JAARVERSLAG 2020
STICHTING UNTENU

COLOFON
Postadres:
Stichting Untenu
’s-Gravendijkwal 156 E
3015 CE Rotterdam
Telefoon:
+31 (0)6 184 97 161
+855 (0) 93 305 624
E-mail:
info@untenu.org
Websites:
www.untenu.nl (Nederlands)
www.untenu.org (English)
www.untenu.com (!ខ#រ)
Social media:
Twitter : twitter.com/untenu
Facebook: facebook.com/untenu
Youtube: youtube.com/channel/UCVpLMS_MtrLSaN9IiDg-cBQ
Instagram: https://www.instagram.com/untenufoundation/
Bankgegevens
IBAN: NL62 TRIO 0390 9992 29 t.n.v. Stichting Untenu te Rotterdam.
BIC: TRIONL2U
Untenu is een ANBI-erkende stichting.
Kamer van Koophandel
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel in Rotterdam: 63878062
RISN
8554.37.765
Fotoverantwoording
Voorpagina, inleiding, pagina 11: Ron van Zeeland.
Pagina 9, 10, 12: Bandanh Chaktomok.
Pagina 12: Xandra Visser.
Pagina 19: Hello Gorgeous/Marjolein Annegarn.
pagina 20: fragment uit ‘Karma?’(Vanna Hem/Document Our History Now)

Jaarverslag 2020 Stichting Untenu

Pagina 2 van 22

INHOUDSOPGAVE
1 INLEIDING ..............................................................................................4
2 CAMBODJA ............................................................................................5
2.1 Noodhulp .............................................................................................5
2.2 Opleiding .............................................................................................9
2.3 Werk en inkomen ..............................................................................10
2.4 National LGBT Network Cambodia .................................................11
2.5 Organisatorische ondersteuning Bandanh Chaktomok ...............12
2.6 Overige activiteiten Cambodja ........................................................13
3 NEDERLAND ........................................................................................14
3.1 Stichting Untenu ...............................................................................14
3.1.1 Bestuur ............................................................................................14
3.1.2 Raad van Advies..............................................................................15
3.1.3 Vrijwilligers .......................................................................................16
3.2 PR & Communicatie .........................................................................17
3.2.1 Websites ..........................................................................................17
3.2.2 Sociale Media ..................................................................................17
3.2.3 In de media ......................................................................................19
3.3 Activiteiten Nederland ......................................................................20
4 Contacten Nederland, Cambodja, overig ..........................................21

Vastgesteld op 17 februari 2010

Jaarverslag 2020 Stichting Untenu

Pagina 3 van 22

1

INLEIDING

Zoals u ziet draag ik een mondkapje op de gebruikelijke foto bij de inleiding. Dat is
niet zonder reden.
Het werk van Stichting Untenu werd - zoals voor zovelen - sterk beïnvloed door de
corona-pandemie. Cambodja léék de dans enigszins te ontspringen, maar schijn
bedriegt waarschijnlijk. Niets is met zekerheid te zeggen, maar we denken dat veel
covid-besmettingen in Cambodja onder de radar blijven en dat oversterfte niet of
nauwelijks aan COVID-19 wordt toegeschreven.
Feit is wel dat Cambodja stevige maatregelen nam om het aantal besmettingen in te
dammen. De sluiting van scholen, fabrieken, casino’s en horecagelegenheden leidde
bij Untenu tot een tijdelijke piek in aanvragen: velen raakten hun inkomen kwijt en
waren plots niet meer in staat tegenvallers op te vangen.
Tijdelijk moesten we de noodhulp weer stopzetten wegens gebrek aan geld. Gelukkig
konden we op een extra bijdrage rekenen van een fonds.
De geplande scholing van onze lokale vrijwilligers werd verplaatst. De geplande
opleiding van een tiental gays en transvrouwen in Battambang ook: scholen waren
immers ook dicht.
Eerder dan gepland keerde ik terug naar Nederland, net op tijd kon ik mijn vlucht
omboeken. En hier in Nederland kwam ik terecht in de eerste ‘intelligente' lockdown.
Alles viel stil, óók de evenementen waar Stichting Untenu aanwezig is om geld in te
zamelen voor ons werk.
We pasten ons aan en maakten er het beste van en zo hebben we toch mooi werk
mogen doen.

