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1

VOORWOORD
Op de voorpagina van dit nieuwe beleidsplan ziet u een foto van
K.C., 25 jaar en in blakende gezondheid. Althans dat was tot nog
niet zo heel lang geleden zo. Hij verdiende de kost als Drag
Queen in een bekende homobar in Phnom Penh, de hoofdstad
van Cambodja.
Schijn bedriegt, want op het moment dat de foto genomen werd
was hij al ziek. Hiv én Tuberculose, geen goeie combinatie.
Niemand die het wist, zelfs zijn vrienden niet.

Een vrijwilliger van onze partnerorganisatie Bandanh Chaktomok vond hem en
diende een noodhulpverzoek in. We kenden uitzonderlijk een hoger bedrag toe
vanwege de gecompliceerde situatie. Enkele weken later overleed K.C., 25 jaar jong.
Schijn bedriegt nogal eens in Cambodja. Achter blinkende façades schuilt niet zelden
een schrijnende situatie. Inkomens zijn vaak laag maar men maakt wat van het
leven. Dat is de kracht van Cambodja, van de Cambodjanen. Armoede zie je niet
altijd, tenzij men tot de allerarmsten hoort.
Achter die schitterende drag show zat dus ook een in en in triest verhaal. Een
verhaal van armoede en taboe. Dat is de andere kant van de medaille.
Toen ik onlangs de beheerders van Facebookpagina’s van homohoreca in Phnom
Penh vroeg mee te werken aan een enquête over hulp aan LHBTI’s die leven met
hiv, kreeg ik de ontstellende reactie: “Ik ken hier niemand met hiv”. Aldus de eigenaar
van de bar waar K.C. optrad.
Er is dus nog veel werk te doen, en niet alleen voor ons. Die enquête leerde ons dat
noodhulp nog altijd bovenaan staat, gevolgd door opleidingen. Verrassend vaak werd
ook hulp bij drugsverslaving genoemd. Voor ons aanleiding om nog eens goed naar
onze prioriteiten te kijken en nieuwe accenten te leggen.
Gelukkig is de stichting financieel gezond, mede dankzij gulle gevers en bijdragen
van fondsen. Dankzij al die bijdragen zijn we in staat om de komende jaren samen
met onze Cambodjaanse partners meer te doen dan noodhulp verlenen.
In het bijzonder noem ik nog Stichting AidsCare. AidsCare financierde onder andere
in Thailand een hospice voor mensen met aids. Nadat het bestuur van AidsCare de
stichting in 2018 ophief omdat de doelen waren bereikt, werd Untenu bedeeld met
een deel van het resterende vermogen. Dit geld zal in 2019 goed besteed worden, in
de geest van het werk van AidsCare besteden we het aan voedsel- en medische
hulp. Een week na het besluit overleed oprichter Jan Straatman. Zijn levenswerk blijft
voor ons een bron van inspiratie.
Rotterdam, 2 januari 2019
Ron van Zeeland
Voorzitter Stichting Untenu
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2

