Beleidsplan SVK 2016 – 2020

1 Competentie vorming
1.1 Doelstelling
Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt
veel bij aan de ontwikkeling van het hele district. De leden van het KCDA informeren de bevolking
over het belang van onderwijs en hygiëne. Ook stimuleren ze het delen van kennis en ervaringen
tussen de dorpelingen en zorgen voor samenwerking, bijvoorbeeld bij het bouwen van scholen,
toiletten en waterpompen.
Het ultieme doel is dat de KCDA op eigen initiatief problemen inventariseert, prioriteiten stelt,
oplossingen vindt, financiert en nieuwe activiteiten start. Daarvoor moeten de leden zich bepaalde
vaardigheden eigen maken, zoals het opzetten en verdedigen van plannen, fondsenwerving en het
managen van projecten.

1.2 Ontwikkeling KCDA
1.2.1 Opleidingen
Wij ondersteunen het KCDA door middel van coaching en we bekostigen voor KCDA leden (delen)
van de kosten voor het volgen cursussen met betrekking tot bijvoorbeeld:
 Het schrijven van voorstellen, het maken van rapportages, vergadertechniek en
projectmanagement (management, planning, implementatie, financieel beheer en
evaluatie),
 Het gebruik van de Engelse taal voor mondelinge en schriftelijke communicatie,
 Het gebruik van ICT hulpmiddelen voor administratieve doeleinden en communicatie.
1.2.2 Gebruik ICT

Ook de leden van het KCDA maken meer en meer gebruik van ICT hulpmiddelen. Sinds enige tijd
is er op grote schaal toegang tot internet mogelijk via lokale GSM netwerken. ICT middelen
worden verder steeds belangrijker voor bestuurs- en project werkzaamheden zoals voor het maken
van plannen en het bijhouden van de financiële administratie.
In samenwerking met het KCDA laten we (Nederlandse) vrijwilligers uitleg geven over het gebruik
van ICT hulpmiddelen.
1.2.2 Samenwerking
Wij adviseren en ondersteunen het KCDA bij het zoeken van nieuwe samenwerkingsvormen met
nationale en internationale organisaties:






Binnen het Khong district: We ondersteunen het KCDA met financiële middelen voor het
organiseren en bijwonen enkele congressen in het Khongdistrict, waar ze zich aan leden
en collega organisaties kunnen presenteren,
Met het “central networking home for Civil Society Organisations (CSOs)” in Vientiane.
Deze organisatie biedt een platform voor het uitwisselen van ervaringen tussen particuliere
organisaties en biedt zijn leden de mogelijkheid voor het volgen van allerhande cursussen.
Wij vergoeden (een deel van) de reiskosten.
De Duitse ontwikkelingshulp organisatie GIZ zet zich o.a. in het Khongdistrict in voor
“competence building”. We ondersteunen het KCDA met advies en financiële middelen
voor de samenwerking met het GIZ.

2 Gezondheid & Hygiëne
2.1 Doelstelling
Het Khong district is gelegen aan en met vele eilanden gedeeltelijk in de Mekong. Dit betekent
echter niet dat de bewoners beschikken over schoon drinkwater.
Het ultieme doel is dat mens en dier gedurende het hele jaar beschikking hebben over schoon
(drink)water en dat ze basis voorzieningen op het gebied van hygiëne beschikbaar hebben en
gebruiken.

2.2 Speerpunten
2.2.1

Waterpompen

Er zijn onderhoudsarme waterpompen gekozen waarmee schoon water handmatig uit de ondergrond
kan worden opgepompt. Van deze pompen zijn intussen een aantal gerealiseerd. Intussen zijn in
Laos ook eenvoudige elektrische pompen verkrijgbaar die goed alternatief zijn voor de
handpompen. Schoon water blijft essentieel, natuurlijk als drinkwater maar bijvoorbeeld ook voor
het schoonhouden van toiletten. We ondersteunen het KCDA bij het aanschaffen en (laten)
installeren/ vernieuwen van waterpompen.
2.2.2 Toiletten
Voor een goede hygiëne is het essentieel dat er voldoende toiletten beschikbaar zijn en dat deze
gebruikt worden. Wij stimuleren het KCDA om ten minste bij de nieuw te bouwen of uit te breiden
scholen voldoende toiletgelegenheden te realiseren en dragen bij met financiële middelen. Verder
stimuleren we het KCDA ervoor te zorgen dat de voorlichting gegeven wordt over het gebruikt van
toiletten als onderdeel van voorlichting over hygiëne

