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1  INLEIDING 
Het jaar 2018 sloot de stichting af met een positief saldo, en dat is niet iets waar we 
per se blij mee zijn. Liever geven we het opgehaalde geld allemaal uit aan waar we 
voor staan: noodhulp, opleidingen en betaalde stages. 

Voor wat betreft noodhulp waren er bijna evenveel aanvragen als in 2017. De 
betaalde stages kwamen evenals de opleidingen niet van de grond. 

De oorzaak lijkt inmiddels wel duidelijk. De fondsen die onze partnerorganisatie in 
Cambodja - Bandanh Chaktomok ofwel the National LGBT Network Cambodia - had, 
hebben zich teruggetrokken, en als gevolg daarvan werden in april 2018 de 
contracten met de drie betaalde krachten opgezegd. Onze coördinator ter plaatse 
was één van hen. Vanaf april heeft hij dus én activiteiten voor Bandanh Chaktomok 
alsmede die van Stichting Untenu als vrijwilliger moeten uitvoeren. En daarnaast nog 
op zoek naar eigen inkomen. 

Dat werkte niet zoals wij allen zouden willen. Vandaar dat we in het Beleidsplan 
2019-2020 hebben afgesproken geld vrij te maken om hem voor 20 uur per week te 
gaan betalen. Op provisiebasis. En dat betaalde zich direct uit in 2019: een record 
aan noodhulpverzoeken en met onze financiële bijdrage kon Bandanh Chaktomok 
weer een vrijwilligersbijeenkomst organiseren. Een bijeenkomst waarin ook onze 
doelen zijn besproken. 

In 2018 hebben we ook een kleine enquête gehouden over de aard van de gewenste 
hulp. Daaruit bleek onder andere dat naast de traditionele doelen ook aandacht zou 
moeten zijn voor problematisch drugsgebruik en speciale aandacht voor 
Cambodjaanse sekswerkers in Thailand. 

Tot slot goed nieuws uit de organisatie zelf: het bestuur is sinds eind 2018 weer op 
sterkte met de komst van Marc Oudshoff als secretaris. Dit zorgt voor nieuwe energie 
en hernieuwd enthousiasme. Samen met de vrijwilligers in Nederland en in 
Cambodja gaan we ertegenaan om in 2019 meer te betekenen dan ooit. 

Rotterdam, maart 2019 

Ron van Zeeland 
Voorzitter Stichting Untenu 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2  CAMBODJA 
Politieke ontwikkelingen 

Het afgelopen jaar kenmerkte zich enerzijds door een aanhoudende economische 
groei, maar tegelijkertijd ook politieke onzekerheid. De greep op de macht is het 
afgelopen jaar door het regime verder verstevigd. De facto is Cambodja nu een 
éénpartijstaat. 
 
Daarnaast dreigde de EU de bevoorrechte handelspositie van Cambodja op te 
heffen, hiertoe zijn begin 2019 concrete slapen gezet. Hierdoor is ook de 
economische ontwikkeling onzeker, iets dat ook gevolgen voor de politieke stabiliteit 
kan hebben. 

De LHBTI-beweging vreest dat de eerder ingevoerde wet die de bewegingsruimte 
van non-gouvernementele organisaties inperkt, ook een terugslag op de LHBTI-
gemeenschap zal krijgen (bron: Phnom Penh Post). 

Economische ontwikkelingen & armoede 

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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LHBTI’s en mensen met hiv  

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, waaraan men zich lastig kan ontworstelen. 

Punt van zorg bleef ook in 2018 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. 
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2.1  Noodhulp 
 
Vanaf 1 januari is de doelgroep uitgebreid met regenboogfamilies.  

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.  

Noodhulp is bedoeld als eenmalige hulp, niet als maandelijkse bijstand. Aanvragers 
is erop gewezen dat hun levensstijl (door alcohol of drugsproblematiek niet 
regelmatig innemen van hiv-remmers) ertoe leidt dat noodsituaties terug blijven 
komen. 

2.1.1  Aantal aanvragen 

In 2018 zijn 16 aanvragen gehonoreerd (tegenover 17 in 2017). Het patroon was 
gelijk aan voorgaande jaren: weinig tot geen aanvragen in de eerste maanden en 
een piek in de laatste maanden van het jaar. 

