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1

INLEIDING

U leest het tweede jaarverslag van Stichting Untenu. 2017 was een jaar vol
veranderingen voor de stichting: we tekenden een eerste formele
samenwerkingsovereenkomst met een lokale LHBT-organisatie in Cambodja, er
vond een bestuurswissel plaats, we ontvingen een eerste bijdrage van een fonds en
waren actiever dan ooit tevoren om in Nederland geld in te zamelen voor onze
doelgroep: hiv-positieve LHBTI’s die in Cambodja in armoede leven.
We schaften als proef een restpartij handgeweven Cambodjaanse regenboogsjaals
aan, om die te koop aan te bieden op evenementen waar Untenu aanwezig was. Het
succes was zo groot dat een tweede partij werd besteld die eind 2017 al weer zo
goed als uitverkocht was.
We leerden van onze eerste kraam bij Rotterdam Pride in 2016. Naast de sjaals ‘kroma' in het Khmer - zorgden we er ook voor dat we een activiteit aanboden.
Samen met Cambodja-Nederland Vereniging en fotograaf Mark van den Heuvel
boden we bezoekers van Roze Zaterdag aan om tegen vergoeding in Cambodjaanse
kleding op de foto te gaan. Tijdens Rotterdam Pride knipte kapper Ferdi Visser tegen
betaling de hele dag bezoekers.
In Cambodja hielpen we weer meer mensen dan het jaar ervoor. Naast de primaire
doelgroep hielpen we ook voor het eerst een breder familieverband: we betaalden
een maand schoolgeld voor een pleegkind van een hiv-positieve homoman die ziek
werd. Onlangs heeft het bestuur het concept ‘regenboogfamilies' toegevoegd aan de
primaire doelgroep.
Niet alleen hielpen we meer mensen dan de afgelopen jaren het geval was, ook de
geografische spreiding was dankzij het netwerk van Bandanh Chaktomok beter. Het
aantal witte vlekken op de kaart van Cambodja neemt in rap tempo af.
Helaas was er ook in 2017 een aantal uitvaarten van LHBTI's die overleden aan de
gevolgen van aids, waaraan we meebetaalden. Ook dat is Cambodja. Zolang we
nodig zijn, gaan we door met het bieden van hulp en perspectief voor onze
doelgroep.
Phnom Penh, 1 februari 2018

Ron van Zeeland
Voorzitter Stichting Untenu
Jaarverslag 2017 Stichting Untenu
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2

CAMBODJA

Stichting Untenu kan alleen maar noodhulp en andere werk verzetten samen met
onze lokale partnerorganisatie Bandanh Chaktomok (BC - National LGBT Network
Cambodia). BC heeft een netwerk van vrijwilligers door het hele land. Zij zijn de ogen
en de oren van de LHBTI-gemeenschap in Cambodja en zij zijn het die signaleren
wanneer iemand uit de LHBTI-gemeenschap die leeft met hiv, hulp nodig heeft.
Armoede in Cambodja
Recente cijfers de Wereldbank over het percentage van de bevolking dat onder de
armoedegrens leeft ontbreken. Tot 2012 liet het aantal mensen dat op of onder de
armoedegrens leeft een dalende trend zien. De groep die de armoedegrens net is
ontstegen is echter kwetsbaar, economische crises kunnen zorgen voor een terugval.

Verschillen zijn zichtbaar tussen platteland en stedelijk gebied; gender en seksuele
voorkeur spelen vaak een rol. Zie hiervoor het rapport ‘Poverty of LGBT people in
Cambodia’ (2016, Micro Rainbow International).
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Meetmethodes van de Cambodjaanse overheid en van VN-organisaties verschillen
ook. Zie ook: ’Cambodia: country poverty analysis 2014’ (Asian Development Bank).
Officiële cijfers over werkloosheid verhullen vaak dat men meerdere baantjes nodig
heeft om het hoofd boven water te houden, dat mensen vaak niet het wettelijk
minimumloon ontvangen, dat ze afhankelijk zijn van weersomstandigheden
(platteland). Zie ook artikel in Phnom Penh Post n.a.v. onderzoek ILO.
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 2017 verleenden we naast deze primaire doelgroep ook
éénmaal hulp aan een pleegdochter van iemand die te ziek was om te werken.
Untenu betaalde haar schoolgeld. In 2018 heeft het bestuur ‘regenboogfamilies’ als
doelgroep toegevoegd. Noodhulp bestond in 2017 voornamelijk uit voedselhulp en
medische bijstand. Daarnaast betaalden we weer enkele uitvaarten.
Hulp werd ook een aantal keren door BC geweigerd. Noodhulp is bedoeld als
eenmalige hulp, niet als maandelijkse bijstand. Aanvragers zijn erop gewezen dat
hun levensstijl (door alcohol of drugsproblematiek niet regelmatig innemen van hivremmers) ertoe leidt dat noodsituaties terug blijven komen.
2.1.1