3 Onderwijs
3.1 Doelstelling
Verbetering van het onderwijs voor kinderen in afgelegen en arme gebieden. Voor het verzorgen
van goed onderwijs zijn (betere) gebouwen, meubilair en leermiddelen essentieel. Verder zouden
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volwassenen en kinderen les moeten kunnen krijgen in de Engelse taal en in het gebruik van ICT
middelen.

3.2 Speerpunten
3.2.1

Scholen

We ondersteunen het KCDA met advies en financiële middelen bij het bouwen en uitbreiden van
scholen voor lager en voorgezet onderwijs. Het KCDA zorgt daarbij voor het voorbereiden van en
ondersteuning bij de bouw. Wij betalen de kosten van de aannemer/ bouwer. De dorpsbewoners
dragen ook altijd een gedeelte van de kosten bij soms financieel maar vaak in natura of in de vorm
van menskracht. Verder probeert het KCDA ook andere fondsen te vinden
De operationele kosten zoals salarissen van docenten, leermiddelen en onderhoud komen voor
rekening van de Laotiaanse overheid.
3.2.2

Engelse taal

In samenwerking met het KCDA laten we (Nederlandse) vrijwilligers (Engelse) les geven aan
kinderen en volwassenen. Deze lessen vinden buiten het normale schoolverband plaats. Om hierin
enige consistentie te brengen zullen geschikte leermethoden worden geselecteerd en uitgewerkt.
Opmerking:
Ten gevolge van beleidsbeslissingen van de Laotiaanse overheid is het ten tijde van het
schrijven van dit document niet mogelijk georganiseerd onderwijs te laten geven door
vrijwilligers. De kennis van de Engelse taal kan alleen vergroot worden door hulp bij
mondelinge en schriftelijke communicatie.

4 Basis inkomen
4.1 Doelstelling
Om echt iets voor de mensen in het Khongdistrict te kunnen betekenen, moet het onze
intentie zijn onszelf overbodig te maken. Dat wil zeggen dat wij hen helpen vaardigheden
te ontwikkelen waardoor zij blijvend zelf in staat zijn hun levensomstandigheden te
verbeteren.
Belangrijk is daarbij dat het KCDA mogelijkheden en middelen vindt om in zijn eigen
kosten te voorzien.

4.2 Speerpunten
4.2.1

Veeteeltproject

Voor het merendeel van de boeren in het Khongdistrict is naast de kleinschalige akkerbouw
(rijst), wat veeteelt de enige bron van inkomsten. Veeteelt betekent het houden van wat
kippen, een paar varkens en koeien en eventueel een buffel. De opbrengsten uit de
veeteelt zijn gering o.a. door gebrek aan hygiëne, ongezonde leefomstandigheden en
ziektes als gevolg van het klimaat en dan vooral de hoeveelheid (te veel of te weinig) en
kwaliteit van het water Het ontbreekt aan kennis bij de boeren en medicatiemogelijkheden
zijn onvoldoende beschikbaar.
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4.2.1.1 Veeteelt project fase I (pilot)
Als proefproject wordt door het KCDA met hulp van Nederlandse vrijwilligers en samen
met vertegenwoordigers van de overheden in District en Provincie, een eerste fase van
een veeteelt project opgestart gericht op de kippen. Het belangrijkste doel is:
 Het KCDA ervaring bij te brengen in het managen van een dergelijk project
 De boeren bewust te maken van het belang van een goede verzorging van het vee.
 Te ondersteunen bij het inenten van vee waar dit zinvol is.
 Conclusies voor te bereiden voor de voortzetting van het project in fase II.
4.2.1.2 Veeteelt project fase II