Voor het eerst zette de groei van het aantal noodhulpverzoeken niet door. De 
oorzaak hiervoor vinden we in het woelige water waarin onze partnerorganisatie zich 
bevond in 2018. Als gevolg van terugtrekkende donoren moesten de drie betaalde 
medewerkers worden ontslagen. Onder hen ook onze coördinator ter plaatse. 

Prognose 2019 

De situatie bij onze partnerorganisaties was reden voor Untenu om de bakens te 
verzetten. In de begroting van 2019 is geld vrijgemaakt voor een proef met een 
deeltijd-coördinator bij Bandanh Chaktomok.  

Meteen zagen we een enorme toename van het aantal hulpaanvragen. Als deze 
trend zich doorzet kan het aantal noodhulpverzoeken stijgen tot boven de 40. 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2.1.2  Leeftijdsopbouw 

Sinds 2017 wordt de leeftijd van de hulpaanvragers gedocumenteerd. In 
tegenstelling tot het jaar ervoor lag de piek in 2018 tussen de 26-30 jaar en in 
mindere mate  tussen 46-50 jaar.  

Verder valt op dat we in 2018 een tiener hebben geholpen en dat er ook enkele 
hulpaanvragen van 50-plussers zijn toegekend. 
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2.1.3  Gender en seksuele voorkeuren 

In de aanvraagformulieren maken we onderscheid naar de volgende subgroepen: 
lesbische vrouwen, homomannen, biseksuele vrouwen, biseksuele mannen, man 
naar vrouw transgenders (transvrouw). vrouw naar man transgenders (transman), 
non-binair, personen met intersekse conditie en tot slot regenboogfamilies. 

In Cambodja wordt voor homo- en biseksuele mannen vaak de term MSM (mannen 
die seks hebben met mannen) gebruikt. De term gay hoor je in de steden nu ook.  

Transgenders worden in Cambodja aangeduid als TG, of katheuy. Hierbij doelt men 
meestal op man-naar-vrouw-transgenders (transvrouwen). In het dagelijks 
taalgebruik duidt men lesbische vrouwen en transmannen vaak aan met ‘hij’.  

De term 'non-binair' is in Cambodja nog niet zo bekend. Personen met intersekse 
conditie zijn we bij de hulpaanvragen nog niet tegengekomen. 

In 2018 hielp Untenu: 1 lesbische vrouw; 9 homomannen; 5 man-naar-vrouw 
transgenders; 2 regenboogfamilies: 
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Interessant is de ontwikkeling van de doelgroepen door de jaren heen. Transvrouwen 
voerden de lijstjes aan tot en met 2017. In 2018 vormen homomannen de grootste 
groep van de hulpvragers.  

Die trend zet zich in 2019 ook voort: tussen januari en maart hielpen we uitsluitend 
mannen, waarvan 1 biseksuele man. Regenboogfamilies maken pas sinds 2017 deel 
uit van de doelgroep. 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2.1.4  Geografische spreiding 

In tegenstelling tot 2017, kwamen er in 2018 weer veel aanvragen binnen vanuit 
Phnom Penh. Het vorig jaar gerapporteerde tekort aan vrijwilligers in de hoofdstad 
lijkt te zijn opgelost.  

Ook uit Battambang komt een stabiel maar relatief hoog aantal hulpverzoeken.  

Opvallend is het ontbreken van aanvragen uit de toeristische steden Sihanoukville en 
Siem Reap. Toerisme heeft hier een aanzuigende werking op sekswerkers (en op 
klanten). Daar waar sekswerkers in de overige steden zich doorgaans op de lokale 
markt richten, trekken Sihanoukville en Siem Reap veel rijkere buitenlandse 
toeristen.  

De markt doet hier zijn werk: jonge aantrekkelijke sekswerkers verdienen hier relatief 
goed en hoeven zodoende geen beroep te doen op ons noodfonds. 

Voor het eerst meldde zich iemand vanuit Pattaya, Thailand. Hij is op kosten van 
Untenu naar zijn geboortestad Battambang in Cambodja vervoerd en daar verpleegd. 

