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1

INLEIDING

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Untenu, welke de periode 2015-2016
omvat. Untenu is de Nederlandse fonetische weergave van het Cambodjaanse
woord ‘regenboog’. Op 5 augustus 2015 werd Stichting Untenu formeel opgericht, na
enkele jaren als privé-initiatief te hebben gefunctioneerd. Een rechtspersoon past
namelijk beter bij de continue stroom inkomsten en uitgaven ten behoeve van
noodhulp aan hiv-positieve LHBTI’s die in Cambodja in armoede leven.
Nadat alle formaliteiten waren volbracht kon de focus weer worden verlegd naar wat
ons werkelijk bezighoudt: het bieden van noodhulp aan LHBTI’s die leven met hiv in
Cambodja. En dan met name diegenen die in armoede leven.
Cambodja behoort tot de armere landen van de wereld. Een land waar hiv-remmers
weliswaar gratis verstrekt worden, maar door armoede niet iedereen daadwerkelijk
toegang heeft tot die medicijnen. Hoe verder weg van de hoofdstad, hoe groter de
armoede en hoe groter de afstand tot de officiële hiv-behandelcentra. En daar
moeten de medicijnen elke paar maanden worden opgehaald.
In 2015 en 2016 hielpen we 19 keer iemand uit de nood. Meestal waren we op tijd,
soms moesten we helaas bijdragen in de kosten van een uitvaart. Als we op tijd
waren dan betrof onze hulp vaak een bijdrage in voedselhulp of bijkomende
medische kosten.
Sekswerkers vormen een relatief grote groep binnen onze doelgroep. Sekswerk
brengt grote risico’s mee. Zowel gezondheidsrisico’s als risico’s op het gebied van
veiligheid. Transgenders hebben weer eigen specifieke problemen.
Wat duidelijk werd in de verslagperiode 2015-2016: noodhulp alleen is niet
voldoende. Structurele verbetering van de positie van arme LHBTI’s die leven met
hiv in Cambodja is nodig. Anders is het dweilen met de kraan open.
Een woord van dank zijn we verschuldigd aan onze donateurs. Van kleine bijdragen
tot grote bedragen: zij hielpen ons allemaal helpen. We hebben samengewerkt met
organisaties inNederland en in Cambodja om dit werk te kunnen doen.
Rotterdam, 15 april 2017

Ron van Zeeland
Voorzitter Stichting Untenu
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2

CAMBODJA

Stichting Untenu kan alleen maar noodhulp en andere zaken verrichten samen met
lokale organisaties. Die link is belangrijk, zij houden ons scherp en zij hebben het
netwerk van vrijwilligers. Hun vrijwilligers zijn de ogen en de oren van de LHBTIgemeenschap in Cambodja en zij zijn het die mensen uit hun gemeenschap
signaleren die leven met hiv en hulp behoeven.
2.1

Noodhulp

Noodhulp wordt verleend aan mensen uit de LHBTI-gemeenschap, die leven met hiv
en die vanwege armoede niet in staat zijn zich te redden onder bepaalde
omstandigheden. In 2015 en 2016 verleenden we medisch bijstand, zorgden we voor
voedselhulp en hielpen we nabestaanden een menswaardige uitvaart te geven aan
hun dierbare overledene.
2.1.1

Aantal aanvragen

In 2015 zijn 6 aanvragen gehonoreerd en in 2016 waren dat er 13. Enkele aanvragen
zijn aanvankelijk afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing, maar uiteindelijk
zijn alle aanvragen gehonoreerd.
In 2015 is één aanvraag afgewikkeld door een vrijwilliger op persoonlijke titel. De
overige hulpverzoeken zijn afgewikkeld door CamASEAN, een lokale partner (zie
2.3.4).
In 2016 heeft CamASEAN 4 hulpverzoeken afgehandeld en de overige 9 werden
ingediend en afgewikkeld door Bandanh Chaktomok (BC, National MSM & TG
Network Cambodia, zie 2.3.5).
2.1.2

Achtergrond van de hulpontvangers: LHBTI

In Cambodja wordt vaak gesproken over MSM (Mannen die Seks hebben met
Mannen) en TG’s (Transgenders). Bij TG’s wordt dan meestal enkel gerefereerd aan
man naar vrouw transgenders (transvrouwen). In de aanvraagformulieren maken we
sinds kort onderscheid maar de volgende subgroepen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lesbische vrouwen
Homomannen
Biseksuele vrouwen
Biseksuele mannen
Man naar vrouw transgenders
Vrouw naar man transgenders
Non-binaire transgenders
Personen met intersekse conditie
Anders
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Onder MSM vallen de homomannen en de biseksuele mannen. Om een goed beeld
te krijgen van de achtergronden hebben we de categorieën verder uitgesplitst.
In 2015 hielp Untenu een lesbisch stel; 1 biseksuele man en 4 man-naar-vrouw
transgenders.
In 2016 hielp Untenu 4 homomannen en 9 man-naar-vrouw transgenders.
Over 2015 en 2016 is de verdeling als volgt:

Lesbisch

Homoman

Biseksuele man

Transvrouw

10%
20%
65%

2.1.3

5%

Uitgesplitst naar regio

In 2015 (6 verzoeken) zag de verdeling per regio er als volgt uit:
• Phnom Penh - 3 hulpaanvragen
• Battambang - 2 hulpaanvragen
• Kandal - 1 hulpaanvraag
Voor 2016 (13 verzoeken) was de verdeling als volgt:
• Phnom Penh - 6 hulpaanvragen
• Siem Reap - 4 hulpaanvragen
• Bantey Mean Cheay - 3 hulpaanvragen

Jaarverslag Stichting Untenu 2015-2016

Pagina 7 van 27

Een actueel overzicht met alle verzoeken vanaf 2015 is weergegeven op een
interactieve kaart op GoogleMaps met links naar verhalen op untenu.nl, klik hier voor
de snelkoppeling.
U komt dan op GoogleMaps. Als u op een regio klikt verschijnt een schermpje met
het aantal hulpverzoeken per jaar, plus snelkoppelingen naar verhalen over
hulpverlening in die stad of regio.
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2.1.4

Achtergronden: beroepen

We vragen altijd naar relevante achtergrondinformatie bij noodhulp. Vaak had men
één of meerdere beroepen maar is men gestopt vanwege de gezondheidssituatie en
daardoor afhankelijk van derden. We hebben ervoor gekozen om ook voormalige
beroepen mee te nemen in dit overzicht, omdat het wat zegt over de achtergrond van
de hulpontvangers.
Overzicht van de huidige of voorheen beoefende beroepen van door Untenu
geholpen personen in 2015 en 2016:

2015

2016

Geen beroep
Schoonmaker
Verkoper
Sekswerker
Recycling
Karaoke
Massage
Brommertaxi
Kledingfabriek
Hiv/LHBTI-org.
Visagist
Horeca
0

1

2

3

4

Er zijn relatief weinig mensen waarbij sekswerker wordt opgegeven als beroep. In
Cambodja wordt het beroep sekswerk vaak aangeduid met de term entertainment
work, Werken in een karaokebar, massagesalon of als biermeisje in een restaurant
valt feitelijk ook vaak onder de noemer sekswerk. Daarnaast speelt schaamte
vermoedelijk een rol in het niet benoemen.
Jaarverslag Stichting Untenu 2015-2016
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2.1.5

Aard van de hulp & kosten

Meest voorkomende hulp die geboden werd is voedselhulp en betalen van medische
kosten. Daarnaast valt op de bijdrage aan woonlasten. Dakloosheid komt vaak voor
als gevolg van ziekte > verlies werk > geen geld.
Twee maal betaalden we mee aan een uitvaart. Eenmaal ook voedselhulp en een
hiv-test voor de nabestaande. De andere keer werd eerst noodhulp verleend, maar
helaas mocht het niet meer baten en overleed deze persoon een week later alsnog.
Eenmaal is naast voedselhulp ook een motor gerepareerd opdat de persoon weer
aan het werk kon als motodop (brommertaxi). Deze persoon is helaas ook overleden,
een bijdrage in de kosten voor de uitvaart is niet aangevraagd.
De aard van de geboden noodhulp in 2016 wijkt niet veel af van die in 2015, zij het
dat de aantallen hoger liggen. De geboden hulp is over 2015-2016 als volgt verdeeld:

Voedsel
Transport

Medische kosten
Uitvaart

7%

Woonlasten
Overigen

4%2%
37%

15%

35%

Aan noodhulp is in 2015 uitgegeven (directe hulp):
Transactiekosten bedroegen over 2015:
Aan noodhulp is in 2016 uitgegeven (directe hulp):
Transactiekosten bedroegen over 2016:
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2.2

Scholing

Het leren van vaardigheden teneinde zelf in staat te zijn een bestaan op te bouwen is
één van de doelstellingen van Stichting Untenu. Tot nu toe lag de nadruk vooral op
het verlenen van noodhulp. Deels om financiële redenen: opleidingen kosten veel
meer geld per persoon dan noodhulp. Deels ook omdat het organisatorisch veel
vergt.
In 2014 is voor het eerst geld uitgetrokken om een jonge homoman uit een arm
milieu een praktijktraining te laten volgen. Waar wij niet op hadden gerekend is dat hij
tijdens Boeddhistische hoogtijdagen zijn moeder moest assisteren om spullen te
verkopen bij de tempel. Juist dán kon er wat extra’s verdiend worden. En daarom
stopte hij met de training. Een leermoment voor ons: ook de randvoorwaarden
moeten op orde zijn.
In januari 2015 heeft de voorzitter van Untenu een training gegeven in Cambodja aan
de vrijwilligers van CamASEAN over het gebruik van blogs en sociale media. Aan de
hand van een powerpointpresentatie legde hij uit wat de meerwaarde van het
schrijven van blogs en sociale media kan zijn voor het werk bij een
belangenorganisatie.
In 2016 zijn er geen activiteiten op het gebied van scholing ontplooid.
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2.3

