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VOORWOORD 
Corona heeft ons werk in 2020 flink opgeschud. In het werkgebied van Stichting 
Untenu merken we economische schommelingen vrij snel op. De afgelopen jaren 
ging het telkens beter met de economie, wat resulteerde in een daling van het 
percentage mensen dat onder de armoedegrens leeft.  

2020 laat een enorme armoedeterugval zien. Het toerisme viel helemaal stil, 
waardoor veel Cambodjanen werkloos thuis kwamen te zitten en zij die in Thailand 
hun geld verdienden eerder huiswaarts keerden. 
 
De Europese Unie heeft een knoop doorgehakt en heeft een deel van de 
handelsvoordelen (i.h.k.v. EBA) opgeschort. Dit leidt tot minder export waardoor de 
kledingindustrie - en dus vele werknemers - klappen krijgt. 
 
De armoede in 2020 zou onder huishoudens die actief zijn in sleutelsectoren zoals 
toerisme, bouw, handel, productie en de kledingindustrie, kunnen toenemen met 3 tot 
11 procentpunten. (bron: The World Bank). 

De toekomst is ongewis. Wellicht trekt het toerisme weer aan in de loop van 2021, 
maar de gevolgen voor de bestaanszekerheid bij grote groepen Cambodjanen zullen 
nog lang gevoeld worden. We moeten er rekening mee houden dat ook onder 
LHBTI’s met hiv een grotere groep onder de armoedegrens zakt en dus aanspraak 
zal maken op noodhulp. 

Dit alles wil niet zeggen dat we ons eenzijdig focussen op noodhulp alleen. 

Onze voornemens om meer in te zetten op perspectiefverbeterende projecten (werk 
en opleiding) hebben in 2020 de eerste resultaten opgeleverd. Niet alleen kleine 
stapjes zoals een bakfiets waarmee iemand in staat is meer inkomen te genereren, 
maar ook een opleiding waar 10 LHBTI’s een opleiding kregen tot visagist. 

Het blijft een lastige klus om voldoende geld bij elkaar te sprokkelen om onze 
ambities waar te maken. Maar we groeien nog steeds en hebben de ambitie om de 
komende jaren meer in te zetten op werk en opleidingen én het versterken van onze 
partnerorganisatie. Daarbij blijven we uiteraard ook noodhulp geven aan de meest 
kwetsbaren. 

Ron van Zeeland, 
voorzitter Stichting Untenu 
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http://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview


Bij dit beleidsplan
 
Eind 2019 hielden we een klein onderzoek naar de behoeften van LHBTI’s die leven met hiv 
in Cambodja. Het is geen representatieve steekproef, maar het geeft een indicatie van de 
behoeften en voorkeuren: 

Verder werden elk één maal genoemd: juridische bescherming & ondersteuning, 
noodopvang & ondersteuning bij opzetten eigen bedrijf, geestelijke gezondheidszorg. 
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1. Noodhulp 
 
1.1 Situatieschets 

Stigma en discriminatie vergroten de kans om in armoede te leven. Schaamte voor 
de hiv-status zorgt nog te vaak voor het niet nemen van hiv-medicatie waardoor de 
kans om aids te ontwikkelen groot is. Er overlijden nog altijd mensen uit onze 
doelgroep aan de gevolgen van aids, soms in combinatie met TBC en/of Hepatitis C. 
 
Regelmatig zien we mensen ziek terug komen uit Thailand, waar men als 
bouwvakker of in de seksindustrie heeft gewerkt. Wettelijk gezien hebben 
arbeidsmigranten uit Cambodja toegang tot zorg. Helaas merken veelal 
ongedocumenteerden daar niet veel van. Velen hebben nauwelijks of geen toegang 
tot medische zorg en komen soms doodziek terug naar Cambodja. 

Om te leren of iemand in de toekomst geschikt is voor een opleiding of een werkplek, 
stimuleren we bij onze partnerorganisatie dat er nazorggesprekken worden 
gehouden met aanvragers van noodhulp. Zo kunnen eventuele wensen en 
mogelijkheden in kaart worden gebracht. Een nazorggesprek kan ook resulteren in 
een  doorverwijzing naar specifieke instanties zoals bijvoorbeeld voor hulp bij 
afkicken van drugsverslaving. 

Correct medicijngebruik zal onderdeel zijn van dit gesprek. Dit alles om herhaling van 
ziekte als gevolg van tussentijds stoppen met het nemen van hiv-medicatie te 
voorkomen. 
 
1.2     Doelgroep 

• Hiv-positieve LHBTI’s die acuut voedsel, onderdak of medische zorg nodig 
hebben en hiervoor geen middelen hebben. 