Jaarverslag 2018 Stichting Untenu              � Pagina �  van �12 26

Bantey Mean Chey

Battambang

Kampong Chhnang

Kampong Thom

Kandal

Koh Kong

Phnom Penh

Poipet

Prey Veng

Siem Reap

Sihanoukville

Pattaya (Thailand)

Aantal hulpverzoeken

0 4 8 12 16

2015 2016 2017 2018



Een overzicht met alle verzoeken vanaf 2015 is weergegeven op een interactieve 
kaart op GoogleMaps met links naar verhalen op untenu.nl. 

Klik hier om naar de interactieve kaart te gaan. Als u op een regio klikt verschijnt het 
aantal hulpverzoeken per jaar, plus snelkoppelingen naar verhalen over 
hulpverlening in die stad of regio. 
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2.1.5  Opleidingsniveau 

4 personen hadden niet meer dan basisonderwijs (Primary) doorlopen; 11 personen 
hadden voortgezet onderwijs genoten; slechts één persoon had een beroepsstudie 
gevolgd. Eén persoon zat nog op het voortgezet onderwijs (Secondary). 
 

Op de volgende pagina een overzicht van alle gerapporteerde beroepsgroepen vanaf 
2015. 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2.1.6  Beroepsachtergrond 

Vaak had men één of meerdere beroepen tegelijk. Sommige beroepen worden met 
name in het droge seizoen uitgeoefend - in Cambodja ook wel het trouwseizoen. Dit 
geldt vooral visagisten en ceremoniemeesters die werken bij trouwpartijen en -
ceremonies. In het regenseizoen is er dan vaak geen werk of het fysiek zwaar werk, 
zoals in de landbouw. 

In 2018 hielpen we opvallend weinig sekswerkers. Andere jaren konden we meer 
beroepsachtergronden herleiden tot sekswerk dan in 2018. 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 in de praktijk ook 
vaak onder de noemer sekswerk.  

Opmerkelijke beroepsgroepen die we in 2018 voor het eerst tegenkwamen waren 
een waarzegster, ceremoniemeesters, een journalist en een drag queen. 
 

Een waarzegster op een markt in Battambang. 
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2.1.7  Aard van de hulp & kosten 

De geboden hulp is over 2018 als volgt verdeeld: 

Aantal x geboden hulp 

Voedsel- en medische hulp vormen nog steeds de hoofdmoot van de verleende hulp. 
Er werd in 2018 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 beter 
functionerende netwerk van onze partnerorganisatie.  

In 2018 betaalden we slechts eenmaal een uitvaart. Deze trend zette zich helaas niet 
voort in 2019: alleen al in januari bekostigden we twee uitvaarten. 

Opmerkelijk is dat tbc in 2018 plots opduikt in de statistieken. In 2018 wordt tbc twee 
keer genoemd. Eén van de personen die naast hiv ook tbc had is in januari 
overleden. Daarnaast werd in januari 2019 nog iemand geholpen die naast hiv ook 
geïnfecteerd was met tbc. 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Uitgaven noodhulp 

Het geld dat Stichting Untenu uittrok voor noodhulp is sinds de oprichting  gestegen. 
De stijging is grotendeels te verklaren door het groeiend aantal hulpvragen per jaar. 
In 2019 steeg het aantal hulpaanvragen explosief. Mogelijke verklaring is de 
aanstelling van een betaalde coördinator. 

Maar dat geldt niet voor 2018: We hielpen toen twee personen minder dan in 2017. 
Toch gaven we in totaal meer uit aan noodhulp dan het jaar ervoor. Dit komt omdat 
twee specifieke hulpvragen erg duur waren vanwege de complexe problematiek. 

In zijn algemeenheid kan wel gesteld worden dat ook in Cambodja de prijzen stijgen, 
dus óók die van noodhulp.  

Gemiddeld bedrag uitgegeven per noodhulp sinds 2015: 

2015  €  76,- 
2016   €  73,- 
2017  €  85,- 
2018  € 123,- (na correctie 2 x dure noodhulp) 
2019  € 117,- (januari t/m maart) 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2.2  Scholing 

In 2018 heeft de stichting voor het eerst een groter bedrag voor scholing in de 
begroting opgenomen.  