Rotterdam, januari 2021
Ron van Zeeland
Voorzitter Stichting Untenu
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2

CAMBODJA

De repressie nam in 2020 behoorlijk toe in Cambodja. Oppositieleden werden
opgepakt en konden niet op een eerlijk proces rekenen. Demonstreren werd de kop
ingedrukt en als er toch demonstraties plaatsvonden, werden die met geweld
uiteengedreven. Facebook, een medium waar veel Cambodjanen actief zijn, wordt
meer en meer door de overheid gescreend op onwelgevallige uitingen en mensen
worden daarvoor vastgezet.
De EU heeft uiteindelijk een knoop doorgehakt en de handelsvoordelen van
Cambodja ingeperkt. Dit heeft consequenties voor mensen die in de kledingindustrie
werken.
Daarbovenop kwamen de strenge coronamaatregelen: alle scholen, horeca en ook
fabrieken werden preventief gesloten. Met alle financiële gevolgen voor mensen die
hun bestaanszekerheid in rook zagen opgaan.
Onder deze omstandigheden mag het nog een wonder heten dat LHBTI-organisaties
- inclusief onze partnerorganisatie Bandanh Chaktomok - nog redelijk ongestoord
hun werk konden doen.
Dat dit gevolgen zou hebben voor het werk van Stichting Untenu werd snel duidelijk:
meer aanvragen voor noodhulp, wat leidde tot een voortijdige stop vanwege
geldgebrek. Een geplande scholing van vrijwilligers moest worden verplaatst en de
opleiding in Battambang (zie verderop) moest worden uitgesteld.
2.1

Noodhulp

Aantal aanvragen
Het aantal aanvragen voor noodhulp betrof 25, waarvan er drie zijn afgewezen
wegens gebrek aan middelen. Negen aanvragen hadden een indirecte relatie met
covid: werk en inkomen kwijt als gevolg van de lockdown in Cambodja en daardoor
niet in staat om onverwachte ziektekosten op te vangen.
Gezien de reservering voor een opleiding later dit jaar is er een langere stop op
noodhulp afgekondigd. Pas nadat een extra bijdrage was ontvangen van het Willems
Koopfonds voor de covid-gerelateerde aanvragen kon de noodhulp worden hervat.
Ondanks de grotere vraag is hierdoor minder noodhulp verleend in 2020.
Comorbiditeit*
Ook in 2020 werd noodhulp gegeven aan mensen die naast hiv ook TBC hadden: in
totaal werd TBC vier maal gerapporteerd. Hepatitis C werd dit jaar niet genoemd. De
comorbiditeit zorgt voor ernstiger klachten. Door late diagnoses komt sterfte in dit
soort gevallen vaker voor.
* het lijden aan meerdere chronische ziekten
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Geografische spreiding
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Beroepsachtergrond
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2.2

Opleiding

Nadat we in 2019 veel geld hadden besteed aan één individuele beroepsopleiding,
besloten we in 2020 in te zetten op het opleiden van een groep: efficiënter en ‘meer
waar voor ons geld’.
Onze partnerorganisatie werd aangemoedigd een plan in te dienen waarop Stichting
Untenu de inspanningsverplichting op zich nam om de benodigde middelen bijeen te
brengen.
Prioriteiten gaan soms ten koste van andere belangrijke taken als in dit geval
noodhulp. Maar door 10 mensen een perspectiefvolle beroepsgerichte opleiding te
geven helpen we óók toekomstgericht. Aldus geschiedde.
Door corona mochten aanvankelijk geen groepsactiviteiten plaatsvinden, maar toen
de scholen weer open gingen in het najaar én het benodigde budget bijeengebracht
was kon in Battambang in het najaar gestart worden met een praktijkopleiding
visagie & kapper voor 10 transvrouwen en homomannen. Begin 2021 zal de
opleiding worden afgerond.
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2.3