Partners in Cambodja

2.3.1

CPN Plus

CPN Plus is de Cambodjaanse zusterorganisatie van de Hiv Vereniging Nederland.
Untenu is begonnen als een particulier initiatief. De vraag voor een noodfonds voor
hiv-positieve LHBTI’s kwam vanuit de sectie homomannen en transgenders (MSM &
TG’s) van de CPN Plus.
In december 2015 is afscheid genomen van CPN Plus als partner na
onreglementaire uitgaven uit het fonds en het gebrek aan hun bereidheid om tot een
oplossing te komen.
2.3.2

AUA

ARV Users Association (AUA) is als tegenhanger van CPN Plus opgericht, letterlijk
vertaald: Hiv Gebruikers Vereniging.
De AUA is een belangenorganisatie voor alle mensen met hiv in Cambodja. Het
ontbrak echter aan specifieke aandacht voor LHBTI’s en hun specifieke wensen op
het gebied van (na-)zorg.
In 2015 zijn er gesprekken gevoerd over samenwerking met Untenu, waarbij Untenu
LGBTI-kennis zou inbrengen. Het leek veelbelovend, maar e-mails bleven
onbeantwoord en de gesprekken hebben dus geen concreet vervolg gekregen.
2.3.3

KHANA

KHANA is een verbindende organisatie van de International HIV/AIDS Alliance en de
grootste nationale organisatie op het gebied van hiv-preventie, zorg en
ondersteunende diensten in Cambodja.
In 2016 zijn intensieve gesprekken gevoerd over de mogelijkheid samen te werken.
KHANA is immers een nationaal en internationaal erkende NGO waar tientallen
miljoenen US Dollars in omgaan met een groot netwerk aan lokale LHBTI en/of hivorganisaties.
De mogelijkheden zijn onderzocht om een bedrag per jaar te stallen bij KHANA. Dit
bedrag zou onder overeengekomen voorwaarden via hun netwerk worden ingezet
voor noodhulp aan arme LHBTI’s met hiv. Dit zou Untenu de kosten voor
geldtransacties per hulpverzoek uitsparen.
Helaas kon KHANA niet afwijken van haar eigen werkwijzen, die er overigens voor
zou zorgen dat hulp in veel gevallen nog later aan zou komen dan via de
‘Nederlandse’ route.
Uiteindelijk is besloten niet met KHANA in zee te gaan uit vrees voor bureaucratische
toestanden en te trage afwikkeling van noodhulpverzoeken.
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2.3.4

CamASEAN

De kracht van CamASEAN is de voor Cambodjaanse begrippen behoorlijke
verantwoording achteraf. Binnen CamASEAN zijn enkele transgenders actief (met
name vrouw naar man), maar tot frustratie van onder andere de BC is dit één van de
organisaties die voornamelijk door heteromannen worden geleid, maar zich wel
inzetten voor LHBTI-rechten.
CamASEAN heeft vrijwel aansluitend op de beëindiging van de samenwerking met
CPN Plus de taken overgenomen en heeft tot de zomer 2016 hulpverzoeken
afgewikkeld. CamASEAN is eerder een jongeren- en mensenrechtenorganisatie.
CamASEAN wordt geleid door de charismatische Srun Srorn die zomer 2016 Untenu
meedeelde dat wegens gebrek aan vrijwilligers de samenwerking werd beëindigd.
Hun aanspreekpunt naar Untenu kreeg elders een betaalde baan terwijl Srun Srorn
lange tijd in het buitenland verbleef. Na deze mededeling heeft CamASEAN toch nog
enkele hulpverzoeken ingediend en afgehandeld.
Voor Stichting Untenu is dit ook reden om ons neer te leggen bij het besluit van
CamASEAN om verdere samenwerking te stoppen.
2.3.5

Bandanh Chaktomok National MSM and TG Network (BC)