Scholing is één van de drie kerndoelstellingen van Untenu. Alhoewel noodhulp 
voorop staat is scholing van een andere orde. Noodhulp is in principe eenmalig, 
scholing is erop gericht mensen op termijn een beter perspectief op betaald werk te 
geven. Of, op ander werk, mocht bijvoorbeeld het huidige werk onveilig of ongezond 
zijn. In dat geval moet het leiden naar een duurzamere bron van inkomsten. 

Het uitvoeren van deze doelstelling bleek in 2018 een brug te ver voor onze 
partnerorganisatie. De wil was er wel, maar het ontbrak aan voldoende menskracht 
om dit te organiseren. 

Eén van de redenen is al eerder genoemd: het als gevolg van bezuinigen door 
fondsen ontslaan van de drie betaalde krachten. De nadruk werd gelegd op 
humanitaire hulp. 

Echter een ander probleem werd door Bandanh Chaktomok gerapporteerd. Het is 
lastig om voor groepsscholingen voldoende mensen van de doelgroep in één stad bij 
elkaar te krijgen. Voor groepsscholing is gekozen vanwege kostenefficiëntie: met een 
klein budget kunnen meerdere mensen worden bereikt. 

Voor 2019 is meer geld voor beroepsgerichte scholing vrijgemaakt. En er is besloten 
om op proef een betaalde coördinator aan te stellen. Daarnaast gaan we 
pragmatischer om met voorstellen. Individuele aanvragen worden ook positief 
tegemoet getreden. 

2.3  Werkervaringsplaatsen 

Het budget voor werkervaringsplaatsen is in 2018 niet aangesproken. Hoofdoorzaak: te 
weinig mensen uit de doelgroep voldeden aan de minimale eisen om aan de slag te gaan in 
Rambutan Resorts. Daarnaast vind niet iedereen zichzelf geschikt voor dit werk. 
 
Er is ook in 2019 budget gereserveerd voor dit project. Rambutan is nog steeds bereid om 
werkervaringsplaatsen aan te bieden en wil zelfs bemiddelen bij andere bedrijven. 

Bandanh Chaktomok heeft aangegeven bij elke aanvraag voor noodhulp direct te kijken of 
de persoon geschikt is, én interesse heeft om dit traject in te gaan.  
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2.4  National LGBT Network Cambodia 

The National LGBT Network Cambodia is de officiële naam van Bandanh Chaktomok 
(kortweg: BC). BC was oorspronkelijk een netwerk van homomannen en 
transvrouwen. Vóór de samenwerking met Untenu werkte BC echter al voor de 
bredere gemeenschap en inmiddels is BC een LHBT-netwerk. 

Met de klok mee vanaf linksonder:  
Ya Sethadavuth, Ron van Zeeland, Bunthorn Kong en Vichara. 
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2018 was het derde jaar dat Untenu exclusief met Bandanh Chaktomok 
samenwerkte. Bandanh Chaktomok (kortweg BC) is vernoemd naar de plek in 
Phnom Penh waar de groep oorspronkelijk in de open lucht bij elkaar kwam.  

Begin 2018 had BC nog drie betaalde krachten in deeltijd, waaronder de coördinator 
en tussenpersoon voor Untenu, Bunthorn Kong. Nadat diverse fondsen hun 
financiële bijdragen stopten, was BC in mei 2018 noodgedwongen alle betaalde 
krachten te ontslaan. 

Gevolg was wel dat door financiële onzekerheid van onze coördinator, er 
begrijpelijkerwijs minder aandacht en tijd was voor het werk en de doelstellingen van 
Untenu. Desondanks heeft hij het aantal noodhulpverzoeken op nagenoeg hetzelfde 
peil weten te houden als in 2017. 

In de loop van 2018 vatte het idee bij Untenu post om op zoek te gaan naar middelen 
om zelf een lokale coördinator aan te stellen om ons werk voor d gemeenschap 
zeker te stellen. Hiertoe werd op Facebook een geldinzamelingsactie gestart.  

Per 1 januari 2019 startte een proef van zes maanden om op basis van vooraf 
bepaalde afrekenbare criteria onze coördinator voor 20 uur per week te betalen. 

