acties worden
opgezet. Bovendien moeten de inwoners 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.
Bij bouwprojecten wordt een garantietermijn van 6 maanden gehanteerd. Na inspectie en goedkeuring door
het KCDA wordt het laatste termijnbedrag betaald. Bij aanleg van waterpompen wordt de laatste termijn
betaald als bij inspectie door het KCDA blijkt dat deze na een jaar nog steeds functioneren.
De KCDA leden werken nauw samen met de Learning for Development Association in Vientiane om door
middel van het volgen van trainingen hun competenties te vergroten en daardoor op termijn zelfstandiger te
kunnen functioneren.
Onderwijs.
In 2015 zijn twee scholen (Hanglong en Don Ket) met ieder 3 lokalen gebouwd. En in mei is de highschool in
Nakasang, die met financiële steun van de stichting is gebouwd, officieel door het KCDA overgedragen aan het
dorp.
Gezondheid/hygiëne
Er zijn dit jaar zes nieuwe waterpompen in het Khongdistrict geslagen. Daarnaast zijn er bij de twee nieuwe
scholen in totaal zes toiletten gebouwd.
Basisinkomen
Er is door twee vrijwilligers een implementatieplan geschreven voor het veeteeltproject, dat in 2016 van start
kan gaan. Deze twee vrijwilligers gaan vanaf 2016 voor een aantal jaar in Laos wonen en zullen het KCDA
ondersteunen bij de uitvoering van dit meerjarenproject.

Samenvatting:
Terugkijkend op 2015 kunnen we stellen dat we ook dit jaar weer veel hebben bereikt.
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 2015.
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.
Het bestuur van de stichting “Vrienden van het Khongdistrict”.
J. Vrins, secretaris
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