• Hiv-positieve LHBTI-arbeidsmigranten die werken in Thailand. 
• Een persoon die ofwel afhankelijk is van iemand van de primaire doelgroep, 

ofwel als mantelzorger onmisbaar voor iemand van de primaire doelgroep. 
• Nabestaanden van overleden hiv-positieve LHBTI’s die geen of onvoldoende 

middelen hebben voor een waardige uitvaart. 

1.3      Doel 
 
Het geven van noodhulp aan hiv-positieve LHBTI’s en regenboogfamilies en het 
verstrekken van een bijdrage voor een waardige uitvaart voor hiv-positieve LHBTI’s 
in die gevallen waar nabestaanden niet in staat zijn hiervoor zorg te dragen. 
Concreet: 

• Eenmalige noodhulp door middel van een financiële bijdrage ten behoeve van 
voedsel, (tijdelijk) onderdak of medische bijstand; 

• Eenmalige bijdrage in bijvoorbeeld huur of schoolkosten; 
• Bijdrage t.b.v. repatriëring in geval van ziekte; 
• Financiële bijdrage ten behoeve van een waardige uitvaart. 
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1.4      Organisatie 
 
Vrijwilligers van onze partnerorganisatie in Cambodja dienen een noodhulpverzoek in 
via een Aid Request Form (online via de website of via e-mail). Na toetsing door 
Untenu besluit het bestuur tot het toekennen van een bedrag van maximaal 
US$150,- voor noodhulp. 

Aangezien onze doelgroep deels ook in toeristische centra in Thailand werkzaam is, 
ontkomen we er niet aan om met name in de regio Pattaya samenwerking te zoeken 
met een organisatie die in nauw contact staat met Cambodjanen die er werkzaam 
zijn.  
 
Bij uitvaarten geldt sinds 2020 een vaste bijdrage in de kosten van een uitvaart, deze 
is vastgesteld op US$100,-.  

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 
LHBTI-doelgroep. 

• Beoogde ontvanger heeft directe nood aan (financiële ondersteuning ten 
behoeve van) medische hulp, voedsel of onderdak. 

• Financiële bijstand dient voor maximaal één maand. 
• Arbeidsmigrant is ziek en is niet in staat de thuisreis te bekostigen. 
• Nabestaanden van een overleden hiv-positieve LHBTI hebben geen middelen 

voor een uitvaart. 
• Zowel van de vrijwilliger als van de ontvanger* wordt een foto van het ID-

bewijs meegezonden.  

 
De verantwoording geschiedt door middel van foto’s en bonnetjes van de gemaakte 
onkosten. 

* De situatie in Cambodja is dat niet alle mensen beschikken over een ID-bewijs. 
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2. Opleidingen 

2.1      Situatieschets 

Alhoewel primair en secondair onderwijs in principe gratis is, worden er toch eigen 
bijdragen verwacht van ouders. Hierdoor zien we dat veel van de aanvragers van 
noodhulp slechts primair onderwijs hebben genoten en maar een deel ook secondair 
onderwijs.  
 
Sekswerk is voor velen die opgroeien in armoede en later verstoten zijn door familie 
één van de beroepen waar geld mee verdiend wordt. Voor transvrouwen geldt verder 
dat in het traditioneel ingestelde Cambodja de mogelijkheden beperkt zijn. Ook 
visagist en horecamedewerker zijn beroepen waar met name transvrouwen werk 
vinden. 

Een beroepsgerichte opleiding is voor veel kansarme leden van de LHBTI-
gemeenschap een kans om aan de armoede te ontsnappen en waardigheid terug te 
krijgen. Naast noodhulp wil Stichting Untenu de komende jaren meer geld en energie 
steken in het bieden van opleidingen die de kans op de arbeidsmarkt vergroten voor 
onze doelgroep. Dat kan individueel, maar groepsgewijs is goedkoper en vele malen 
effectiever.  

2.2      Doelgroep 

Hiv-positieve LHBTI’s die hun middelen van bestaan willen verbeteren maar geen geld 
hebben om te investeren in een beroepsopleiding. 

2.3      Doel 

Het bieden van beroepsgerichte opleidingen en cursussen aan hiv-positieve LHBTI’s 
die in armoede leven, die hun kansen om uit de armoede te ontstijgen structureel 
vergroten. 