INLEIDING

Alhoewel de economische groei in Cambodja aanhoudt, ligt tegenslag op de loer. Na
de verkiezingen van 2018 bezet de heersende partij alle zetels in het parlement.
Eerder was de belangrijkste oppositiepartij al verboden en zijn de leiders ervan
verbannen of vastgezet. De facto is Cambodja een éénpartijstaat.
De LHBTI-beweging vreest dat de eerder ingevoerde wet die de bewegingsruimte
van non-gouvernementele organisaties inperkt, ook een terugslag op de LHBTIgemeenschap zal krijgen (bron: Phnom Penh Post).
De EU eist dat mensenrechtensituatie verbetert en de democratie hersteld wordt,
anders vervalt de Everything But Arms-regeling (EBA). Onder EBA mogen alle
goederen - behalve wapens - quota- en belastingvrij worden uitgevoerd naar de EU.
Onder deze druk zijn enkele hervormingen doorgevoerd, maar is het voldoende voor
de EU? Als Cambodja uit de EBA gezet wordt, dan treft dat ook de kledingindustrie.
Deze biedt veel mensen werk, zij het vaak onder erbarmelijke omstandigheden.
Over de precieze armoedecijfers is najaar 2018 onenigheid ontstaan tussen de
Cambodjaanse regering en de United Nations Development Program (UNDP). Het
laatste telt naast het inkomen, ook onderwijs en gezondheidszorg mee als
indicatoren van armoede. Zo komt de UNDP op een percentage van de bevolking dat
onder armoedegrens leeft van 35% (bron: The Diplomat).
De Wereldbank hanteert het inkomen en komt voor 2014 (recentere cijfers zijn niet
voorhanden) op 13,5% van de bevolking die op of onder de armoedegrens leeft:
"De armoede in Cambodja blijft afnemen, zij het langzamer dan in het
verleden. Volgens officiële schattingen bedroeg het armoedecijfer in 2014
13,5% tegenover 47,8% in 2007. Ongeveer 90% van de armen leeft op het
platteland. (…) De overgrote meerderheid van de gezinnen die aan de
armoede ontsnapt zijn, heeft dit met een kleine marge gedaan. Ongeveer 4,5
miljoen mensen blijven bijna arm en zijn kwetsbaar om terug te vallen in
armoede wanneer ze worden blootgesteld aan economische en andere
externe schokken.” (bron: The World Bank).
Maar de Wereldbank uit wel zorgen over de gezondheidszorg en onderwijs:
"Gezondheid en onderwijs blijven belangrijke uitdagingen en
ontwikkelingsprioriteiten voor Cambodja. Terwijl de netto-inschrijving in het
basisonderwijs toenam van 82% in 1997 tot 97% in 2016, ligt het percentage
leerlingen met 57% in 2017 aanzienlijk onder het gemiddelde van de landen
met een lager en middeninkomen. Vanaf 2015 heeft 70% van de
Cambodjaanse bevolking (12,3 miljoen mensen) geen toegang tot leidingwater
en heeft 58% (9,3 miljoen mensen) geen toegang tot betere sanitaire
voorzieningen.” (bron: The World Bank).
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Medische zorg is vaak onbereikbaar voor de allerarmsten en medische kennis is
veelal beperkt. Een hoge doktersrekening voor een persoon of gezin dat rond de
armoedegrens leeft kan dan ook grote gevolgen hebben op het besteedbaar
inkomen.
Nog altijd gaan mensen naar nep-artsen die niet zelden nep-medicijnen verkopen.
Hiv-medicatie is gratis, maar reiskosten om medicatie op te halen weerhouden
sommigen ervan hiv-remmers te nemen.
Gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen blijven in grotere mate vatbaar voor
armoede. Dat geldt in Cambodja zeker voor LHBTI’s. LHBTI's die leven met hiv
ervaren een dubbel stigma. Sekswerk wordt soms als uitweg uit de armoede gezien.
Deze groep klopt relatief vaker bij ons aan voor noodhulp. Sekswerkers bevinden
zich in een bijzonder kwetsbare positie, waarvan men zich lastig kan ontworstelen.
Punt van zorg is ook de positie van transgenders. Het is lastig om aan regulier werk
te komen. Transgenders krijgen vaker dan gemiddeld te maken met geweld. Zie ook
het artikel in de Phnom Penh Post van 3 april dit jaar.

Peiling
Om inzicht te krijgen in de behoeften onder de doelgroep is een kleine peiling
gemaakt die verspreid is via sociale media. Duidelijkste uitkomst: noodhulp (voedselen medische hulp) werd het vaakst werden genoemd. Uitvaarten komen sporadisch
voor en zijn derhalve als optie meegenomen.
Verder is de vraag naar beroepsgerichte cursussen groot. Opvallend is dat hulp bij
drugsverslaving veel genoemd werd.
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Onder ‘anders’ werden de volgende zaken genoemd: Geestelijke hulp (2 x);
Starterslening voor eigen bedrijf/bedrijfsplan (2 x); Juridische bijstand (1 x); Medische
hulp bij andere ziekten dan hiv (1 x); Noodopvang voor thuislozen (1 x); Voedselhulp
met vitaminesuppletie (1 x).
Op basis van deze beperkte peiling kunnen we concluderen dat noodhulp de
belangrijkste pijler blijft. Scholing zou een prominentere rol moeten krijgen, ten koste
van betaalde stageplaatsen. Samen met onze partnerorganisatie Bandanh
Chaktomok onderzoeken we welke hulp te bieden aan mensen die verslaafd zijn aan
verdovende middelen.
Aandacht voor de positie van Cambodjaanse sekswerkers in Thailand is een
logistieke uitdaging die ook in overleg met Bandanh Chaktomok opgepakt wordt.