Aantal aanvragen

In 2017 zijn 17 aanvragen gehonoreerd (tegenover 13 in 2016). Eén aanvraag voor
drie personen werd nog ingediend door CamASEAN. Deze is doorverwezen naar BC
omdat op dat moment al de exclusieve samenwerking met BC was
overeengekomen. Ondanks het feit dat geld - en dus onmiddellijke hulp beschikbaar was, besloot CamASEAN de aanvragen niet door te sturen naar BC.
Voor Untenu is dit een pijnlijke maar onvermijdelijke gang van zaken. Eerder is al
gebleken dat organisaties in Cambodja niet altijd samen wensen te werken. Er moest
door Untenu een keuze worden gemaakt. Het is moeilijk te bevatten dat niet de hulp
aan een kwetsbare groep prevaleert, maar wíe de hulp brengt.
Prognose 2018
De overeenkomst met BC is getekend op 23 februari 2017, de eerste aanvraag
volgde in maart. Naarmate het jaar vorderde steeg het aantal aanvragen gestaag. De
verwachting is dat deze ontwikkeling zich voortzet in 2018. De prognose voor 2018 is
dan ook dat we ruim boven de 20 uitkomen. Als we de uitbreiding van de doelgroep
daarbij optellen kan het aantal aanvragen oplopen tot 30.
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2.1.2

Leeftijdsopbouw; gender en seksuele voorkeuren

In de aanvraagformulieren maken we onderscheid maar de volgende subgroepen:
Lesbische vrouwen (L)

Vrouw-naar-man transgenders (T)

Homomannen (H)

Non-binair

Biseksuele mannen (B)

Personen met intersekse conditie

Biseksuele vrouwen

Anders

Man-naar-vrouw transgenders

Regenboogfamilie (F)

Leeftijdsopbouw
Sinds 2017 wordt de leeftijd gedocumenteerd. De leeftijdsopbouw is als volgt:
Heel jonge mensen en mensen ouder dan 50 vinden we niet terug in de statistieken.
De grootste groep mensen die hulp ontving is tussen de 25 en 40 jaar oud.
Hieronder de verschillende leeftijdscategorieën, onderverdeeld naar gender en
seksuele voorkeur:

L

H

T

Aantal (absoluut)

3
2
2
1
0

20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

Leeftijd
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Gender en seksuele voorkeuren
In Cambodja wordt vaak gesproken over MSM (Mannen die Seks hebben met
Mannen) en TG’s (Transgenders). De term gay wordt in de steden inmiddels ook
gebruikt, biseksuele mannen worden net als homomannen meestal aangeduid als
één groep: MSM.
Bij TG’s wordt meestal enkel gerefereerd aan man-naar-vrouw-transgenders
(transvrouwen). Met de term 'non-binair' is men in Cambodja niet zo bekend. Veel
mensen zullen hun genderstatus niet specifiek benoemen. Op het formulier wordt
deze groep echter nooit aangevinkt. Hetzelfde geldt voor transmannen.
In 2017 hielp Untenu: 2 lesbische vrouwen; 6 homomannen; 9 man-naar-vrouw
transgenders; 1 regenboogfamilie. Overzicht van respectievelijk 2017, 2016 en 2015:

L

H

B

T

Percentage hulpontvangers in 2017,
uitgesplitst naar LHBT of familie.

6%

F

11%

33%

50%

17%

31%

17%
67%

69%
2016
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2.1.3

Uitgesplitst naar regio

2015

2016

2017

Bantey Mean Chey
Battambang
Kampong Chhnang
Kampong Thom
Kandal
Koh Kong
Phnom Penh
Prey Veng
Siem Reap
Sihanoukville

0

1,5

3

4,5

6

Aantal hulpverzoeken
Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van aanvragen uit de steden Phnom Penh
en Siem Reap (bekend van Angkor Wat) naar andere provincies. De Noordoostelijke
provincies vormen hierop een uitzondering. Deze zijn minder dicht bevolkt. BC gaf
daarnaast aan dat er te weinig vrijwilligers in die gebieden actief zijn. BC meldt
verder dat de vrijwilligers in Phnom Penh meer training nodig hebben.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de bekendheid van het project van
Untenu en BC groter aan het worden is, zodat meer mensen uit zichzelf de weg
vinden en aangeven in een noodsituatie te verkeren dan voorheen.
Een overzicht met alle verzoeken vanaf
2015 is weergegeven op een
interactieve kaart op GoogleMaps met
links naar verhalen op untenu.nl, klik
hier. Als u op een regio klikt verschijnt
het aantal hulpverzoeken per jaar, plus
snelkoppelingen naar verhalen over
hulpverlening in die stad of regio.

Jaarverslag 2017 Stichting Untenu

Pagina 10 van 30

2.1.4

Opleidingsniveau en beroepen

Opleidingsniveau
10 personen hadden niet meer dan basisonderwijs doorlopen; 6 personen hadden
voortgezet onderwijs genoten; slechts één persoon had een beroepsstudie gevolgd.
Beroepsachtergrond
Vaak had men één of meerdere beroepen maar is men gestopt vanwege de
gezondheidssituatie en daardoor afhankelijk geworden 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.
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 ook vaak onder de noemer sekswerk.
Daarnaast speelt schaamte vermoedelijk een rol in het niet benoemen van het
werkelijke beroep. Toch zien we in 2017 een enorme stijging van het aantal mensen
dat sekswerk opgeeft als beroep, waaronder enkelen die dit werk in het buitenland
deden. Meestal in Thailand, eenmaal werd Singapore genoemd.