Werk en inkomen

In 2020 zijn diverse bronnen aangeboord om aan geld te komen voor onze projecten.
Een nieuwe bron is GoFundMe, via welke we in 2020 een inzamelingsactie hielden
om Chenla aan een bakfiets te helpen.
Chenla zamelde tot voor kort te voet recyclebaar afval in. Om zijn actieradius te
vergroten - en zo zijn inkomen - werd door onze partnerorganisatie in Cambodja een
verzoek ingediend om Chenla een bakfiets te geven.
Er kwam voldoende geld binnen om het project te steunen. De uitkomst was wat
anders dan voorzien, wat deels te verklaren is door de gebrekkige communicatie en
vertaling.
Wat was de uitkomst? Chenla kreeg een fiets én opslagmateriaal voor het
recyclebaar afval. Met de coördinator is afgesproken dat plannen tussentijds mogen
worden gewijzigd, maar na overleg. Chenla is blij en kan meer werk verzetten dan
voorheen. Eind goed al goed.
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2.4

National LGBT Network Cambodia

National LGBT Network Cambodia is de officiële naam van Bandanh Chaktomok
(vanaf hier: BC). BC was oorspronkelijk een netwerk van homomannen en
transvrouwen. Sinds de samenwerking met Stichting Untenu is BC meer en meer
een breder LHBT-netwerk. In ieder geval in naam, in de praktijk zien we met name
mannen die seks hebben met mannen en transvrouwen als vrijwilliger.
Inmiddels werkt Untenu alweer vijf jaar exclusief met Bandanh Chaktomok samen.
Deze samenwerking verloopt steeds vlotter, mede dankzij coördinator Bunthorn Deb,
die aanspreekpunt is voor Stichting Untenu.
Het voornemen van Untenu was om Bunthorn een onkostenvergoeding te
verstrekken van USD 150,- per kwartaal. Mede doordat we vanwege corona sneller
door het budget heen waren hebben we Bunthorn tweemaal een vergoeding
gegeven. Op zijn verzoek is de vergoeding voor de tweede helft van 2020 uitgegeven
aan noodhulp.
Madam Mom
Een andere belangrijke vrijwilliger van BC,
Ya Sethadavuth (maar bekender als
Madam Mom) overleed vrij onverwacht op
10 april 2020.
Als stichting hebben we als waardering een
bijdrage in de kosten van de uitvaart
gedoneerd.
Ron van Zeeland schreef een In Memoriam
voor Madam Mom op zijn weblog, dit is hier
te lezen.
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2.5

Organisatorische ondersteuning Bandanh Chaktomok

Op 22 maart vond de door Stichting Untenu betaalde vrijwilligerstraining plaats in
Battambang. Niet twee weken eerder in Siem Reap zoals gepland. Vrijwilligers
durfden niet meer naar Siem Reap te komen nadat in het nieuws kwam dat enkele
mensen in die stad positief op Covid-19 waren getest.
Ondanks verwoede pogingen om een trainer bereid te vinden die in het Khmer de
vrijwilligers wilde bijscholen in hiv-gerelateerde zaken is dit niet gelukt. Uiteindelijk
heeft Untenu-voorzitter Ron van Zeeland de training samen met Reth Bora verzorgd,
een vrijwilliger van BC die van beroep verpleegkundige is in een soa/hiv-testkliniek.
17 vrijwilligers van BC uit vrijwel het hele land namen deel aan de training, die mede
mogelijk was gemaakt door een financiële bijdrage van de Haëlla Stichting.
De training ging in op hiv-preventie door middel van PrEP, het gebruik van PEP, het
belang van soa-testen en goed medicijngebruik door mensen met hiv. De vrijwilligers
waren leergierig en de afspraak is dat in 2021 gezocht wordt naar financiële
middelen voor een vervolgtraining.
Verpleegkundige Reth Bora zal deze training in overleg met Stichting Untenu
voorbereiden en verzorgen.
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2.6