2.4      Organisatie 
• Stichting Untenu betaalt individuele en groepsgewijze beroepsgerichte 

opleidingen. 
• De duur van een opleiding staat vooraf vast. 
• De opleiding wordt indien mogelijk afgerond met een certificaat. 
• Untenu’s Cambodjaanse partnerorganisatie dient een plan + begroting in. 
• Untenu’s Cambodjaanse partnerorganisatie selecteert deelnemers.  
• Verantwoording geschiedt d.m.v. foto, video en bonnetjes. 
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3. Werk 

3.1      Situatieschets 

De  vicieuze cirkel waarin arme mensen zich bevinden is lastig te doorbreken: 
onvoldoende opleiding, slechte leefomstandigheden, geen of onveilig werk. Zeker 
wanneer mensen ouder worden is het lastiger om nog te schakelen.  

Een opleiding is niet altijd haalbaar en een vast patroon is lastig te doorbreken, denk 
aan mensen die jarenlang vooral ’s nachts sekswerk hebben verricht onder slechte 
omstandigheden en wier gezondheid vaak te wensen overlaat. 

Ook het (zelf-)stigma op hiv en soms ook op iemands seksuele voorkeur speelt nog 
altijd een rol. 

Stichting Untenu wil kansarme hiv-positieve LHBTI’s ondersteunen door te 
bemiddelen naar werkervaringsplaatsen en ondersteunen bij het opzetten van een 
eigen bedrijfje. Dat dit geen eenvoudige zaak is bleek wel uit onze eerste ervaringen. 
We hebben geleerd dat huisvesting en transport cruciaal zijn om een werkstage te 
laten slagen. 

De komende jaren zal Stichting Untenu in eerste instantie met Nederlandse 
ondernemers en NGO’s in Cambodja het gesprek aangaan over de mogelijkheden 
voor betaalde werkplekken en stages voor laaggeschoolde hiv-positieve LHBTI’s. 

3.2      Doelgroep 

Kansarme hiv-positieve LHBTI’s die fysiek in staat zijn om werk te verrichten. 

3.3      Doel 

Verbeteren van de levensomstandigheden en het bieden van een uitzicht op een 
beter leven voor hiv-positieve LHBTI’s die in armoede leven, door het aanbieden van 
werk en werkervaringsplaatsen. 

3.4      Organisatie 
• Stichting Untenu bemiddelt naar en/of financiert betaald werk en 

werkervaringsplaatsen via lokale ondernemers of via lokale NGO’s die 
ervaring hebben met ondersteuning van vergelijkbare kwetsbare doelgroepen. 

• De lokale partnerorganisatie van Stichting Untenu assisteert en selecteert 
geschikte kandidaten en rapporteert over de voortgang. 

• In voorkomende gevallen betaalt Stichting Untenu zaken in 
voorwaardenscheppende sfeer zoals bijvoorbeeld werkkleding, 
tandheelkundige zorg en Engelse lessen.  
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4. Versterking Partnerorganisatie 

4.1      Situatieschets 

In Cambodja spelen hiv-negatieve heteromannen nog te vaak een sleutelrol in 
belangenorganisaties voor LHBTI’s en voor mensen met hiv. Zonder twijfel verzetten 
deze mannen goed werk. Maar voor de LHBTI-gemeenschap en voor mensen die 
leven met hiv is het essentieel dat zij zelf in staat zijn om de belangen van hun groep 
te verdedigen. 

Stichting Untenu wil graag bijdragen aan de versterking van de positie van 
sleutelfiguren uit de LHBTI- en hiv-gemeenschap. Daarom ondersteunen wij waar 
mogelijk onze partnerorganisatie in Cambodja en stimuleren we 
deskundigheidsbevordering. 
 
Dat doen we onder andere door de vrijwilligers die de intakegesprekken voeren met 
onze doelgroep bij te scholen op het gebied van hiv/aids, het voeren van intake- en 
nazorggesprekken en verantwoording achteraf. 

Daarnaast stimuleren we coördinatoren en bestuursleden van onze 
partnerorganisatie deel te nemen aan cursussen die onder andere worden 
aangeboden door Wilde Ganzen. Zo hebben twee bestuursleden al een workshop 
lokale fondsenwerving bijgewoond. 

4.2      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 de kennis 
en ervaring hiertoe ontberen.  

4.3      Doel 

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. 

Het opleiden en trainen van (hiv-positieve) LHBTI’s in het leiderschap, 
verantwoording, besturen, etc. en het bevorderen van deskundigheid op het 
werkterrein van onze stichting. 