2015

2016

2017

Geen beroep
Schoonmaker
Verkoper
Sekswerker
Afvalophaler
Karaoke
Massage
Taxi (moto/tuktuk)
Fabrieksarbeider
NGO
Visagist
Landarbeider
Bouwvakker
Onbekend
0
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2.1.5

Aard van de hulp & kosten

De aard van de geboden noodhulp in 2017 wijkt niet veel af van die in 2016. Het
aantal aanvragen ligt wel beduidend hoger. Voedsel en medische hulp vormen nog
steeds de hoofdmoot van de verleende hulp. Er word minder vaak een bijdrage in de
woonkosten gevraagd.
Daar staat tegenover dat de kosten voor transport zijn gestegen. Dit is terug te
voeren op het feit dat meer hulpbehoevende mensen gevonden werden buiten
stedelijk gebied, verder van de zorgcentra. Dit is weer het gevolg van het betere
netwerk van onze partnerorganisatie.
Nieuw dit jaar is de bijdrage voor scholing. We betaalden een maand schoolgeld voor
een pleegdochter van een hiv-positieve homoseksuele man. In 2017 betaalden we
drie maal mee aan een uitvaart. Eenmaal hielpen we iemand, maar de persoon
overleed later alsnog.
De geboden hulp is over 2017 als volgt verdeeld:
Aan noodhulp is in 2017 uitgegeven (directe hulp): € 1.620,27
Transactiekosten bedroegen over 2017:
€
92,86

(2016: € 456,06)
(2016: € 51,45)

Het bedrag dat is uitgeven aan noodhulp is bijna verviervoudigd t.o.v. het jaar ervoor.
De transactiekosten zijn daarentegen net niet verdubbeld. In de overeenkomst met
onze partnerorganisatie is opgenomen dat met voorschotten via banktransacties
wordt gewerkt in plaats van een bedrag per casus via MoneyGram.

Aantal x verleende hulpvorm

Voedsel

Medisch

Transport

Wonen

Uitvaart

School

14
10,5
7
3,5
0
Hulpvormen in 2017
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2.2

Scholing

Het onderrichten 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.
2017: schoolgeld voor pleegkind
In 2017 is incidenteel schoolgeld betaald voor een pleegkind van een homoman met
hiv. De man werd ziek en had medische zorg en voedselhulp nodig. Omdat hij ook
geen geld had voor het schoolgeld van het pleegkind heeft Untenu dit voor één
maand betaald.

Jaarverslag 2017 Stichting Untenu
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2.3

Werk

2.3.1

Werkervaringsplaatsen

In 2017 heeft een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden met een Nederlandse
ondernemer in Phnom Penh over samenwerking op het vlak van
werkervaringsplaatsen. Omdat er in 2017 nog onvoldoende budget was is het nog
niet geconcretiseerd.
De ondernemer stond welwillend ten opzichte van het idee en sprak de bereidheid uit
het loon voor zijn rekening te nemen mits Untenu kleding- en medische kosten voor
de periode van de werkervaring voor haar rekening zou nemen. Het gesprek hierover
wordt voortgezet. In 2018 is er budget voor een kleinschalig experiment gereserveerd.

2.3.2

ResiRest

Oktober 2017 bereikte ons het verzoek om tot samenwerking te komen met het
Nederlandse bedrijf ResiRest (Residential Restaurants). ResiRest koppelt wereldwijd
toeristen via een app en een website aan lokale koks aan huis.
In Cambodja wil men graag voet aan de grond krijgen, maar men heeft er nog geen
netwerk. Op 24 oktober vond een eerste, oriënterend gesprek plaats. ResiRest zag
mogelijkheden om met onze doelgroep mee te bouwen aan een netwerk van
thuiskoks in Cambodja. Een tweede gesprek vond plaats op 15 december. Die dag
tekenden Untenu en ResiRest een contract om in 2018 in drie plaatsen in Cambodja
elk minstens twee thuiskoks te engageren.
Jaarverslag 2017 Stichting Untenu
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2.4

Partners in Cambodja

2.4.1

Bandanh Chaktomok National LGBT Network Cambodia

Bandanh Chaktomok (naar de plek in Phnom Penh waar de groep oorspronkelijk in
de open lucht bij elkaar kwam - kortweg BC). De officiële naam is National LGBT
Network Cambodia. BC was oorspronkelijk een netwerk van homomannen en
transvrouwen. Voor Untenu werkte BC echter al voor de bredere LHBTIgemeenschap en inmiddels is BC een LHBT-netwerk.
Inmiddels heeft BC fondsen aangeboord, personeel aangenomen (waaronder een
jonge lesbische vrouw en een jonge homoman) en houdt kantoor bij KHANA.
Op 23 februari 2017 ondertekende Stichting Untenu een exclusief Memorandum of
Agreement met BC (foto). Voor Untenu de eerste officiële samenwerkingsovereenkomst waarbij wederzijdse rechten en plichten werden vastgelegd.
Untenu koos voor BC vanwege het brede netwerk van vrijwilligers in heel Cambodja.
Bovendien is BC erg gefocust op emancipatie en voerde al taken uit verwant aan de
doelstellingen van Untenu.
In 2017 heeft de BC 17 hulpverzoeken naar tevredenheid afgewikkeld.