2.5  ResiRest 

De overeenkomst met ResiRest om te bouwen aan een netwerk van thuiskoks, 
bestaande uit leden van onze doelgroep is begin 2018 opgezegd. Een toegezegde 
betaling bleef achterwege.  

2.6  Overige activiteiten Cambodja 

Via de Facebookpagina van Untenu komen heel af en toe vragen binnen. In 2018 
kwam een vraag van een Cambodjaanse verpleegster n.a.v. een ongelukje op het 
werk: hoe groot is de kans dat ik hiv heb opgelopen? 

Verder kwam er een vraag vanuit een Afrikaans land. Een organisatie van 
sekswerkers (die ook werkt voor mannen die seks hebben met mannen, 
transgenders en lesbische vrouwen) wilde graag een samenwerkingsverband. 

Via Messenger werd een aantal keer vragen gesteld over locaties in Cambodja 
(Phnom Penh, Sihanoukville en Siem Reap) waar men zich op hiv en soa’s kon 
testen. Naar aanleiding hiervan is op de Cambodjaanstalige webpagina een speciale 
pagina gemaakt met een aantal adressen van klinieken die ervaring hebben met 
LHBTI’s. 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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 vanaf de oprichting de ANBI-status.  

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 2018 is het bestuur vier maal fysiek bijeen geweest. Drie maal ter vergadering, en 
eenmaal ten behoeve van sollicitatiegesprekken met een kandidaat-bestuurslid. 

Op 1 januari 2018 waren de volgende bestuursleden in functie: Ron van Zeeland, 
voorzitter en Xandra Visser, penningmeester. Op 14 januari is Rajesh Ramaneti 
benoemd als secretaris. Hij is op 1 augustus 2018 uitgeschreven als bestuurslid.  

Op 29 november 2018 is Marc Oudshoff benoemd als secretaris. 

Via de Vrijwilligersvacaturebank meldde zich een sollicitant voor een bestuursfunctie. 
De proefperiode leidde niet tot een benoeming als bestuurslid. 

Voorwaarde voor een benoeming als bestuurslid is dat een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (V.O.G.) kan worden overgelegd. Voor de leden van het bestuur geldt een 
eerste proeftermijn van zes maanden en daarna een zittingstermijn van vier jaren. 
Bestuursleden kunnen twee maal worden herbenoemd. 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3.1.3  Raad van Advies 

De Raad van Advies houdt toezicht op het bestuur en heeft de bevoegdheid 
bestuursleden te schorsen. Daarnaast toetst de RvA de begroting, het 
meerjarenbeleidsplan, de financiële meerjarenraming, het jaarverslag en de 
financiële verantwoording.  

De Raad van Advies is benoemd op 27 januari 2016. De RvA bestaat uit de leden: 
Ton de Coster (voorzitter), Simon Buijsman en Herman Veenenbos. Op 12 oktober 
nam Herman Veenenbos afscheid; zijn solide bijdrage aan het RvA-werk werd zeer 
gewaardeerd. Gelukkig was Jacky Chan (al 3 jaar vrijwilliger bij Untenu) bereid om 
Herman voorlopig voor 6 maanden op te volgen. Zijn eerste daad was het aanmaken 
van de app-groep 'Raad van Advies Untenu'.  

Voor de leden van de RvA geldt een zittingstermijn van vier jaren. Zij kunnen twee 
maal worden herbenoemd (in 2020 en 2024).  

De RvA is in 2018 bijeengeweest op 6 januari, 1 juni en 12 oktober, telkens samen 
met het bestuur en de vrijwilligers. Daarnaast was er overleg per e-mail. 

Tijdens de vergadering van 6 januari bracht de RvA, op verzoek van het bestuur d.d. 
4 januari, advies uit over de uitbreiding van de criteria van de doelgroep. 

N.a.v. de aanvraag d.d. 7 januari bracht de Raad op 1 juni een uitvoerig advies uit 
over een vaste vrijwilligersvergoeding. Omdat niemand er behoefte aan bleek te 
hebben, werd besloten er geen regeling voor te treffen.   