medische hulp
voedselhulp
overig*

opleiding
stage

verslavingshulp
sekswerk Thailand

5%
11%

20%

15%
19%

15%
16%

De beleidswijzigingen die voortvloeien uit ervaringen in het verleden, evaluaties met
onze partnerorganisatie en deze peiling worden in de volgende hoofdstukken verder
uitgewerkt.
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3

NOODHULP

3.1

Situatieschets

Weinig kennis over medicijngebruik in het algemeen, de bereidheid om op consult te
gaan bij een ‘arts' die geen arts is. Dit alles is in combinatie met armoede een recept
voor ellende. Als mensen uit onze doelgroep tot de allerarmsten behoren dan is de
gang naar de erkende hiv-kliniek om de medicatie op te halen soms al te duur. En zo
komt men soms ook terecht bij een nep-dokter die niet zelden nep-pillen voorschrijft.
De mensen die noodhulp behoeven behoren doorgaans tot de kwetsbaarste groep
LHBTI’s. Vaak transvrouwen, en een groot percentage verdient de kost als
sekswerker. Contact met de familie is er niet altijd.
Het komt ook voor dat niemand kan bijdragen in de kosten van een uitvaart. Dan is
dit het laatste wat Untenu kan betekenen: een waardig afscheid faciliteren.

3.2
•

•

3.3

Doelgroep
Hiv-positieve LHBTI’s die acuut voedsel, onderdak of medische zorg nodig
hebben en hiervoor geen middelen hebben. (Nabestaanden van) overleden
hiv-positieve LHBTI’s die geen of onvoldoende middelen hebben voor een
waardige uitvaart.
Regenboogfamilies (een persoon die ofwel afhankelijk is van iemand van de
primaire doelgroep, ofwel als mantelzorger onmisbaar voor iemand van de
primaire doelgroep).

Doel noodhulp

Het in principe eenmalig voorzien van noodhulp in de vorm van voedsel- en
medische hulp, reis- en eventuele bijkomende kosten zodat zij weer in staat zijn voor
zichzelf te zorgen.

3.4
•
•
•

Doelstellingen
Eenmalige noodhulp door middel van een financiële bijdrage ten behoeve van
voedsel, (tijdelijk) onderdak of medische bijstand of:
Voedselhulp, transport naar kliniek.
Financiële bijdrage ten behoeve van een waardige uitvaart.
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3.5

Organisatie

Onze lokale partnerorganisatie Bandanh Chaktomok beschikt over een bijna
nationaal dekkend netwerk van vrijwilligers. Zij zijn het die mensen vinden die
noodhulp behoeven. Zij bezoeken de mensen en verzamelen de benodigde
gegevens die vergezeld van een formulier (in het Engels en Khmer) door de
coördinator aan Untenu wordt gestuurd.
Bandanh Chaktomok wordt ten behoeve van noodhulp bevoorschot door Untenu. Na
toetsing door Untenu besluit het bestuur tot het toekennen van een bedrag van
maximaal $150,-. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
Alle verzoeken tot noodhulp voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•

Beoogde ontvanger is hiv-positief (bewijs: foto hiv-boekje) en behoort tot de
doelgroep LHBTI of Regenboogfamilie.
Indien mogelijk wordt van de ontvanger een foto van het ID-bewijs
meegezonden.
Beoogde ontvanger heeft directe nood aan (financiële ondersteuning ten
behoeve van) medische hulp, voedsel of onderdak.
Financiële bijstand dient in principe voor maximaal één maand.
Nabestaanden van een overleden hiv-positieve LHBTI hebben geen middelen
voor een uitvaart.