V.l.n.r.: Ya Sethadavuth, Kong Bunthorn (BC) en Ron van Zeeland (Untenu).
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2.4.2

Atlas2018

Atlas2018 documenteert d.m.v. foto- en videoreportages het leven van mensen met
hiv wereldwijd en doet dit i.h.k.v. de Wereld Aids Conferentie 2018 in Amsterdam.
Untenu hielp Atlas2018 bij de voorbereidingen van hun Cambodja-reis door het
regelen van accommodatie, transport, tolken en het vinden van geschikte kandidaten
voor de reportages.
Het leverde een prachtige serie portretten op van mensen uit de gemeenschap hivpositieve LHBTI’s in Cambodja. Daarnaast steunde Atlas2018 de stichting met een
financiële bijdrage.
Bekijk het overzicht voor Cambodja op de webpagina van Atlas2018:
http://atlas2018.org/cambodia/
2.4.3

CamASEAN

Met CamASEAN had Stichting Untenu een samenwerkingsrelatie in het verleden (zie
Bijlage 1: Voorgeschiedenis partnerorganisaties Cambodja).
In 2017 heeft de stichting via CamASEAN twee maal een partij regenboog-kroma
(Cambodjaanse sjaals) aangeschaft t.b.v. de verkoop bij evenementen, ten bate van
noodhulp aan de doelgroep van Untenu.
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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 de 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 2017 is het bestuur drie maal bijeen geweest. Twee maal ter vergadering, en
eenmaal ten behoeve van sollicitatiegesprekken met kandidaat-bestuursleden.
Op 1 januari 2017 waren de volgende bestuursleden in functie:
Ron van Zeeland, voorzitter,
Willy Lourenssen, penningmeester (uitgeschreven op 5 december 2017),
Tony Ramsodit, secretaris (uitgeschreven op 12 juni 2017).
Op 5 december 2017 is Xandra Visser ingeschreven als penningmeester en op
24 januari 2018 is Rajesh Ramaneti ingeschreven als algemeen bestuurslid.
Alle bestuursleden hebben voorafgaand aan de benoeming een Verklaring Omtrent
het Gedrag (V.O.G.) overgelegd.
Voor de leden van het bestuur geldt een zittingstermijn van vier jaren. Bestuursleden
kunnen twee maal worden herbenoemd.

Jaarverslag 2017 Stichting Untenu
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3.1.3

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) houdt 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.
De RvA bestaat uit de leden: Ton de Coster (voorzitter), Simon Buijsman en Herman
Veenenbos. Voor de leden van de Raad van Advies geldt een zittingstermijn van vier jaren.
Zij kunnen twee maal worden herbenoemd (in 2020 en 2024).
De Raad van Advies is ook in 2017 tweemaal bijeen geweest, op 15 april en 9 september,
samen met het bestuur. Daarnaast vond overleg plaats per e-mail en was er contact rond
diverse activiteiten. In de loop van het jaar was er zowel met de voorzitter als de
penningmeester overleg.
Op 11 januari reageerde de RvA op het 2e concept Beleidsplan 2017-2018. Op 14 oktober
was de voorzitter van de RvA aanwezig bij de gesprekken die het bestuur had met twee
kandidaat-bestuursleden. Op 17 december reageerde de RvA met instemming op het
bestuursbesluit d.d. 5 december, inzake het ontslag van de penningmeester. De RvA
tekende daarbij aan het te betreuren, dat op deze wijze een einde moest worden gemaakt
aan het ontstane probleem.

3.1.4

Vrijwilligers

In 2017 kon de Untenu ook rekenen op betrokken vrijwiligers. Soms in de
schijnwerpers, soms achter de schermen. Eenmalig of meer structureel. Dank aan
Jacky Chan, Cees Kruijt, Ferdi Visser, Nico Slooff, Mark van den Heuvel, Sergio
Cruz, Mejin Dumont, Karlijn Bunnig en Chris Tearno, Christel Smits, Antoinette Post!
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3.2

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.
3.2.1

Websites

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.
Vanwege de betaalfunctie is de Stichting in 2017 overgegaan op https (beveiligde
website). Omdat dit goedkoper kon bij een andere domeinhost, die tevens beter
scoorde op snelheid is Untenu overgestapt van MijnDomein naar Vimexx.
3.2.2

Social Media

Stichting Untenu heeft een Facebookpagina en een Twitter-account. Beide kanalen
worden gebruikt om directer met geïnteresseerden te communiceren. De sociale
media worden ingezet om de berichten van de websites bekendheid te geven.
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.
3.2.3