3.1.4  Overige vrijwilligers 

In 2018 kon de Untenu rekenen op meer betrokken vrijwiligers dan de leden  an het 
bestuur en Raad van Advies alleen. Soms in de schijnwerpers, soms achter de 
schermen. Soms eenmalig en soms meer structureel van aard. Maar altijd 
waardevol.  

Dank aan Cees Kruijt, Ferdi Visser, Jacky Chan, Nico Slooff, Karlijn Bunnig, 
Benjamin Curtis en Diederik Sissingh voor de technische ondersteuning, voor het 
vertellen van ons verhaal aan onze kraam, voor het geven van advies, het brengen 
van hapjes en drankjes, voor het vertalen en redigeren van artikelen, voor het koken 
& knippen voor de stichting. 
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3.2  PR & Communicatie 

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. 

Ten slotte is er de Cambodjaanstalige website (www.untenu.com). Deze is gericht op 
het voorlichten van LHBTI’s in Cambodja over ons werk. Ook kunnen mensen online 
in het Khmer via een formulier een hulpverzoek insturen.  

Naar aanleiding van vragen die herhaaldelijk via de Facebookpagina van Untenu 
binnen kwamen is op de Cambodjaanstalige pagina een sectie toegevoegd met een 
lijst van klinieken die bekend zijn met hiv- en soa-testen voor LHBTI’s. 

3.2.2  Sociale Media 

Stichting Untenu heeft vanaf de oprichting een Facebookpagina en een Twitter-
account. Via beide kanalen worden artikelen gedeeld die ook op de webpagina’s van 
de stichting zijn gepubliceerd. Daarnaast wordt nieuws over onze doelgroep in de 
Cambodjaanse media gedeeld. 

Voor Facebook is in 2018 de status van charitatieve organisatie aangevraagd en 
toegekend. Hierdoor werd het mogelijk dat gebruikers van Facebook Untenu als 
goed doel konden kiezen voor geldinzamelingsacties en Untenu kon vanaf dat 
moment ook een geldinzamelingsactie koppelen aan nieuwsberichten. In 2018 is één 
keer een succesvolle inzamelingsactie gestart. Zie ook de webpagina. 

In oktober startte een werkgroep ‘sociale media’ die het beleid rond sociale media 
kritisch tegen het licht hield. Besloten werd om korte video’s te maken die ook via 
advertenties op Facebook kunnen worden verspreid, teneinde nieuwe doelgroepen 
te bereiken, én meer geld op te halen. 

3.2.3  Feitenfolder 

Om donateurs en bezoekers bij evenementen adequater te informeren is in 2017 een 
feitenfolder geschreven. In 2018 is een Engelstalige versie uitgegeven en is de 
Nederlandstalige versie geactualiseerd. 

3.3  Untenu in de media 

De voorzitter van de stichting - Ron van Zeeland - gaf een interview dat is 
uitgezonden door enkele lokale radiostations: klik hier en beluister het interview. 

3.4  Logo en huisstijl 

Fokko van der Woude van Woudesign is de ontwerper van het logo en 
promotiemateriaal van Stichting Untenu. 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3.5  Activiteiten 

3.5.1  20 mei: AIDS Candlelight Memorial 

De derde AIDS Candlelight Memorial die Untenu mede organiseerde vond in 2018 
plaats bij Humanitas in Rotterdam. Deze editie werd samen met Stichting Mara en 
Bureau Hiv Hulpverlening van Humanitas georganiseerd.  

Het thema was dit jaar: solidaire vrouwen. Karlijn Bunnig van Stichting Mara 
interviewde Greet Taal-Wessels (voormalig verpleegkundige op een hiv-afdeling in 
een Haags ziekenhuis) en Tineke Teunen, sinds jaar en dag actief in diverse 
Rotterdamse initiatieven op het gebied van hiv/aids. 

Untenu-ambassadrices Meander & Bijoux gingen voor in samenzang en er werden 
kaarsjes opgestoken ter nagedachtenis aan geliefden en vrienden die aan de 
gevolgen van aids zijn overleden. De vrijwilligers van het Mara Hiv-diner verzorgden 
hapjes voor de gasten. Tot slot was er een bijzondere gast: sister Divine Revelation, 
zuster van de Orde der Perpetuele Indulgentie in de Lage Landen. 