Bandanh Chaktomok (naar de plek in Phnom Penh waar de groep oorspronkelijk in
de open lucht bij elkaar kwam - kortweg BC). De officiële naam luidt: National MSM &
TG Network Cambodia. MSM staat voor: mannen die seks hebben met mannen. TG
staat voor transgender, in het geval van BC: man-naar-vrouw transgenders.
De BC kwam in 2016 in beeld als samenwerkingspartner van Untenu nadat eerder
CPN Plus was afgevallen wegens het in gebreke blijven van terugbetaling van
onterecht uitgegeven bedragen en CamASEAN over een te beperkt netwerk beschikt
van vrijwilligers in Cambodja.
De BC heeft contactpersonen verspreid over het hele land. Door de samenwerking
met Untenu wordt de doelgroep van BC verbreed naar LHBTI’s. Bovendien is de BC
erg gefocust op emancipatie en voerde al taken uit verwant aan de doelstellingen
van Untenu.
In 2016 heeft de BC 10 hulpverzoeken effectief afgewikkeld.
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3

NEDERLAND

3.1

Stichting Untenu

3.1.1

Organisatie

Op 5 augustus 2015 is Stichting Untenu officieel opgericht.
Het door de Belastingdienst aan Stichting Untenu toegekende RSIN
(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/Fiscaal nummer
is 8554.37.765.
De stichting heeft met terugwerkende kracht vanaf datum oprichting de ANBI-status
toegekend gekregen. Voorts is de stichting ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 63878062.
Stichting Untenu bankiert bij Triodos Bank, IBAN-nr.:
NL62 TRIO 0390 999 229 t.n.v. Stichting Untenu te Rotterdam
3.1.2

Bestuur

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) gang van zaken
en de uitvoering van haar programma’s en activiteiten. Statutair bepaald komt het
bestuur minimaal één maal per jaar bijeen. Tussentijds kan het bestuur besluiten
nemen via elektronische middelen als e-mail en WhatsApp.
In 2015 is het bestuur na de oprichting twee maal in vergadering bijeen geweest. In
2016 is het bestuur vier keer bij elkaar gekomen, waarvan 2 keer samen met de
Raad van Advies.
Vanaf de oprichting waren de volgende bestuursleden in functie:
Ron van Zeeland, voorzitter,
Willy Lourenssen, penningmeester,
Tony Ramsodit, secretaris.
Alle bestuursleden hebben voorafgaand aan de benoeming een Verklaring Omtrent
het Gedrag (V.O.G.) overlegd.
Voor de leden van het bestuur geldt een zittingstermijn van vier jaren. Bestuursleden
kunnen twee maal worden herbenoemd, derhalve in 2019 en 2023
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3.1.3

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) heeft als taken het houden van toezicht op het bestuur en
heeft de bevoegdheid bestuursleden te schorsen. Daarnaast toetst de RvA de
begroting, meerjarenbeleidsplan, financiële meerjarenraming, het jaarverslag en de
financiële verantwoording.
De RvA is benoemd op 27 januari 2016 en geïnstalleerd op 12 februari
daaropvolgend. De RvA is tweemaal bijeen geweest, nl. op 12 februari en
5 november 2016, telkens in combinatie met het Bestuur. De RvA heeft op
12 februari 2016 advies uitgebracht over het Werkplan 2016 en op 22 november
2016 advies uitgebracht over het rooster van aftreden van het bestuur.
De RvA bestaat uit de leden:
Ton de Coster (voorzitter),
Simon Buijsman,
Herman Veenenbos.
Voor de leden van de Raad van Advies geldt een zittingstermijn van vier jaren. Leden
van de Raad van Advies kunnen twee maal worden herbenoemd, derhalve in 2018
en 2024.
3.1.4

PR & Communicatie

Zichtbaarheid, zowel digitaal als in het echte leven is cruciaal voor een organisatie
als Untenu. We communiceren onze boodschap, vertellen over de situatie van
LHBTI’s die leven met hiv in Cambodja, maken publiciteit voor onze
fondsenwervende activiteiten en doen verslag van onze werkzaamheden zowel in
Nederland als in Cambodja.
Hiertoe heeft Untenu drie websites tot haar beschikking, waarvan de
Nederlandstalige website (www.untenu.nl) het belangrijkste middel is voor het
Nederlandstalig publiek en potentiële donateurs.
De Engelstalige website (www.untenu.org) heeft dezelfde functie maar dan voor een
internationaal publiek. Daarnaast is het de schakel naar Cambodjanen die het Engels
machtig zijn.
Ten slotte is er een beperkte Cambodjaanstalige website (www.untenu.com). Deze is
gericht op het voorlichten van LHBTI’s in Cambodja over ons werk. Daarnaast
kunnen mensen in het Khmer (Cambodjaans) een formulier invullen ten behoeve van
een hulpverzoek. De websites bevatten een donatiepagina, nieuwspagina’s en
algemene informatie over de stichting.
Stichting Untenu heeft een eigen Facebookpagina en een account op Twitter. Beide
kanalen worden gebruikt om directer met geïnteresseerden te communiceren. De
sociale media worden ingezet om de berichten van de websites bekendheid te
geven.
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Via Facebook worden ook evenementen aangemaakt die weer gekoppeld zijn aan de
websites. Facebook is daarnaast in Cambodja een belangrijk communicatiemiddel.
Zo is het eenvoudig om nieuwsberichten van de websites op de Facebookpagina te
publiceren en deze te delen met relevante doelgroeppagina’s of individuen in
Nederland en in Cambodja.
Untenu is enkele keren te beluisteren geweest in de media. Voor Wereld Aids Dag
Rotterdam (WAD010) zijn drie radio-interviews gegeven in de regio Rijnmond. Het
ledenblad van COC Noordoost Brabant, BoschRoze, schreef meermalen over
activiteiten van Untenu. De voorzitter van de stichting houdt op persoonlijke titel een
blog bij waarop hij onder andere verhalen publiceert van zijn reizen naar Cambodja
en het werk van Untenu in Nederland.