Feitenfolder

Om bezoekers van Untenu’s informatiestand bij evenementen adequater te
informeren is in 2017 een feitenfolder geschreven. Bij Rotterdam Pride werd duidelijk
dat er behoefte is aan een Engelstalige versie. Deze staat voor 2018 op de planning.
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3.3

Untenu in de media

In het kader van de Wereld Aids Dagen Rotterdam heeft de voorzitter van Stichting
Untenu enkele interviews gegeven voor lokale radio- en tv-stations. Deze zijn te
beluisteren en te bekijken op de webpagina van de stichting:
untenu.nl/media-optredens-rond-wereld-aidsdag-rotterdam/
Daarnaast is de voorzitter in Cambodja geïnterviewd voor het LHBT-tijdschrift ‘Q’.
Het interview verscheen in de Pride-editie in een artikel over hiv bij mannen die seks
hebben met mannen in Cambodja. Het artikel verscheen in zowel het Khmer als in
het Engels.

Een leesbare versie van het artikel is te vinden op de webpagina van de stichting:
untenu.nl/untenu-in-pride-editie-q/
Het volledig interview door dr. Vic Salas is te lezen op het blog van Ron van Zeeland:
ronvanzeeland.nl/interview-untenu-cambodja/
3.4

Logo en huisstijl

Fokko van der Woude van Woudesign is de ontwerper van het logo van
Stichting Untenu en ontwierp ook het promotiemateriaal, waaronder een banier,
postkaarten en t-shirts.
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3.5

Activiteiten

3.5.1

21 mei: AIDS Candlelight Memorial 2017

Na de eerste AIDS Candlelight Memorial die Untenu samen met COC Noordoost
Brabant en de afdeling Brabant van de Hiv Vereniging Nederland (HVN) in
’s-Hertogenbosch organiseerde, is besloten de editie 2017 in Rotterdam te
organiseren.
In Rotterdam leven meer mensen met hiv, waardoor een hogere opkomst voor de
hand ligt. Daarnaast is er een netwerk van hiv-gerelateerde organisaties waarmee al
wordt samengewerkt i.h.k.v. Wereld Aidsdag Rotterdam.
Samen met Stichting Mara organiseerde Untenu in stiltecafé Adem Inn een
kleinschalige bijeenkomst. Mara zorgde voor het budget, vrijwilligers van het Hivdiner maakten hapjes en Sergio hielp mee met de aankleding.
Karlijn Bunnig (geestelijk verzorger bij Stichting Mara) interviewde Ed Rosbergen
(bestuur HVN) en Ayọ Adéné (internationaal counselor en arts) en Untenu’s
ambassadrices Meander & Bijoux gingen voor in gezang. Vooral het aansteken van
de kaarsjes was een emotionele aangelegenheid voor velen.
3.5.2

24 juni: Roze Zaterdag ’s-Hertogenbosch

Omdat Roze Zaterdag in 2017 in ’s-Hertogenbosch (en Oss) plaatsvond is besloten
ook hier aanwezig te zijn met een informatiestand. Wijzer geworden van de eerste
ervaring (Rotterdam Pride 2016) was de Stichting beter voorbereid. Met een activiteit
moest meer publiek getrokken worden, en door het pinapparaat ook meer donaties.
Met medewerking van fotografen Mark van den Heuvel, Christel Smits en Antoinette
Post en kleding van Cambodja-Nederland Vereniging (C-NV) konden bezoekers
tegen betaling (deels) in Cambodjaanse kleiding op de foto.
Naast de mogelijkheid om op de foto te gaan waren voor het eerst de Cambodjaanse
regenboogsjaals te koop. Ondanks de niet zo gunstige plaats op de informatiemarkt
was de aanwezigheid van Untenu een groot succes, ook in financieel opzicht.
3.5.3

23 september: Rotterdam Pride

2017 was de tweede editie van Rotterdam Pride waar Untenu acte de présence gaf.
De organisatie van Rotterdam Pride had de zaken beter aangepakt dan het jaar
ervoor. Untenu ook: kapper Ferdi Visser knipte de hele dag mensen voor het goede
doel. Inmiddels was een tweede partij regenboogsjaals ingekocht.
Naast de vaste kern was er versterking door Karlijn Bunnig en Chris Tearno. Al met al
was er de hele dag veel aanloop en is er ook een mooi bedrag opgehaald voor de
stichting. Wel bleek er behoefte aan een Engelstalige folder, gezien het internationale
karakter van Rotterdam.
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3.5.4

19 oktober: bij Mankracht Borrel

Tijdens de maandelijkse Mankracht Borrel (een homo-netwerkborrel in Rotterdam)
gaf de voorzitter van de stichting een korte toelichting op het werk van Untenu in
Cambodja en de fondsenwervende activiteiten in Nederland.
3.5.5

1 december: Wereld Aids Dagen Rotterdam
Voor het derde jaar op rij participeerde
de stichting in de activiteiten van de
Wereld Aids Dagen Rotterdam.
Op donderdag 30 november was er een
inhoudelijke en actieve bijdrage tijdens
de forumdiscussie over PrEP bij
Humanitas. Untenu-ambassadrices
Meander & Bijoux traden op met een
aangepast programma, Sheilla Bijoux
was mede-moderator van de discussie.
Op Wereld Aids Dag zelf waren
vrijwilligers van de stichting aanwezig bij
de straatactie. De voorzitter fungeerde
als woordvoerder namens de
organisatie (zie ook 3.3 Media).