Achteraf vindt de verantwoording plaats door middel van bonnetjes en foto’s.
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4

OPLEIDINGEN

4.1

Situatieschets

Kijkend naar het opleidingsniveau van de hulpvrager valt op dat op een enkeling na
niemand een beroepsopleiding heeft gevolgd. Dat zegt veel over de financiële positie
waarin men zich bevindt. Veel hulpvragers verdienen een mager inkomen als
schoonmaker, motodop (brommertaxi), seizoensarbeider en helaas is sekswerk voor
een grote groep het enige alternatief dat men ziet.
Fysieke aftakeling is dikwijls de oorzaak van afnemende inkomsten bij hiv-positieve
sekswerkers. Het werk brengt zowel gezondheidsrisico’s met zich mee als kans om
slachtoffer van geweld te worden. Bovendien heeft deze groep nauwelijks uitzicht op
ander werk.
Hoewel de werkgelegenheid toeneemt in Cambodja, is het vaak ongeschoold werk.
De concurrentie is groot, 60% van de bevolking is jonger dan 54 jaar (bron: Index
Mundi). Het niveau van het geboden onderwijs is veelal onder de maat in Cambodja.
Een deel van de jongere generatie LHBTI’s heeft gebrek aan financiële middelen en
daardoor weinig vooruitzicht op een redelijk betaalde baan en loopt een groter risico
om in de entertainment business te belanden als sekswerker. Untenu oordeelt niet
over sekswerk, maar concludeert wel dat sekswerk dikwijls gevaarlijk en ongezond
werk is, mede doordat prostitutie illegaal is in Cambodja.
Een kans op een beter levensperspectief is een beroepsopleiding. Het leren van
professionele vaardigheden, die de doelgroep in staat stellen om op een veilige en
duurzame manier in het levensonderhoud te voorzien, is het uiteindelijke doel.
Voor de komende jaren wordt meer geld uitgetrokken voor beroepsgerichte
cursussen ten behoeve van onze doelgroep.

4.2

Doelgroep

Hiv-positieve LHBTI’s die als gevolg van armoede onvoldoende onderwijs hebben
genoten en daardoor weinig perspectief hebben op veilige, voldoende betaalde
arbeid.

4.3

Doel opleidingen

Duurzaam verbeteren van leefomstandigheden van hiv-positieve LHBTI’s die in
armoede leven.

4.4

Doelstelling

Al dan niet in groepsverband aanbieden van beroepsgerichte cursussen aan hivpositieve LHBTI’s.
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4.5

Organisatie

Stichting Untenu betaalt individuele opleidingen en/of werkt samen met erkende
organisaties in Cambodja die ervaring hebben met het opleiden van kwetsbare
groepen naar duurzamer en veiliger werk.
Lokale afdelingen van onze Cambodjaanse partnerorganisatie Bandanh Chaktomok
mogen ook een plan indienen voor het organiseren van een beroepsgerichte cursus.
Hierin dient minimaal het aantal deelnemers, exacte doelgroep, duur van de
opleiding en beoogd einddoel en begroting worden beschreven. Na goedkeuring
door het bestuur van Untenu kan de afdeling de cursus organiseren. Indien mogelijk
wordt de opleiding afgerond met een certificaat.
Deelnemers aan cursussen of opleidingen voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
•
•

Deelnemers zijn hiv-positief en behoren tot de LHBTI-doelgroep.
Deelnemers hebben zelf geen, of onvoldoende scholing genoten.
Deelnemers zijn in bezit van een ID-bewijs. Indien men geen ID-bewijs heeft
kan aanvraag vergoed worden.

Extra aandacht gaat uit naar sekswerkers die inkomsten zien dalen als gevolg van
fysieke klachten en/of het ouder worden en mensen die hoger risico lopen om
betrokken te raken in de entertainment business als sekswerker.
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5

WERKERVARING

5.1

Situatieschets

Mensen die in armoede leven, die tot een gemarginaliseerde en soms
gediscrimineerde groep behoren hebben grote kans in een vicieuze cirkel terecht te
komen. Het is lastig uit de armoede te ontsnappen als je door gebrek aan opleiding
blijft hangen in onzekere en laagbetaalde baantjes.
Dat geldt helemaal voor mensen die als sekswerker hun geld verdien(d)en. Het
stigma dat zij meedragen zorgt ervoor dat zij nauwelijks kansen hebben op ander
werk.
Veel mensen dromen van een eigen bedrijfje. Soms is dit een reële kans op een
beter leven. Denk aan transvrouwen en homomannen die ambulant kapper of
schoonheidsspecialist zijn. Met relatief weinig middelen kunnen zij hun beroep
uitoefenen.
Deze vicieuze cirkel doorbreken is niet eenvoudig. Stichting Untenu wil kansarme
hiv-positieve LHBTI’s ondersteunen door te bemiddelen naar werkervaringsplaatsen
en op langere termijn eventueel ook ondersteuning bieden bij het opzetten van een
eigen bedrijfje.