Overige activiteiten Cambodja

A Place To Be Yourself
Ter voorbereiding van de vrijwilligersscholing is contact geweest met deze LHBTIorganisatie in Siem Reap. Met kon geen trainer leveren, maar was wel
geïnteresseerd eigen vrijwilligers af te vaardigen.
Op 21 oktober is de voorzitter benaderd door Yara Kong (voorheen werkzaam bij
CamASEAN) of hij namens de stichting als referentie zou willen dienen bij een
noodfonds voor mensen met hiv die vanwege corona-maatregelen in de problemen
zijn gekomen. Dit is afgewezen om de goede relatie met Bandanh Chaktomok niet in
gevaar te brengen.
In hetzelfde gesprek gaf Yara Kong ook aan dat hij diverse LHBTI’s met hiv kende
die in nood verkeerden en die hij via Untenu wilde helpen. Hij weigerde de personen
door te sturen naar Bandanh Chaktomok, waarmee de zaak is afgedaan.
Bezoek aan de RHAC-kliniek in Siem Reap
Op 21 februari bracht Ron van Zeeland een bezoek aan RHAC in Siem Reap waar
hij door een verpleger en een vrijwilliger van het MSM & TG project werd bijgepraat
over het PrEP-project in Cambodja. RHAC staat voor Reproductive Health
Association Cambodia en heeft meerdere klinieken verspreid over het land.
Bezoek aan patiënt in Battambang
Op 28 februari is Ron van Zeeland samen met de lokale vrijwilliger van BC op
bezoek geweest in het Battambang Provincial Referral Hospital waar een ernstig
zieke patiënt lag die noodhulp had ontvangen uit naam van Stichting Untenu. Het
was een indrukwekkende en aangrijpende ervaring om te zien hoe slecht de zorg
geregeld is en hoe erg iemand er aan toe kan zijn die aids heeft ontwikkeld als
gevolg van het niet innemen van zijn hiv-remmers. Een week later is de patiënt
overleden.
Gesprek met SOA-verpleegkundige Reth Bora
In Phnom Penh heeft Ron van Zeeland een bezoek gebracht aan RHAC en aldaar
een gesprek gehad met Reth Bora over een vervolgtraining voor BC-vrijwilligers.
Tevens zijn de mogelijkheden besproken om Reth Bora’s kennis van presentatie,
zang en videoclips in te zetten voor voorlichting over hiv-gerelateerde zaken.
Facebook
Via Facebook Messenger is de Stichting benaderd door een vriend van Madam
Mom. Helaas moesten we hem melden dat hij was overleden.
Cambodjanen die het werk van de stichting volgen via de Facebookpagina van de
voorzitter benaderen hem een aantal keer per jaar voor advies over hiv-gerelateerde
zaken.
Instagram
Een Cambodjaan zocht seksuele voorlichting, deze is doorverwezen. Nadat het
gesprek te persoonlijk werd is de chat beëindigd.
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3

NEDERLAND

3.1

Stichting Untenu

3.1.1

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.
Voorwaarde voor een benoeming als bestuurslid is dat een Verklaring Omtrent
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.
In 2020 heeft het bestuur acht keer vergaderd. Driemaal per videoconferentie en
eenmaal samen met de Raad van Advies.
In januari heeft Xandra Visser zich, wegens drukke werkzaamheden, teruggetrokken
als penningmeester. Wel is zij per 1 februari lid van de Raad van Advies geworden,
zodat deze weer uit 3 leden bestaat.
Gelukkig kreeg het bestuur in januari ook versterking van Robin Irwin en Rob
Vermeer als bestuursleden.
Rob Vermeer is per 1 mei benoemd als penningmeester. Hij heeft medio oktober
besloten, vanwege persoonlijke omstandigheden, zijn functie neer te leggen. De
boekhouding is in 2020 door het bestuur verzorgd.
Per ultimo 2020 bestaat het bestuur uit:
Ron van Zeeland – voorzitter
Vacature – penningmeester
Marc Oudshoff – secretaris
Robin Irwin - bestuurslid
Gesprek met Gilbert Louis Yvelin
Op 29 juli vond in Delft een gesprek plaats tussen Gilbert Louis Yvelin en Rob
Vermeer en Ron van Zeeland namens de stichting. Onderwerp was mogelijke
samenwerking in Pattaya (Thailand) en in Cambodja. Gilbert is met name actief in
Thailand, maar komt ook geregeld in Cambodja. Mogelijk kunnen Gilbert en Untenu
elkaar in de toekomst van dienst zijn.
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Gesprek met Greg Gray
Greg Gray is één van de langstlopende contacten in Zuidoost Azië. Hij werkte in
Cambodja voor KHANA (een lokale hiv-organisatie) en woont en werkt momenteel in
Bangkok, ook bij een hiv-gerelateerde organisatie. Zijn werk stopt eind januari 2021,
hij heeft zich aangeboden als lokale vrijwilliger in Thailand.
3.1.2