3.5.6

9 december: Roze Advent Middelburg

Op zaterdag 9 december was de stichting uitgenodigd een verhaal te vertellen tijdens
de Roze Adventsviering in de Doopsgezinde Kerk in Middelburg. Het thema van de
dienst was ‘Imagine, de kracht van de verbeelding’. Ton de Coster en Ron van
Zeeland waren aanwezig, de laatste hield een voordracht. De collecte en de verkoop
van regenboogsjaals leverden een mooi bedrag op t.b.v. het werk van de stichting.
Een verslag met video en volledige voordracht is te vinden op het blog van de
voorzitter: ronvanzeeland.nl/in-de-kerk-voor-untenu/
3.5.7

17 december: HIV Long Term Survivors

Op 17 december gaf de voorzitter van de stichting tijdens de kerstlunch van de HIV
Long Term Survivors, een presentatie over het werk van Untenu. Tijdens de
presentatie zijn twee korte films van Atlas2018 vertoond. Samen met de verkoop van
regenboogsjaals na afloop, werd een mooi bedrag opgehaald t.b.v. het werk van
Untenu.
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3.6

Contacten in Nederland

Atlas2018
Atlas2018 documenteert d.m.v. foto- en videoreportages het leven van mensen met
hiv wereldwijd en doet dit i.h.k.v. de Wereld Aids Conferentie 2018 in Amsterdam.
Untenu hielp Atlas2018 bij de voorbereidingen van hun Cambodja-reis door het
regelen van accommodatie, transport, tolken en het vinden van geschikte kandidaten
voor de reportages.
Cambodja-Nederland Vereniging
Eind 2016 kwam Untenu in contact met leden van Cambodja-Nederland Vereniging
(C-NV). C-NV is voornamelijk actief in Breda en omstreken, waar een groot deel van
de Cambodjaanse gemeenschap van Nederland woont.
Untenu wordt regelmatig uitgenodigd voor activiteiten van C-NV. In 2016 adviseerde
de voorzitter van Untenu C-NV over organisatorische aangelegenheden.
In 2017 mocht Untenu Cambodjaanse kleding gebruiken t.b.v. Roze Zaterdag
’s-Hertogenbosch. Daarvoor werd eerder een fotoshoot gehouden tijdens een
Cambodjaans evenement in Breda.
COC Nederland
Stichting Untenu onderhoudt contacten en werkt samen met COC Nederland en twee
regionale lidverenigingen.
In 2017 was Untenu vertegenwoordigd bij True Colors in Amsterdam, het door COC
Nederland georganiseerde nieuwjaarsfeest van de Nederlandse LHBTI-beweging.
COC Rotterdam
In 2017 vergaderde Untenu enkele malen in het COC-pand aan de
Schiedamsesingel.
Hiv Vereniging Nederland
In 2016 organiseerde Untenu met COC Noordoost Brabant en de afdeling Brabant
van de Hiv Vereniging Nederland (HVN) AIDS Candlelight Memorial.
Tijdens WAD010 organiseerde Untenu een optreden van Meander & Bijoux in gay
sauna Finland, waarbij een lid van Poz & Proud (onderdeel van HVN) als deskundige
optrad.
In 2017 had voorzitter Ron van Zeeland een gesprek met Pieter Brokx, directeur
HVN, over fondsenwerving voor Stichting Untenu en samenwerking tijdens Global
Village 2018.
Humanitas Rotterdam
Bureau Hiv Hulpverlening van Humanitas Rotterdam is deelnemer van Wereld Aids
Dag Rotterdam. In 2017 organiseerde Humanitas in dit kader het PrEP-debat.
Untenu verzorgde het gastoptreden van Meander & Bijoux. Sheilla Bijoux was medemoderator.
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Mark van den Heuvel Fine Art Photography
Mark van den Heuvel heeft een eigen fotostudio en verzorgde belangeloos de
fotoshoot bij C-NV in Breda en de foto-actie tijdens Roze Zaterdag ’s-Hertogenbosch.
ResiRest
Het Nederlandse bedrijf ResiRest koppelt wereldwijd toeristen via een app en een
website aan lokale koks aan huis. In 2017 ondertekende Untenu een contract met
ResiRest om een netwerk op te bouwen van thuiskoks uit de Untenu-doelgroep.
Rotterdam Pride
Sinds 2016 is Untenu aanwezig met een stand bij Rotterdam Pride (zie ook: 3.5.3).
Het eerste jaar als experiment, tevens een goede leerschool. In 2017 stond Untenu
met een aangeklede partytent, een kapper, regenboogsjaals én een pinapparaat op
het Schouwburgplein bij Rotterdam Pride
SP Rotterdam
SP Rotterdam liet Untenu in 2017 om niet gebruik maken van haar pand om te
vergaderen en om de sollicitatiegesprekken met kandidaat-bestuursleden te voeren.
Stichting Hiv Portaal Rotterdam
Stichting Hiv Portaal Rotterdam is rechtspersoon voor de Hiv Borrel Rotterdam en
komt op voor de belangen van mensen met hiv. In 2017 is diverse malen overleg
geweest. De stichting participeert sinds 2017 in Wereld Aids Dag Rotterdam.
Stichting Mara
Stichting Mara heeft projecten voor kwetsbare groepen, waaronder mensen met hiv.
De geestelijk verzorger is coördinator van Wereld Aids Dag Rotterdam. De voorzitter
van Untenu was lid van de sollicitatiecommissie t.b.v. de nieuwe geestelijk verzorger.
Untenu werkt samen met Mara bij de organisatie van AIDS Candle Light Memorial,
Wereld Aids Dag Rotterdam en incidenteel bij voorlichtingen en lezingen.
TeAM-Global Fund
In juni kreeg het bestuur van Untenu het verzoek van Ayọ Adéné van TeAM (een
councelingsbureau dat op mondiale schaal opdrachten uitvoert voor The Global Fund
(voluit The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, zie ook
www.theglobalfund.org).
Untenu kreeg van TeAM het verzoek om medewerking te verlenen aan een
inschrijving op een project o.a. in Cambodja t.b.v. de doelgroepen MSM (mannen die
seks hebben met mannen) en mensen die drugs injecteren. Indien de inschrijving
foor TeAM gewonnen werd zou voor Untenu budget vrijkomen waarmee een
aanzienlijke uitbreiding van de werkzaamheden gefinancierd kon worden.
Untenu heeft de gewenste aanbevelingsbrief verstuurd. TeAM verloor de inschrijving
bij het Global Fund, Untenu werd hierover niet op de hoogte gesteld.
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4