Op basis van positieve conclusies van de projectfase I zal een projectfase II uitgevoerd worden
waarbij ook varkens en koeien zullen worden betrokken. De belangrijkste doelstellingen zullen zijn:


4.2.2

De inkomsten uit de kleinschalige veeteelt in de volle breedte te verbeteren
Een grote mate van zelfstandigheid hierin zeker te stellen bij lokale organisaties en boeren.
Ecotoerisme

4.2.2.1 Doelstelling

Toerisme biedt mogelijk aan de lokale bevolking een bron van eigen inkomsten.
Reisorganisaties/ reizigers die Laos bezoeken richten zich vooral op de toeristische hoogtepunten in
het noorden van Laos. Een enkele organisatie bezoekt ook enkele eilanden in het Khongdistrict.
Meestal wordt, voor zover van toepassing, lokale begeleiding door enkele kleine organisaties in
Pakse verzorgd. Momenteel ontbreekt het nog aan enkele vorm van infrastructuur om toeristische
activiteiten te “verkopen” (niet in de laatste plaats onvoldoende kennis van de Engelse taal om
toeristen te kunnen begeleiden)
4.2.2.2 Activiteiten

Wij hebben in het verleden de mogelijkheden voor (eco)toerisme onderzocht en geprobeerd iets op
te zetten. Deze pogingen waren vooralsnog niet succesvol. Aangezien het ecotoerisme als een
belangrijke bron van inkomsten lijkt, zullen we waar mogelijk het KCDA ondersteunen met advies
en financiële middelen.
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5 Plannen voor de Stichting Vrienden van het Khongdistrict in NL
5.1 Doelstelling/ missie
De missie van stichting Vrienden van het Khongdistrict is: kansarme kinderen, hun familie
en de gemeenschap waarin zij leven in staat stellen om zelf in hun basisbehoeften te
voorzien.
We willen dit doen door het KCDA te ondersteunen zoals hiervoor beschreven en zolang
dit nodig en mogelijk is. Dit betekent dat we ons in Nederland blijven richten op
informatievoorziening, fondsenwerving en het begeleiden van vrijwilligers die in Laos
willen helpen.

5.2 Speerpunten
5.2.1

Informatieverschaffing

Kern van alle activiteiten in Nederland is het verstekken van informatie over:



Wat nodig is om genoemd doelstelling te bereiken
Wat bereikt is met de middelen die we hiervoor hebben

Informatieverschaffing betreft:




5.2.2

De nieuwsbrief (2x per jaar)
De Website
Mailings
Persoonlijke contacten
Fondsenwerving

Zoals in de vorige paragraaf beschreven, informeren we iedereen die onze informatie wenst te
ontvangen ook de donateurs. We proberen donateurs te overtuigen dat hun financiële bijdrage door
de opzet van de organisatie, door de manier van werken in Nederland en in Laos, efficiënt wordt
besteed. We zijn dankbaar voor alle hulp maar vragen er niet om.
Waar mogelijk zullen we sponsor organisatie in goed overleg proberen te overtuigen om ons te
blijven ondersteunen. Voor specifieke projecten zullen we ook bij “de Wilde Ganzen” een aanvraag
indienen voor support.
5.2.3

Vrijwilligers

De kring van vrijwilligers is een belangrijke basis voor de activiteiten van de stichting. Een deel
van de vrijwilligers reist voor enige tijd naar het Khongdistrict om ter plaatse te helpen. Dit betreft
dan vooral advies en opleidingen.
Het bestuur van de stichting en het KCDA zullen, waar mogelijk, de vrijwilligers die zich melden
ondersteunen met adviezen.
Opmerking:
Ten gevolge van beleidsbeslissingen van de Laotiaanse overheid is het ten tijde van het
schrijven van dit document niet mogelijk georganiseerd onderwijs te laten geven door
vrijwilligers. De mogelijkheid om een vrijwilliger effectief te kunnen inzetten zal per
aanmelding steeds weer opnieuw moeten worden geanalyseerd.
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