Een ander middel om te communiceren is fysieke aanwezigheid bij evenementen.
Hiervoor is dankzij WAD010 budget vrijgekomen om Untenu-kaarten te laten
drukken. Hierop zijn foto’s van Cambodja, mensen uit onze doelgroep en onze
ambassadrices Meander & Bijoux te zien. Op de achterzijde staat informatie over de
stichting (naam, doel, website en bankrekening).
In 2016 zijn daarnaast t-shirts met naam en logo plus een groot banier aangeschaft
zodat Untenu’s aanwezigheid duidelijk zichtbaar is bij evenementen.
Fokko van der Woude van Woudesign is de ontwerper van het logo van Stichting
Untenu en ontwierp ook het promotiemateriaal voor de stichting.
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De voorzitter van Stichting Untenu is in 2016 drie keer geïnterviewd voor lokale en
regionale radiostations over WAD010: éénmaal samen met Gloria Summerville van
Stichting Het Rode Lint voor het gezondheidsprogramma ‘Vitamine R’ van RTV
Rijnmond, tweemaal voor lokale radiozenders in de regio Rijnmond (klik hier om 2
uitzendingen terug te luisteren).
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3.2

Activiteiten

3.2.1

Benefietmiddag 2015 ’s-Hertogenbosch

Al voor de oprichting van de stichting werkte Untenu samen met COC Noordoost
Brabant. COC Noordoost Brabant ondersteunde de activiteiten die in
’s-Hertogenbosch werden georganiseerd zowel technisch als financieel.
Op 17 mei 2015 organiseerde het COC een benefietmiddag voor Untenu waarbij de
filmdocu ‘Karma?’ vertoond werd en er een optreden was van Untenu-ambassadrices
Meander & Bijoux. Deze benefietmiddag leverde € 500,- op voor het werk van
Untenu. ‘Karma?’ vertelt het verhaal van een transgender sekswerker die leeft met
hiv in Cambodja.
De benefiet viel samen met de Internationale Dag tegen Homo- & Transfobie,
IDAHOT.
3.2.2

Wereld Aids Dag 2015 Rotterdam

Sinds 2015 participeert Stichting Untenu in de organisatie van Wereld Aids Dag
Rotterdam (hierna: WAD010). Door de inbreng van Untenu zijn er meer mensen met
hiv betrokken bij de organisatie van WAD010. Door te participeren kreeg Untenu ook
een platform om activiteiten te organiseren.
WAD010 heeft een budget voor activiteiten, waar ook Untenu plannen voor kan
indienen. In 2015 organiseerde Untenu een filmavond tijdens de avond ‘Asians &
their Friends’, waar tevens geld werd ingezameld. Daarnaast werd ook meegewerkt
aan de algemene programma-onderdelen van WAD010.
In 2015 werd door WAD010 budget vrijgemaakt voor pr-materiaal voor de stichting.
Hiervan werden Untenu-kaarten gedrukt.
3.2.3