3.5.2  23 juni: Roze Zaterdag Gouda 

Op het laatste moment moest Untenu helaas de stand bij Roze Zaterdag afzeggen 
wegens te weinig vrijwilligers. 
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3.5.3  5,6 & 7 juli: Pop-up Aids Expo 

Untenu was i.h.k.v. de Wereld Aids Conferentie aanwezig bij de Pop-up Aids Expo op 
het Schouwburgplein in Rotterdam. De bedoeling was om de bamboestand op te 
zetten, maar die poging faalde jammerlijk. De expo zelf was een succes. Untenu 
leverde vrijwilligers en informatie- en promotiemateriaal. 

3.5.4  29 & 30 september: Rotterdam Pride 

Het publieksevenement van Rotterdam Pride duurde in 2018 twee dagen: naast het 
reguliere programma was de zondag gereserveerd voor Family Pride. Dit was een 
groot succes voor Untenu. Veel polsbandjes uit Cambodja werden verkocht als hair 
extensions. Hierdoor haalden onze vrijwilligers een mooi bedrag op voor Untenu. 

3.5.5  Wereld Aids Dag Rotterdam 

De voorbereiding voor Wereld Aids Dag Rotterdam 2018 verliep zeer moeizaam. 
Daarom is besloten om de stichting voorlopig terug te trekken als mede-organisator. 

3.5.6  23 december: Kerstbingo COC Noordoost Brabant 

Untenu-ambassadrice Sheilla Bijoux was gevraagd de traditionele Kerstbingo op te 
luisteren. Dat deed ze met veel genoegen. Het optreden en de verkoop van 
Cambodjaanse regenboogsjaals leverden een mooi bedrag op voor de stichting. 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3.6  Contacten in Nederland 

Atlas2018 
Atlas2018 documenteerde i.h.k.v. de Wereld Aids Conferentie 2018 wereldwijd het 
leven van mensen met hiv. Untenu hielp Atlas2018 bij hun Cambodja-reis door het 
regelen van accommodatie, transport, tolken en het vinden van kandidaten voor de 
reportages. Cambodja en onze doelgroep kwamen prominent in beeld tijdens een 
tentoonstelling in de Beurs van Berlage en in de documentaire die op de 
Nederlandse publieke omroep is uitgezonden. 

Cambodjaanse Vereniging Samaky 
Samaky richt zich op de Cambodjaanse gemeenschap in de regio Oss. In 2018 werd 
Untenu benaderd om tijdens Dolle Dinsdag (de regenboogdag van de Osse kermis) 
samen iets te organiseren. Helaas ging Dolle Dinsdag in 2018\ niet door. 

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. 

COC Nederland 
In 2018 was Untenu vertegenwoordigd bij True Colors in Amsterdam, het door COC 
Nederland georganiseerde nieuwjaarsfeest van de Nederlandse LHBTI-beweging. 

COC Noordoost Brabant  
Door de jaren heen hebben Untenu en COC Noordoost Brabant vaak samen 
opgetrokken. In 2018 was Untenu-ambassadrice Sheilla Bijoux te gast bij de 
Kerstbingo (zie verder paragraaf 3.5.5). 

COC Rotterdam 
In 2018 vergaderde Untenu enkele malen in het pand van COC Rotterdam. 

Humanitas Rotterdam 
Bureau Hiv Hulpverlening van Humanitas Rotterdam is deelnemer van Wereld Aids 
Dag Rotterdam. In 2018 was Humanitas deelnemend organisator en gastgever voor 
AIDS Candlelight Memorial. Zie verder paragraaf 3.5.1. 

Rotterdam Pride 
In 2018 duurde het publieksevenement van Rotterdam Pride twee dagen. De zondag 
was ingeruimd voor Family Pride. Untenu stond beide dagen met de nieuwe stand 
van bamboe op het Schouwburgplein. Zie verder paragraaf 3.5.3. 

Stichting Mara 
Stichting Mara heeft projecten voor kwetsbare groepen, waaronder mensen met hiv.. 
Untenu werkt samen met Mara bij de organisatie van AIDS Candle Light Memorial, 
Wereld Aids Dag Rotterdam en incidenteel bij voorlichtingen en lezingen.
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