Jaarverslag van de Stichting Vrienden van het Khongdistrict (SVK) over het jaar 2016
Algemene paragraaf:
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:
Ir. J.J.M. Scholten (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
Mr. J.A.M. van Keulen
In 2016 heeft het bestuur 10 keer vergaderd. Per 1 januari heeft dhr. J. Scholten de voorzittersfunctie
overgenomen van vertrekkend voorzitter J. van Keulen. De heer van Keulen blijft als adviseur verbonden aan de
stichting.
Het bestuur heeft het beleidsplan 2016-2020 vastgesteld. De lange termijn doelstelling van het bestuur is dat
de Khongdistrict Community Development Association (KCDA) zo zelfstandig wordt dat ondersteuning door de
stichting overbodig wordt.

Vrijwilligers:
In februari 2016 zijn twee vrijwilligers in Laos gearriveerd met de bedoeling daar een aantal jaar te blijven en
het lokale KCDA ondersteuning te bieden. Zij hebben het KCDA o.a. ondersteund bij het verbeteren van de
Engelstalige communicatie met de stichting in Nederland, het verbeteren van de financiële administratie, de
aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten en het opzetten van een veeteeltproject.
Helaas is door de Laotiaanse overheid besloten dat aan de kinderen in het Khongdistrict geen Engelse les meer
gegeven mag worden. Dit heeft, in combinatie met de bepaling dat vrijwilligers niet meer in het stichtingshuis
mogen verblijven, ertoe geleid dat er geen andere vrijwilligers in Laos zijn geweest.

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 5 nieuwsberichten, 2 nieuwsbrieven en jaarverslagen geplaatst.

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

Donateurs en sponsoracties:
Ook in 2016 kunnen we weer een groot aantal nieuwe en trouwe donateurs hartelijk bedanken voor hun gift.
Iedereen die € 100,- of meer heeft gedoneerd is zoals gebruikelijk persoonlijk bedankt.
De twee vrijwilligers die momenteel in Laos wonen hebben met hun sponsorfietstocht ruim € 3.200
binnengehaald voor het veeteeltproject.
Door de Lions Club Bunnik is de opbrengst van € 3333 van hun jaarlijkse sponsoractie “Het Groot Kromme
Rijndictee” aan de stichting gedoneerd voor het bouwen van een school in Hang Som.
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Communicatie met het KCDA:
De communicatie tussen het KCDA en de stichting verloopt beter door de inzet van de twee vrijwilligers die in
Laos wonen. Ook is een start gemaakt met het structureel verbeteren van de Engelse communicatie van het
KCDA per email.

Speerpunten:
Competenties
Met financiële ondersteuning van een Duitse organisatie, GIZ, heeft het KCDA hard gewerkt aan het verbeteren
van hun competenties, door het volgen van trainingen en workshops op het gebied van het schrijven van
subsidieaanvragen, bestuurlijke vaardigheden, het overdragen van kennis, computervaardigheden,
mediagebruik en de Engelse taal.
Onderwijs.
In 2016 is een school In Hang Som gebouwd met 3 lokalen. Deze school verving de oude school die door een
storm was weggewaaid.
Er is door externe deskundigen uit Vientiane een bouwkundige inspectie van een aantal scholen uitgevoerd. De
voornaamste doelen waren het onderzoeken van de bouwkundige constructies en de verhouding
prijs/kwaliteit. De inspectie heeft een waardevol rapport met aanbevelingen opgeleverd. Dit rapport zal
worden gebruikt voor de opzet van toekomstige inspecties.
Gezondheid/hygiëne
Er zijn dit jaar geen nieuwe waterpompen geslagen.
Bij de nieuwe school in Hang Som worden in 2017 nog 3 toiletten gebouwd.
Basisinkomen
Er is een start gemaakt met een veeteeltproject, waarbij de gezondheid van het pluimvee verbeterd wordt en
de boeren daardoor meer inkomen zouden kunnen verwerven. In dit project wordt samengewerkt door het
KCDA met het departement voor Veeteelt en Visserij, zowel op districts- als provinciaal niveau.

Conclusie:
Terugkijkend op 2016 kunnen we stellen dat we ook dit jaar weer veel hebben bereikt.
Ook over 2016 is, naast dit jaarverslag, een financieel jaarverslag opgemaakt dat samen met de overige
informatie op de website www.helplaos.nl een goed zicht geeft op de activiteiten van 2016.
Het bestuur dankt hierbij in het bijzonder alle, vaak heel trouwe, donateurs die geld hebben gegeven, maar
zeker ook de 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”.

Secretaris svk
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