Wereld Aids Dag 2016 Rotterdam

WAD010 is inmiddels uitgegroeid tot een evenement van een achttal dagen waar
naast Untenu onder andere Stichting Mara, GGD Rotterdam, Hiv Borrel en
Humanitas samenwerken. In 2016 nam Untenu wederom deel aan WAD010. Naast
de algemene activiteiten waren en ook twee eigen activiteiten.organiseerde Untenu
i.h.k.v. WAD010 twee eigen activiteiten.
De eerste eigen activiteit vond plaats op zondag 27 november in gay sauna Finland:
een benefietoptreden van Untenu-ambassadrices Meander & Bijoux. In
samenwerking met Poz & Proud (onderdeel van Hiv Vereniging Nederland) hebben
de dames Meander & Bijoux (Untenu-ambassadrices) op een komische wijze hiv,
aids, soa’s en PrEP voor het voetlicht gebracht. Hun optreden is mogelijk gemaakt
door een bijdrage van WAD010. De opbrengsten ervan kwamen in zijn geheel ten
goede aan de stichting.
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Het aantal bezoekers viel enigszins tegen, de technische organisatie kon ook beter.
Maar uiteindelijk kwam de inhoud - mede door de inzet van Poz & Proud-vrijwilliger
Jörgen goed tot zijn recht. En de opbrengst was mede door een gulle donatie van de
eigenaresse van de sauna ook meer dan behoorlijk.
De tweede activiteit werd op vrijdag 2 december georganiseerd in samenwerking met
Stichting Mara, COC Rotterdam en Transcafé Rotterdam. Stichting Mara
organiseert wekelijks het Hiv-diner. Untenu organiseerde een Cambodjaans Hiv-diner
met aansluitend de filmdocu ‘Karma?’ van de Cambodjaanse filmmaker Vanna Hem.
De opkomst was hoger dan bij de gangbare Hiv-diners. Na afloop van de film werden
veel vragen gesteld aan de voorzitter van de Stichting over het leven van LHBTI’s
met hiv in Cambodja. Ook hier werd een aardig bedrag opgehaald voor het werk van
Untenu in Cambodja.
3.2.4

AIDS Candlelight Memorial 2016 ’s-Hertogenbosch

Op 15 mei 2016 organiseerde Untenu i.s.m. COC Noordoost Brabant en met de
afdeling Brabant van de Hiv Vereniging Nederland AIDS Candlelight Memorial in
de theaterzaal ‘Bij Katrien’. Het was een sfeervolle middag met sprekers, het
opsteken van kaarsjes ter nagedachtenis aan mensen die overleden aan de
gevolgen van aids, een documentaire en samenzang verzorgd door ‘Meander &
Bijoux’. De opbrengst was ruim € 750,00 voor de stichting.
3.2.5

Rotterdam Pride 2016

In het voorlaatste weekeinde van september 2016 vond Rotterdam Pride plaats.
Untenu was voor het eerst van de partij met een kraam. Door het nieuwe prmateriaal was de stichting goed zichtbaar. Mede doordat vrij laat nog werd besloten
te participeren en doordat de gekozen opzet door de organisatie niet optimaal was,
viel de aanloop wat tegen.
Door de donaties heeft het de stichting per saldo een klein bedrag opgeleverd. Naar
aanleiding van het feit dat veel mensen geen kasgeld op zak hadden, maar wel iets
wilde doneren, is besloten tot de aanschaf van een mobiel pin-apparaat.
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3.3

Contacten in Nederland

3.3.1

Stichting Mara

Stichting Mara is een katholieke organisatie die, samen met vrijwilligers, projecten
opzet voor kwetsbare groepen in de samenleving waaronder mensen met hiv. De
geestelijk verzorger is tevens coördinator van WAD010. Op verzoek van Stichting
Mara heeft de voorzitter van Untenu zitting genomen in de sollicitatiecommissie ten
behoeve van een nieuwe geestelijk verzorger.
Door diverse mensen van Untenu wordt regelmatig deelgenomen aan het Hiv-diner.
Het wekelijkse Hiv-diner voor mensen met hiv en hun partners is een initiatief van
Stichting Mara.
3.3.2

Stichting AidsCare

In het voorjaar van 2015 zijn gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking met
Stichting AidsCare om zo de activiteiten van Untenu onder hun rechtspersoon te
laten vallen.
De gesprekken waren constructief en hartelijk. Uiteindelijk is besloten om als
zelfstandige rechtspersoon de activiteiten van Untenu voort te zetten.
3.3.3

Cambodja-Nederland Vereniging

Eind 2016 kwam Untenu in contact met leden van Cambodja-Nederland Vereniging
(CNV). CNV is voornamelijk actief in Breda en omstreken, waar een groot deel van
de Cambodjaanse gemeenschap van Nederland woont.
Het bestuur van de stichting is ingegaan op de uitnodiging voor de viering van ’25
jaar Cambodjanen in Nederland’ op 5 november 2016 in Breda.
Op 11 december 2016 is de voorzitter van de stichting aanwezig geweest bij een
vergadering van de CNV. Besproken is onder andere waar beide organisaties elkaar
kunnen ondersteunen.
3.3.4

Cambodjaanse Vereniging Samaky

In december 2016 kreeg de voorzitter van de stichting een verzoek vanuit de
gemeente Oss of hij iemand kende die als tolk wilde fungeren voor een gesprek met
een oudere Cambodjaanse dame i.h.k.v. bemoeizorg.
Een lid van de Cambodjaanse Vereniging Samaky (Samaky) was hiertoe bereid.
Hiermee was ook het contact gelegd met Samaky, die het bestuur heeft uitgenodigd
voor een kennismaking in 2017. Samaky is voornamelijk actief in de regio Oss.
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3.3.5