Voor 2019 en 2020 houden we budget vrij om samen met Bandanh Chaktomok bij
Rambutan Resorts in Phnom Penh en Siem Reap geschikte kandidaten te plaatsen
voor een betaalde stage.

Beleidsplan 2019-2020 Stichting Untenu

pagina 12
! van 25

Voor mensen met een arbeidsverleden als sekswerker zal gezocht moeten worden
naar andere werkervaringsplekken dan Rambutan aangezien het moeilijker is deze
groep hier succesvol een stage aan te bieden.

5.2

Doelgroep

Hiv-positieve LHBTI’s die in armoede leven en die geen werkervaring hebben in een
reguliere baan of onvoldoende middelen hebben voor het opstarten van een eigen
bedrijf.

5.3

Doel werkervaring

Het bieden van werkervaring waardoor men betere vooruitzichten, met name heeft
op de arbeidsmarkt en verbeterde levensomstandigheden. Ondersteunen bij
opstarten eigen bedrijf waardoor iemand zicht heeft op betere
levensomstandigheden.

5.4

Doelstelling

Bemiddeling van hiv-positieve LHBTII's naar betaalde werkervaringsplaatsen.
Begeleiding bij het opstarten van een eigen bedrijf.

5.5

Organisatie

Stageplaatsen:
•
•
•
•

Bandanh Chaktomok selecteert geschikte kandidaten voor betaalde
stageplaatsen bij Rambutan Resorts (Phnom Penh/Siem Reap).
Rambutan Resorts bepaalt of iemand plaatsbaar is.
Untenu financiert medische controle, gebitsrenovatie, werkkleding & schoenen en 3 maanden Engelse les.
Bij gebleken geschiktheid zet Rambutan de Engelse les voort en vallen
kandidaten onder de personeelsvoorwaarden v.w.b. medische zorg.

Begeleiding naar eigen bedrijf:
•
•
•
•

Kandidaten worden door Bandanh Chaktomok geselecteerd en aan Untenu
voorgedragen.
Via crowdfunding zamelt Untenu geld in voor specifieke kleinschalige
projecten die leiden tot een eigen bedrijf.
Kandidaten krijgen begeleiding bij schrijven bedrijfsplan.
Indien voldoende geld beschikbaar is worden opstartkosten gefinancierd.
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6

VERSLAVING VERDOVENDE MIDDELEN

Situatieschets
Uit de hulpverzoeken sinds 2015 blijkt dat bij een behoorlijk aantal hulpvragers
verslavingsproblematiek speelt, met name verslaving aan verdovende middelen.
Gebruik van verdovende middelen is één van de oorzaken van onregelmatig gebruik
of zelfs van het stoppen met het nemen van hiv-remmers. Dit komt bovenop de toch
al belabberde kennis van goed medicijngebruik onder veel Cambodjanen (zie ook
hoofdstuk 2).
De kans dat iemand die verslaafd is aan verdovende middelen bij herhaling een
beroep doet op noodhulp, is dan ook groot.
Het organiseren en financieren van ontwennings- en resocialisatieprogramma’s in
Cambodja is gecompliceerd en vergt dan ook een goede voorbereiding. In 2019 zal
onderzocht worden of een succesvol programma van begeleiding en ontwenning kan
worden opgezet.
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7

KHMER SEKSWERKERS IN THAILAND

Situatieschets
In de toeristische plaatsen in Thailand vinden veel Cambodjanen (Khmer) werk.
Soms met werkvergunning, maar vaak ook illegaal. Niet zelden is dit verkapt
sekswerk in massagesalons of in de horeca. De badplaatsen Pattaya en Jomtien,
relatief dicht bij de Cambodjaanse grens, zijn met name in trek bij Cambodjaanse
LHBTI's.