4.4      Organisatie 
• Stichting Untenu werft fondsen t.b.v. deskundigheidsbevorderende trainingen 

op het gebied van hiv in brede zin, leiderschap, beleid en verantwoording. 
• In samenspraak met onze lokale partnerorganisatie financieren en 

organiseren van deze trainingen. 
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5. Stichting Untenu 

5.1      Cambodja (en omstreken) 
De afgelopen jaren heeft Stichting Untenu intensief samengewerkt met Bandanh 
Chaktomok. Deze samenwerking gaat uit van wederzijds respect en verloopt steeds 
soepeler. Onze samenwerkingspartner heeft zich ontwikkeld van een 
belangenorganisatie voor MSM (mannen die seks hebben met mannen) en 
transvrouwen tot een bredere LHBTI-organisatie die zich nadrukkelijk ook met hiv en 
aids bezig houdt. 

Men staat open voor ondersteuning bij deskundigheidsbevordering op het gebied van 
hiv, aids, PrEP, medicatiegebruik en testbeleid. 

De ervaring leert echter dat telkens wanneer er een verzoek tot samenwerking komt 
vanuit een andere LHBTI- of hiv-gerelateerde organisatie, dit op weerstand stuit bij 
zowel Bandanh Chaktomok als andere organisaties. De wil tot samenwerking 
ontbreekt, er is zelfs sprake van uitsluiting. 

Voor Stichting Untenu geldt dat een betrouwbare partner in Cambodja essentieel is, 
en die hebben we gevonden in Bandanh Chaktomok. Men heeft veel werk verzet en 
we zien met vertrouwen de voortzetting van onze samenwerking tegemoet. 

Het verstrekken van de voorschotten aan Bandanh Chaktomok verloopt 
noodgedwongen via informele wegen. Het overboeken van geld via internationaal 
bancair verkeer is duur en het neemt soms tot twee weken in beslag. De 
Cambodjaanse wet op de NGO’s bemoeilijkt internationale samenwerking ook. De 
overheid is repressiever geworden en erg gevoelig voor inmenging van buitenaf. 

Speerpunten voor de komende jaren: 

• Zoeken naar middelen voor een vrijwilligersvergoeding van de lokale 
coördinator. 

• Blijven inzetten op deskundigheidsbevordering van de lokale contactpersonen. 
• Onderzoeken of een formeel samenwerkingsverband met Bandanh 

Chaktomok kan leiden tot efficiëntere samenwerking, ook financieel. 
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5.2      Nederland 

5.2.1     Bestuur & organisatie 
Het streven is om het bestuur uit te breiden met mensen die expertise hebben op het gebied 
van hiv, LHBTI-zaken. Diversiteit is geboden, het blijft echter een uitdaging voldoende 
gekwalificeerde bestuursleden te vinden.  

De Raad van Advies bestaat uit drie leden en houdt toezicht op op de algemene gang van 
zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden organisatie waaronder de bevoegdheid 
tot schorsing van de bestuurders van de Stichting. De Raad van Advies toetst de besluiten 
van het bestuur omtrent het meerjarenbeleidsplan en de begroting en het jaarverslag 
inclusief financiële verantwoording. 

5.2.2     Internet & sociale media 
Stichting Untenu is momenteel te vinden op drie websites: untenu.nl, untenu.org en 
untenu.com (khmer).  

Daarnaast zijn we te vinden op Twitter, Facebook, Instagram en Google Maps. 

5.2.3     Activiteiten 
Fondsenwerving gebeurt online, maar ook door aanwezig te zijn bij evenementen.  
Rotterdam Pride is een vaste waarde. Daarnaast zal - indien mogelijk - aangesloten worden 
bij filmfestivals, Dordrecht Pride, The Hague Pride en Roze Zaterdag. Verwachte opbrengst 
moet daarbij in verhouding zijn met de investering (financieel en menskracht). 

Daarnaast zal de stichting vertegenwoordigd worden bij interviews, lezingen en in de media. 

5.2.4     Financiën 
• Geld wordt ingezameld in Nederland, onder andere in de hiv- en LHBTI-

gemeenschap, bij evenementen als Rotterdam Pride, Wereld Aids Dag 
Rotterdam, AIDS Candlelight Memorial, Roze Zaterdag. 

• De stichting verkoopt Cambodjaanse regenboogsjaals (de zogenaamde 
kroma). 

• Andere fondsen worden in 2021 en verder aangeschreven om bij te dragen in 
projecten rond noodhulp, opleiding, werk en deskundigheidsbevordering. 

• Jaarlijks op 1 januari wordt de balans opgemaakt. Van het totale beschikbare 
budget zal ten minste €500,- gereserveerd worden voor noodhulp. De overige 
beschikbare middelen mogen worden ingezet voor opleidingen of andere 
projecten. 

 
 

Vastgesteld op  22 december 2020 door het bestuur.
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