COC

Stichting Untenu onderhoudt contacten en werkt samen met COC Nederland en twee
regionale lidverenigingen.
In 2015 en 2016 was Untenu vertegenwoordigd bij True Colors in Amsterdam, het
door COC Nederland georganiseerde nieuwjaarsfeest van de Nederlandse LHBTIbeweging.
Met COC Noordoost Brabant heeft Untenu een langere geschiedenis. In Den Bosch
werden in samenwerking met het COC een benefietactiviteit (2015) en AIDS
Candlelight Memorial (2016) georganiseerd. Het COC faciliteerde de bijeenkomsten
waardoor er voor Untenu geen onkosten waren.
COC Rotterdam was enkele malen het toneel van activiteiten van Untenu. Zowel in
2015 als in 2016 was Untenu voor activiteiten in het kader van WAD010 te gast bij
COC Rotterdam. Eenmaal tijdens Asians and their Friends (2015) en eenmaal tijdens
het Cambodjaanse Hiv-diner (2016).
3.3.6

Hiv Vereniging Nederland

In 2016 organiseerde Untenu samen met COC Noordoost Brabant en de afdeling
Brabant van de Hiv Vereniging Nederland (HVN) AIDS Candlelight Memorial. HVN
afdeling Brabant zorgde voor de quilt (lappendeken van herdenkingsvlaggen voor
mensen die overleden zijn aan de gevolgen van aids) en leverde twee sprekers voor
de bijeenkomst.
Tijdens WAD010 organiseerde Untenu een optreden rond het thema hiv in gay sauna
Finland, waarbij een vertegenwoordiger van Poz & Proud (onderdeel van HVN) als
deskundige optrad.
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4

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015-2016

Het werk dat Untenu doet, kan alleen maar geschieden dankzij het geld dat wordt
ingezameld tijdens activiteiten en de gulle bijdragen van mensen die maandelijks een
bedrag storten of incidenteel een bedrag overmaken. Alle beetjes helpen, soms
worden grotere bedragen overgemaakt.
Op deze plek een woord van dank aan hen die ons werk mogelijk maakten en dat
nog steeds doen.
Untenu heeft al een aantal jaar een zogenoemde donatiedoos die bij elke activiteit
rondgaat. Tijdens Rotterdam Pride werd duidelijk dat veel mensen tegenwoordig
geen contant geld meer bij zich hebben, maar wel bereid zijn om via elektronische
weg geld te doneren. Daartoe heeft Untenu in 2016 een mobiel pin-apparaat
aangeschaft van iZettle. Gekoppeld aan een mobiele telefoon kan hiermee met
bankpas of creditcard geld gedoneerd worden. Via een opgegeven e-mailadres of
telefoonnummer kan een transactiebon worden toegezonden. De investering is
intussen ruimschoots terugverdiend.
Via de Untenu-websites kan ook rechtstreeks worden gedoneerd. In 2015 alleen nog
via PayPal. In 2016 is daar iDeal, credit card, Belfius, Bancontact en KBC
bijgekomen. Via deze websites kan men ook kiezen of men een algemene gift doet,
of noodhulp dan wel scholingsprojecten steunt..
Met terugwerkende kracht vanaf datum oprichting heeft Stichting Untenu de status
van ANBI. Hierdoor zijn giften aftrekbaar voor de belastingen.
Opmerkelijk is de respons op nieuwsberichten op social media naar aanleiding van
concrete hulp die verricht is waarbij een beroep gedaan werd op mensen net hiv in
Nederland. Het delen van deze berichten van de website op Facebook en twitter
zorgde voor verschillende donaties.
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4.1.1