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, het
meerjarenbeleidsplan, de financiële meerjarenraming, het jaarverslag en de
financiële verantwoording.
Voor de leden van de Raad van Advies geldt een zittingstermijn van vier jaren. Zij
kunnen twee maal worden herbenoemd. De RvA is voor het eerst benoemd op 27
januari 2016.
Op 1 januari 2020 bestond de RvA uit de leden: Ton de Coster (voorzitter) en Jacky
Chan. Per 1 februari werd Xandra Visser door het bestuur benoemd tot lid van de
RvA.
De RvA vergaderde op 10 januari met het bestuur; verder was er onderling overleg
per e-mail en WhatsApp.
De RvA bracht in februari advies uit over de begroting 2020 en in juni over het
jaarverslag 2019.
Op 21 juni namen de leden deel aan de informele bijeenkomst in het Park te
Rotterdam.
In december bracht de RvA advies uit over de begroting 2021 en het beleidsplan
2021-2022.
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3.1.3

Vrijwilligers

Voor de overige vrijwilligers in Nederland was het een rustig jaar: alle activiteiten zijn
in verband met coronamaatregelen afgelast. Op 21 juni was er een informele
bijeenkomst in het Park te Rotterdam alwaar gezamenlijk werd geluncht. Voor de
vrijwilligers waren er als presentje t-shirts met Untenu-logo gedrukt in Cambodja.
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3.2

PR & Communicatie

3.2.1

Websites

Untenu heeft 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.
Tenslotte 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.
De voorpagina's van de websites zijn het afgelopen jaar vernieuwd (andere foto’s) en
Instagram is toegevoegd aan de sociale media. Op de Cambodjaanstalige website is
meer informatie over testlocaties in Cambodja gevoegd.
Nadat Stichting AidsCare was opgeheven is aan Stichting Untenu de domeinnaam
aangeboden. AidsCare.nl verwijst nu door naar een pagina die is gewijd aan
AidsCare, het levenswerk van Jan Straatman.
3.2.2

Sociale Media

Facebook
Er zijn in 2020 59 berichten geplaatst op Facebook, het meest succesvol was een
post over onze winkel met 1.200 virtuele bezoekers, gevolgd door de GoFundMeactie ‘A cargo bike for Chenla’ met 872 virtuele bezoekers.
Succesvol waren ook de verjaardagsinzamelingen, die in 2020 voor een welkome
aanvulling op het budget zorgden.
Instagram
Midden 2020 ging de Instagrampagina van Untenu de lucht in. In totaal werden 18
berichten met foto’s en video’s geplaatst. Het aantal volgers groeit gestaag (131 op
het moment van schrijven) , maar het bereik was nog niet groot. De meest bekeken
post (30x) was een video ter promotie van de visagie-opleiding in Battambang.
Via Instagram informeerde een Rotterdamse LHBT’er naar ons werk en kwam een
verzoek binnen voor seksuele voorlichting.
Samwel Msimbe (directeur van Kilimanjaro Youth Network Association) benaderde
de stichting voor financiële steun. Deze is afgewezen.
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Youtube
Er is een aantal video’s gepubliceerd in 2020, zowel gericht op Nederlandstalig als
Engelstalig publiek. Het monteren is relatief veel werk. De video’s worden met name
ingezet op Twitter en Facebook, voor Instagram is een ander formaat nodig
(vierkant).
Twitter
Op Twitter heeft Untenu momenteel 123 volgers, het bereik is ook hier beperkt,
alhoewel berichten soms gedeeld worden - al dan niet via het account van derden.
GoogleMaps
Klik hier om naar
de interactieve
(Nederlandstalige)
kaart te gaan.

Op GoogleMaps worden per plaats de jaarlijks verleende noodhulp, werk- en
opleidingen vermeld op een interactieve kaart. Als op een regio wordt geklikt
verschijnt het aantal hulpverzoeken per jaar, plus snelkoppelingen naar verhalen
over hulpverlening in die stad of regio.
GoFundMe
In 2020 is een account aangemaakt op de crowdfundingwebsite GoFundMe. Er
liepen dit jaar twee inzamelingsacties.
De actie voor de bakfiets voor Chenla leverde € 250,- op en de inzamelingsactie voor
de visagie-training in Battambang € 140,-.
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3.2.3

In de media

Hiv-magazine Hello Gorgeous interviewde Ron van Zeeland over het werk van
Stichting Untenu in Cambodja. Het interview is op de website te lezen, klik hier.