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

4.1

Inleiding

Allereerst een dankbetuiging aan allen die ons hebben gesteund door middel van
een (maandelijkse) donatie, een knipbeurt of de aanschaf van een kroma. Door deze
bijdragen kunnen wij onze noodhulpverzoeken in Cambodja blijven inwilligen. De
aanschaf van een mobiel pinapparaat (iZettle) laat duidelijk een toename van
donaties zien.
Een speciaal dankwoord ook voor Stichting Willems-Koop Fonds; door haar
schenking kan Untenu haar overheadkosten laag houden.
Zoals te lezen is in dit jaarverslag zijn er veel lezingen gegeven dit jaar. Daarnaast
waren er ook diverse activiteiten en evenementen waar onze vrijwilligers aanwezig
zijn geweest. Een succes was de knipbeurt-actie van Ferdi Visser tijdens Rotterdam
Pride. Er werd veel geknipt en gepind. Ook de Roze Zaterdag en Roze
Adventsviering leverden veel donaties op.
Digitaal is Untenu steeds merkbaarder in zicht. Via de websites kan er door middel
van de doneerknop (die makkelijk is te gebruiken) gedoneerd worden. Via Facebook
en twitter zijn blogs te lezen en andere berichten over Stichting Untenu.
Nieuw is de samenwerking met ResiRest. Dit bedrijf koppelt wereldwijd toeristen
via een app en een website aan lokale koks aan huis. We hopen hiermee
werkgelegenheid te kunnen aanbieden aan onze Untenu-doelgroep.
Stichting Untenu groeit en daardoor kan er meer hulp worden geboden in Cambodja.
We blijven ons inzetten voor de doelgroep en willen u nogmaals bedanken voor uw
steun daarbij!
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4.2

Jaarrekening 2017

Inkomsten 2017

Begroot

Donaties via Triodos Bank

€

1.350,00 €

3.307,73

245

Activiteiten (nettoresultaat)

€

1.350,00 €

1.243,10

92

Donaties via Paypal

€

0,00 €

3,56

0

Verkoopopbrengst kroma's

€

0,00 €

1.033,14

0

Totaal

€

2.700,00 €

5.587,53

207

Uitgaven 2017

Begroot

Bankkosten Triodos – producten

€

50,00 €

40,00

80

Bankkosten Paypal – producten

€

0,00 €

0,00

0

Bankkosten Triodos - transacties

€

0,00 €

123,46

0

Bankkosten Paypal - transacties

€

0,00 €

0,00

0

Bankrente

€

0,00 €

0,00

0

17 noodhulpverzoeken

€

1.250,00 €

1.615,95

Noodhulp transactiekosten

€

300,00 €

138,13

46

Bestuurskosten

€

250,00 €

197,74

79

Vrijwilligersvergoeding Cambodja

€

100,00 €

102,77

103

Website – jaarlijks

€

100,00 €

93,44

93

Website – incidenteel

€

100,00 €

0,00

0

iZettle kosten

€

0,00 €

26,72

0

Declaraties

€

300,00 €

1.147,01

Promotiekosten (kaarten; content website)