Jaarrekening 2015
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4.1.2

Toelichting Jaarrekening 2015

In 2013 is als particulier initiatief een noodhulpproject van start gegaan om arme
LHBTI’s met hiv in Cambodja te ondersteunen. In 2015 is dit particulier initiatief
omgezet in Stichting Untenu. Vandaar dat over 2015 de eerste Jaarrekening wordt
gepresenteerd.
In het begin is op basis van globale begrotingen gewerkt omdat er geen ervaring was
met inkomstenbronnen. Voor uitgaven voor noodhulp is vooraf ook een inschatting
gemaakt.
In 2015 is aan inkomsten begroot € 4.000,00: € 2.500,00 aan donaties en € 1.500,00
aan inkomsten uit activiteiten. Aan daadwerkelijk inkomsten is ruim € 3.000,00
binnengekomen, waarmee 80% van de doelstelling is behaald. Naast periodieke
bijdragen worden incidenteel ook grotere bedragen aan donaties overgemaakt. Door
goed gebruik te maken van social media komen deze donaties binnen. Untenu maakt
het ook mogelijk om via de betaaldienst Paypal bedragen over te maken.
Voor uitgaven was € 2.100,00 begroot voor o.a. éénmalige stichtingskosten en een
aantal noodhulpverzoeken. Ook voor scholing in Cambodja, bankkosten in
Nederland, het inrichten van een website en het laten vervaardigen van
promotiemateriaal werden bedragen gereserveerd.
Het scholingsproject kwam in 2015 niet van de grond. Het promotiemateriaal is door
bijdragen van Stichting Mara uit Rotterdam bekostigd, waardoor ook hiervoor geen
kosten zijn gemaakt. Naast de éénmalige stichtingskosten (notaris, Kamer van
Koophandel en Verklaringen omtrent Gedrag) is 6x noodhulp verstrekt. Dat is nl. ons
hoofddoel.
Aan de verstrekking van noodhulp is een aantal criteria verbonden, die in het
inhoudelijk jaarverslag worden toegelicht. Belangrijk hierbij is te vermelden dat de
transactiekosten om bedragen over te maken naar Cambodja voor rekening van
Stichting Untenu komen. Dit om te voorkomen dat op gevraagde noodhulp de
transactiekosten in mindering worden gebracht. Betalingen voor noodhulp
geschieden na fiattering door het bestuur door overmaking van een bedrag via
Western Union naar een contactpersoon in Cambodja. Van die contactpersoon
beschikt Untenu over een identiteitsbewijs. Eén van de voorwaarden voor noodhulp
is het achteraf documenteren, voorzover mogelijk in Cambodja, van de uitgaven. In
2015 hebben we ervaring opgedaan met wat werkbaar is.
Uiteindelijk is ruim € 1.100,00 uitgegeven en daarmee ruim 50% van wat begroot
was. Dit resulteerde in werkelijke inkomsten van ruim € 3.100,00 en uitgaven van
ruim € 1.100,00, waardoor op 31 januari 2015 Stichting Untenu ruim € 2.000,00 in
kas had om te besteden in 2016.
Untenu heeft besloten om in enig jaar op begrotingsbasis maximaal uit te geven wat
in kas zit. Hierdoor kan Untenu altijd aan haar financiële verplichtingen voldoen in het
lopende jaar en daarnaast inkomsten generen voor het daaropvolgende jaar.
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4.2.1

Jaarrekening 2016
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4.2.2

Toelichting Jaarrekening 2016

De begroting 2016 was identiek aan die van 2015.
In 2016 is aan inkomsten begroot € 4.000,00:
€ 2.500,00 aan donaties en € 1.500,00 aan inkomsten uit activiteiten.
In 2016 waren de inkomen uit donaties een derde van die in 2015. Daarentegen
stegen de inkomsten uit activiteiten driemaal van hetgeen in 2015 binnenkwam. Het
totaal aan inkomsten daalde tot tot ruim € 2.100,00, € 1.000,00 minder t.o.v. van
2015. Om potentiële donateurs het doneren te vergemakkelijken is overgegaan tot
de aanschaf van een mobiel pinapparaat.
Ook in 2016 kwam het geplande scholingsproject niet van de grond. Naast de
jaarlijkse kosten voor de website, de bankkosten in Nederland én de transactiekosten
voor het overboeken van bedragen naar Cambodja ging het meeste geld naar
noodhulp: ruim de helft van de uitgaven in 2016 en bijna 100% van wat begroot was
voor noodhulp. Werden in 2015 nog 6 noodhulpverzoeken gehonoreerd in 2016 heeft
Untenu in totaal 13 aanvragen geaccepteerd.
De inkomsten bedroegen ruim € 2.100,00, de uitgaven ruim € 1.600,00, waardoor het
resultaat in 2016 uitkwam op een positief saldo van ruim € 500,00. Werd in 2015 nog
ruim € 1.100,00 uitgegeven, in 2016 stegen de uitgaven naar boven de € 1.600,00.
Met het saldo van 2015 van ruim € 2.000,00 was het totale banksaldo in 2016 ruim
€ 2.500,00.
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Colofon
Postadres:
Stichting Untenu
’s-Gravendijkwal 156 E
NL - 3015 CE Rotterdam

Telefoon:
+31 (0)6 184 97 161
+855 (0) 93 305 624
E-mail:

info@untenu.org
Websites:

www.untenu.nl (Nederlands)
www.untenu.org (English)
www.untenu.com (ែខ#រ)
Social media:
Twitter : twi0er.com/untenu
Facebook: facebook.com/untenu
Bankgegevens
IBAN: NL62 TRIO 0390 9992 29 t.n.v. Stichting Untenu te Rotterdam.
BIC: TRIONL2U
Untenu is een ANBI-erkende stichting.
Kamer van Koophandel
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel in Rotterdam: 63878062
RISN
8554.37.765
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