Van meerdere hulpvragers is bij ons bekend dat ze in Thailand ziek werden en
geconfronteerd werden met hiv, al dan niet opgelopen tijdens het werk. In 2018
hebben we een sekswerker naar Cambodja laten brengen om hem daar voedsel- en
medische hulp te bieden.
Hiv/aids is een lastig bespreekbaar onderwerp onder deze groep en het vergt tact bij
het benaderen van de doelgroep. Sekswerk is zowel in Thailand als Cambodja bij
wet verboden en mede hierdoor verkeert men in een kwetsbare positie. Zorg is voor
illegale werknemers nauwelijks toegankelijk.
Voorlichting, PrEP en preventief testen zouden een mooi begin zijn in het voorkomen
van problemen. Maar lange werktijden - veelal ’s nachts - en de kwetsbare positie
waarin deze specifieke doelgroep zich bevindt maken dat het een uitdaging is deze
mensen te benaderen.
In 2019 zullen samen met onze partnerorganisatie de mogelijkheden verkend worden
om iets te betekenen voor deze doelgroep.
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8

LHBTI/HIV-ORGANISATIES CAMBODJA

8.1

Situatieschets

In Cambodja vervullen anno 2019 enkele hiv-negatieve heteromannen nog steeds
een sleutelrol in in de strijd voor gelijke rechten voor voor LHBTI’s en voor mensen
met hiv. Zonder twijfel verzetten deze mannen hun werk met de beste intenties. Maar
voor de LHBTI-gemeenschap en voor mensen die leven met hiv is het essentieel dat
zij goed worden vertegenwoordigd door mensen uit de eigen gemeenschap.
Zelfs bij specifieke organisaties voor mensen met hiv, of die zich expliciet richten op
mensen met hiv werken vaak nauwelijks mensen die zelf leven met hiv. Laat staan
dat ze LHBTI of I zijn.
Stichting Untenu wil graag bijdragen aan het versterken van de LHBTI- en hivbeweging. Daarom willen we beloftevolle mensen in de LHBTI- en/of hivgemeenschap de kans geven zich te ontwikkelen tot de leiders van de toekomst.
Het versterken van onze partnerorganisatie is één van de middelen daartoe.
Hierdoor bereiken we óók dat onze samenwerking verdiept wordt en stellen wij hen
in staat onze gezamenlijke doelen te verwezenlijken.
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We starten in 2019 met een proef om op provisiebasis een coördinator bij onze
partner Bandanh Chaktomok te stationeren. Op basis van 20 uur per week, zodat er
naast werk voor de Untenu-doelen ook menskracht overblijft voor het werk van
Bandanh Chaktomok. Daarnaast maken we budget vrij voor scholing en
terugkoppeling met de vrijwilligers van Bandanh Chaktomok.

8.2
•
•

8.3
•
•

8.4
•
•
•

8.5
•

•

Doelgroep
Leden van de (hiv-positieve) LHBTI-gemeenschap in Cambodja die de
potentie hebben om de toekomstige leiders van hun gemeenschap te zijn,
maar die kennis en ervaring ontberen.
Vrijwilligers en de coördinator van onze partnerorganisatie Bandanh
Chaktomok.

Doel versterken LHBTI-beweging
Versterken van de capaciteit van (hiv-positieve) LHBTI’s, zodat ze toegerust
zijn om in de toekomst belangrijke posities in de hiv & LHBTI-gemeenschap in
te nemen.
Versterken van de slagkracht van onze partnerorganisatie.

Doelstellingen
Het opleiden en trainen van beloftevolle (hiv-positieve) LHBTI’s in het
leiderschap, verantwoording, besturen, etc.
Op provisiebasis stationeren van een coördinator bij de partnerorganisatie.
Scholings- & terugkoppelingsdag organiseren met vrijwilligers
partnerorganisatie.

Organisatie
Partnerorganisatie Bandanh Chaktomok krijgt maandelijks geld om op
provisiebasis een coördinator aan te stellen. Eerst drie maanden op proef,
verlenging met drie maanden bij gebleken geschiktheid. Stichting Untenu en
Bandanh Chaktomok stellen hiervoor een overeenkomst op.
Partnerorganisatie dient plan en begroting in t.b.v. terugkoppelings- &
scholingsdag en uitvoering geschiedt tijdens aanwezigheid voorzitter in
Cambodja. Budget voorziet in accommodatie en maaltijden t.b.v. deelnemers.
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9