ATLAS Virtual organiseerde in het kader van AIDS2020 talkshows. De voorzitter was
één van de hoofdgasten. Kijk de aflevering terug op de website, klik hier.

Jaarverslag 2020 Stichting Untenu

Pagina 19 van 22

3.3

Activiteiten Nederland

CinemAsia

Tijdens CinemAsia, het jaarlijkse filmfestival in Amsterdam (4-8 maart), heeft Untenu
een programma verzorgd. CinemAsia heeft aandacht voor de LHBTI+-gemeenschap
in het (rand)programma. Tijdens 'Positive in the Kingdom of Wonders' werden drie
documentaires vertoond (van ATLAS2018 en Document Our History Now), met
toelichting en discussie.
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4

Contacten Nederland, Cambodja, overig

A Place To Be Yourself (APTBY)
APTBY is een LHBTI-organisatie in Siem Reap. Contact gehad over training
vrijwilligers en over referentie noodfonds (zie paragraaf 2.7).
Atlas2018
In het kader van AIDS2020 organiseerde Atlas2018 een serie live gestreamde
talkshows vanuit Amsterdam. De voorzitter was één van de hoofdgasten.
Bandanh Chaktomok - the National LGBT Network Cambodia
De partnerorganisatie van Stichting Untenu in Cambodja, zie paragraaf 2.6.
Cambodia Dutch Organization
Vanwege het ingekorte verblijf van de voorzitter in Cambodja is het werkbezoek aan
een project van Cambodia-Dutch niet doorgegaan..
CinemAsia
Untenu-themafilm tijdens het CinemAsia filmfestival in Amsterdam.
COC Rotterdam
In 2020 vergaderde Untenu eenmaal in het pand van COC Rotterdam.
Gilbert Louis Yvelin
Contact in verband met eventuele samenwerking in Pattaya (Thailand en in
Cambodja (zie paragraaf 3.1.1)
Haëlla Stichting
De stichting ontving in 2020 een bijdrage t.b.v. vrijwilligersscholing in Cambodja.
KHANA
Contact gehad over training vrijwilligers, men kon helaas geen Khmer-talige trainer
leveren.
Men’s Health Cambodia (MHC)
MHC is een homo- en transgender-gezondheidscentrum. Met hen is contact geweest
over training vrijwilligers, men kon helaas geen Khmer-talige trainer leveren.
Rambutan Resorts
Met Rambutan Resorts in Cambodja werkt Untenu samen op het gebied van
werkervaringsplaatsen.
RHAC Clinics Siem Reap & Phnom Penh
Werkbezoeken aan hiv- en soa-testklinieken gebracht (zie paragraaf 2.7)
Rotterdam Pride
In 2020 is Rotterdam Pride afgelast vanwege corona.
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Stichting Beetje Beter
Stichting Beetje Beter heeft projecten in Cambodja. In 2020 is contact geweest i.v.m.
een gepland werkbezoek. Dit ging niet door vanwege onverwacht overlijden van de
oprichter.
Stichting De Brug
Vanwege het ingekorte verblijf van de voorzitter in Cambodja is het werkbezoek aan
een project van Stichting De Brug niet doorgegaan.
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.
Stichting Willems-Koop Fonds
Ook in 2020 kon de stichting op een financiële bijdrage van het Willems-Koop Fonds
rekenen. Het fonds voorzag in een extra bijdrage vanwege een toename van
noodhulpaanvragen als gevolg van corona-maatregelen in Cambodja.
The Hague Pride
Er is contact geweest met de organisatie over de mogelijkheden voor een Untenukraam tijdens The Hague Pride. De Pride is afgelast vanwege corona.
Wilde Ganzen
Vrijwilligers van Untenu’s partnerorganisatie volgden in Phnom Penh een door Wilde
Ganzen geïnitieerde en betaalde training over lokale fondsenwerving.
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