€

250,00 €

0,00

0

Scholing

€

0,00 €

0,00

0

Aanschaf kroma's

€

0,00 €

377,17

0

Totaal

€

2.700,00 €

3.862,39
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Resultaat 2017
Inkomsten

€

5.587,53

Uitgaven

€

3.862,39

Jaarresultaat 2017

€

1.725,14

Banksaldo 01-01-2017 Triodos + Paypal

€

2.529,16

Resultaat 2017

€

1.725,14

Banksaldo 31-12-2017 Triodos + Paypal

€

4.254,30

Balans 2017

4.2.1

Toelichting Jaarrekening 2017

In 2017 is aan inkomsten begroot € 2.700,00:
€ 1.350,00 aan donaties en € 1.350,00 aan inkomsten uit activiteiten.
In 2016 waren de inkomsten uit donaties een derde van die in 2015. We zien in 2017
een verviervoudiging van de inkomsten uit donaties ten opzichte van 2016.
Het totaal aan inkomsten in 2017 is bijna € 5.600,00. Dat is meer dan 200%
toegenomen dan begroot is.
Deze toename is ontstaan door:
• De verkoopopbrengst van de kroma’s (de partijen regenboogsjaals uit Cambodja)
van ruim € 1.000,00;
• Lezingen;
• Diverse activiteiten die gehouden zijn;
• Een schenking van de Stichting Willems-Koop Fonds (€ 1.000,00 t.b.v. overhead);
• De vele donaties die door stortingen en betalingen via iZettle (mobiel pinapparaat)
zijn gekomen: ruim € 3.500,00.
Het geplande scholingsproject is wederom niet van de grond gekomen, maar is wel
opnieuw begroot voor 2018. Hierover zijn nu afspraken gemaakt met de
partnerorganisatie in Cambodja.
De bankkosten voor 2017 waren lager dan in 2016. De transactiekosten werden in
2017 niet meer per noodhulp-actie gemaakt, maar de bedragen werden per cluster
overgeboekt. In totaal zijn er in 2017 17 noodhulpverzoeken gehonoreerd.
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Bijlage 1: Voorgeschiedenis partnerorganisaties Cambodja
CPN Plus (Cambodian People living with HIV Network) was in 2012 de eerste
partnerorganisatie van de voorloper van Untenu. De vraag voor een noodfonds voor
hiv-positieve LHBTI’s kwam vanuit hun sectie homomannen en transgenders. Eind
2015 is afscheid genomen van CPN Plus als partner na onreglementaire uitgaven uit
het fonds en de onwil deze bedragen terug te storten.
CamASEAN is een mensenrechtenorganisatie waar jongeren, lesbische vrouwen en
vrouw-naar-man-transgenders actief zijn. CamASEAN komt op voor LHBTI-rechten,
maar wordt geleid door een heteroman.
CamASEAN heeft vanaf januari tot juli 2016 hulpverzoeken voor Untenu afgewikkeld.
Daarna werd wegens gebrek aan vrijwilligers de samenwerking beëindigd.
Begin 2017 klopte CamASEAN bij Untenu aan met een hulpverzoek voor 3 mensen
uit Phnom Penh. CamASEAN wilde de zaken niet laten afhandelen door BC, op dat
moment de partnerorganisatie van Untenu.
ARV Users Association (AUA) betekent: Hiv-remmers Gebruikers Vereniging. AUA
heeft nog onvoldoende oog voor LHBTI’s met hiv. In 2015 was AUA in beeld als
partnerorganisatie. Untenu zou AUA kennis op gebied van LHBTI aanreiken. Mails
bleven echter onbeantwoord en dus bleef samenwerking uit.
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. Samenwerking stokte omdat KHANA niet
kon afwijken van interne procedures, waardoor de kosten voor Untenu wel beperkt
zouden worden, maar hulp later zou aankomen dan tot dan toe het geval was.
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Bijlage 2: Contacten in Nederland voor 2017
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.
COC Noordoost Brabant
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.
Document Our History Now
In 2014 maakte de Cambodjaanse filmmaker VanNa Hem de documentaire
‘Karma?’, met steun van Document Our History Now. ‘Karma?’ Vertelt het verhaal
van twee hiv-positieve transgender sekswerkers. Untenu mocht de film vertonen.
Zie ook de website van Document Our History Now.
Stichting AidsCare
Voorjaar 2015 zijn gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking met Stichting
AidsCare om zo de activiteiten van Untenu onder hun rechtspersoon te laten vallen.
Uiteindelijk is besloten voor Untenu een eigen rechtspersoon op te richten.
Stichting Het Rode Lint
Stichting Het Rode Lint is een Rotterdamse hiv-belangenorganisatie die lokaal
activiteiten organiseert. Het Rode Lint is participant in Wereld Aids Dag Rotterdam.
Samen met voorzitter Gloria Summerville was de voorzitter van Untenu in 2016 te
gast bij een radioprogramma van Radio Rijnmond.
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