STICHTING UNTENU

9.1

Cambodja

Sinds 2017 werkt Stichting Untenu exclusief samen met Bandanh Chaktomok. In
2018 zijn we begonnen om per correct afgewikkelde noodhulp $10,- uit te keren die
Bandanh Chaktomok naar eigen inzicht kan besteden. Hiermee versterkten we op
zeer bescheiden schaal de organisatie.
In 2018 is geld ingezameld ten behoeve van het aanstellen van een coördinator bij
Bandanh Chaktomok voor 50% fte. In 2019 zullen hiertoe fondsen worden
aangeschreven teneinde voor een aantal jaar zekerheid te bieden aan onze
partnerorganisatie. Zodoende zal de voortgang in de uitvoering van de gezamenlijke
projecten niet belemmerd worden.
9.1.2 Bandanh Chaktomok
•
•
•
•
•

Stichting Untenu werkt samen met de lokale LHBTI-organisatie: Bandanh
Chaktomok, the National LGBT Network Cambodia.
Via het netwerk van Bandanh Chaktomok worden noodsituaties gesignaleerd
waarna een hulpverzoek via een formulier kan worden ingediend bij Stichting
Untenu.
Vrijwilligers vallen onder verantwoordelijkheid van Bandanh Chaktomok.
Bandanh Chaktomok legt aan Stichting Untenu verantwoording af over de
uitgaven d.m.v. bonnen en foto's van de via Untenu ontvangen gelden.
Bandanh Chaktomok kan voorstellen indienen voor beroepsgerichte
cursussen en kandidaten voor betaalde stages.

9.1.3 Rambutan Resorts
Stichting Untenu heeft afspraken gemaakt met Rambutan Resorts (Phnom Penh/
Siem Reap) over betaalde stageplaatsen. Bandanh Chaktomok levert potentiële
kandidaten die in overleg met het management van Rambutan Resorts worden
aangenomen voor een betaalde stage (zie hoofdstuk 4).
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9.2

Nederland

9.2.1 Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers dat zich in wil zetten voor bestuurs- en andere functies
schommelde, maar groeit wel. In 2018 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden.
Ook is de samenstelling van de Raad van Advies veranderd. Mede hierdoor hopen
we met meer slagkracht de komende jaren in te gaan.
Ambassadrices Meander & Bijoux zijn nog immer bereid om ten behoeve van de
stichtingskas hun beste beentjes voor te zetten en op deze manier geld op te halen
voor het goede doel. De Kerstbingo van het COC Noordoost Brabant was in 2018
een mooi voorbeeld van een geslaagd optreden, dat ook nog eens een fors bedrag
opleverde.

9.2.2 Activiteiten
In 2019 beperkt de stichting zich tot twee grote publieksacties: International AIDS
Candlelight Memorial op 19 mei (in samenwerking met Stichting Mara) en Rotterdam
Pride in het weekeinde van 28 en 29 september. Dit doen we om zichtbaar te blijven
in de stad, bovendien genereert met name Rotterdam Pride ook inkomsten.
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Daarnaast zijn er publieksoptredens en lezingen waar het werk van de stichting
gepresenteerd wordt of op een andere wijze geld wordt opgehaald ten behoeve van
het werk van Untenu.
9.2.3 Fondsenwerving
Geld wordt met name ingezameld in Nederland, onder andere in de hiv- en LHBTIgemeenschap, bij evenementen als Rotterdam Pride en AIDS Candlelight Memorial,
optredens van onze ambassadrices Meander & Bijoux.
Het Willems-Koop fonds heeft ook voor 2019 een bedrag ter beschikking gesteld ten
behoeve van overheadkosten en noodhulp. Andere fondsen worden in 2019 en 2020
aangeschreven om bij te dragen aan de kosten van beroepsgerichte cursussen t.b.v.
de doelgroep, noodhulp en een betaalde coördinator in Cambodja.
9.2.4 Internet & sociale media
Sinds de oprichting van de stichting beheert de stichting drie websites: een
Nederlandstalige, een Engelstalige en één in het Khmer.
Ook is vanaf de oprichting gekozen voor Facebook en Twitter als social media waar
Untenu zich presenteert. Facebook heeft een praktische reden: communicatie met
Cambodja verloopt veelal via Facebook. We delen hier onze verhalen, evenementen
en halen soms geld op. We doen dit in het Nederlands en in het Engels. Twitter is
meer gericht op communicatie naar de buitenwereld, zowel in het Nederlands als in
het Engels. Twitter is ook geschikt om media, journalisten en om ons professionele
netwerk te vergroten.
Naast Twitter en Facebook zijn er twee interactieve kaarten op GoogleMaps (één in
het Nederlands, en één in het Engels) waarop alle hulpvragen sinds 2015 worden
bijgehouden, compleet met snelkoppelingen naar verhalen op onze Nederlands- en
Engelstalige webpagina's.
Tijden veranderen, dat geldt zeker voor het gebruik van media. Mensen zijn meer
gericht op snelle communicatie via korte berichten. De vraag is niet of dit jammer is,
de vraag is eerder: wat werkt beter om onze doelstellingen te verwezenlijken?
Onze websites zien er goed en professioneel uit, de verhalen zijn echter voor veel
mensen te lang. Als we kijken naar Nederland dan zetten we Facebook in om via
onze verhalen te vertellen wat we doen, en - niet onbelangrijk - geld op te halen.
De doelgroep op Facebook en Twitter is doorgaans ouder dan de Snapchat- en
Instagramgebruiker. Maar de financiële draagkracht en de bereidheid om geld aan
een goed doel te doneren is groter bij de niet-jongeren.
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Nieuw beleid sociale media:
1. We gaan ons richten op Twitter als communicatie- en netwerkmedium en
Facebook als medium om ons verhaal te vertellen en geld in te zamelen.
Instagram en Snapchat worden (nog) niet ingezet.
2. We gaan kortere berichten publiceren, vergezeld van video’s (niet langer dan een
minuut) om duidelijk te maken in welke positie onze doelgroep zich bevindt.
3. Hiertoe wordt een professioneel ogende intro en afsluiting gemaakt die in lijn is
met onze huisstijl, waardoor de korte video’s makkelijk en snel te bewerken zijn.
4. Er blijft ruimte voor langere verhalen en langere video’s die gericht zijn op het
publiek dat meer geïnteresseerd is in de materie.
5. In 2019 starten we een proef met advertenties op Facebook. Uitgangspunt is dat
een minimale financiële investering een veelvoud van donaties oplevert. Een
sponsor die bekend is met internetcampagnes is bereid de kosten voor eerste
advertenties op zich te nemen.
6. Een social mediawerkgroep stippelt- en voert de campagne uit. Een tweede
vrijwilliger is als beheerder van de Facebookpagina toegevoegd.
7. Overwogen wordt om in 2020 een pagina in het Chinees (Mandarijn) toe te voegen
aan www.untenu.com. Meer Chinese LHBTI's reizen en de mogelijkheid en de
bereidheid om te doneren neemt toe.
8. Als de pagina in het Mandarijn is gerealiseerd wordt bekeken of ook specifiek op
de Chinese markt gerichte sociale media worden ingezet (Weibo en Renren). Dit
vergt extra aandacht in verband met censuur. Bovendien moet een vrijwilliger die
het Mandarijn machtig is beschikbaar zijn.
9. Aandachtspunten voor de langere termijn zijn de 'gay dating apps':
• Grindr: doelgroep Cambodja voor onderzoek; doelgroep Nederland voor
fondsenwerving).
• Planet Romeo: Nederlands/Engelstalige markt in verband met fondsenwerving.
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Vastgesteld op 2 januari 2019
de voorzitter:

de penningmeester:

Ron van Zeeland

Xandra Visser
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10 Snelkoppelingen
2. Inleiding:
https://www.phnompenhpost.com/national-politics/unhrc-releases-documents-statecambodia
https://www.phnompenhpost.com/national/lgbtiq-groups-fear-setback
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/trade-10052018160312.html
https://thediplomat.com/2018/10/why-cambodias-poverty-statistics-dispute-matters/
https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/CB_KHM-2.pdf
https://www.adb.org/countries/cambodia/poverty
https://microrainbow.org/wp-content/uploads/2017/12/CambodiaReportEN.pdf
https://www.phnompenhpost.com/national/trans-violence-widespread-cambodia
https://www.khmertimeskh.com/50564715/raising-the-profile-of-lgbt-rights/
4. Opleidingen:
https://www.indexmundi.com/cambodia/age_structure.html
http://rambutanresort.com/
6. Verslaving aan verdovende middelen:
https://www.dararehab.com/drug-alcohol-rehab/cambodia/
http://www.daraccambodia.org/
https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/project/cambodia/khmk51.html
9. Stichting Untenu
https://www.facebook.com/bandanh.chaktomok/
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