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1  INLEIDING 
Nadat ik in 2020 nog net op tijd Cambodja uit kon vertrekken, kon ik in 2021 er niet 
meer in. Voor mij een luxeprobleem,  veel Cambodjanen hadden ernstiger zorgen. 
Een zware lockdown was afgekondigd over grote delen van het land. Hele wijken van 
steden werden hermetisch afgesloten. 

Het gevolg laat zich raden: mensen konden niet meer naar hun werk, markten - voor 
de meeste Cambodjanen de plek waar ze inkopen doen - werden gesloten. Dát had 
weer tot gevolg dat veel mensen hun inkomen kwijtraakten en veel mensen zelfs niet 
aan voldoende voedsel konden komen. 
 
Gelukkig kreeg stichting Untenu een extra donatie van het Willems-Koop Fonds. We 
besloten voedselhulp te gaan verstrekken aan de meest kwetsbaren onder onze 
doelgroep. Zo hielpen we 43 personen aan voedsel, bovenop de noodhulp die we 
normaalgesproken verstrekken. 

Alles is in 2021 op afstand geregeld: door de corona-maatregelen was reizen naar 
Cambodja onmogelijk.  

Dat gold ook voor festivals en activiteiten hier in Nederland. Rotterdam Pride ging 
zonder groot publieksevenement door. En zo viel een mogelijkheid om ons werk bij 
het publiek bekend te maken en tevens geld op te halen weg. 

Al met al hebben we ons door het tweede corona-jaar geslagen en aardig wat hulp 
verleend en zelfs nog een staartje van een opleiding in Battambang kunnen 
financieren.  

De toekomst is ongewis voor onze stichting. Ons voortbestaan is geen doel op zich, 
maar de doelstellingen zijn nog altijd actueel. Bij tegenslag blijkt keer op keer dat de 
armsten onder de hiv-positieve LHBTI’s - en zij die van hen afhankelijk zijn - de 
hardste klappen krijgen. Voor die kwetsbare mensen zijn we ooit opgericht. 

Rotterdam, mei 2022 

Ron van Zeeland 
Voorzitter Stichting Untenu 
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2  CAMBODJA 
Opeenvolgende jaarverslagen laten telkens een zelfde patroon zien: verslechterende 
mensenrechten, politieke onderdrukking. Maar ook: betere economische 
omstandigheden. Helaas gooide de pandemie roet in het eten. 

Het sterk van toerisme afhankelijke Cambodja kreeg zware klappen te verduren, 
want  de reizigersstroom droogde op. En hiermee kelderden ook de inkomens van 
veel Cambodjanen. En dat resulteerde in een andere hulpvraag: voedselhulp. 

2.1  Noodhulp 
 
Aantal aanvragen 
Het aantal aanvragen voor noodhulp betrof 29, waarvan 13 voor voedselhulp als 
gevolg van verlies aan inkomen door de lockdowns. Corona werd sowieso vaak 
genoemd als extra indicatie voor noodhulp: 19 keer in totaal. 

Voedselhulp 
Gezien de grotere vraag naar voedselhulp is besloten die in familieverband te 
verstrekken. Ook is er een staffel vastgesteld per extra familielid. Hierdoor waren we 
in staat relatief veel mensen te helpen (44 personen). Het aandeel aanvragen voor 
voedselhulp besloeg 39% van alle hulpvragen maar in aantal bereikte personen was 
dat 73%. 

Comorbiditeit* 
In 2021 werd noodhulp gegeven aan mensen die naast hiv ook een andere 
chronische ziekte hadden: in totaal werd eenmaal tyfus en eenmaal diabetes 
gerapporteerd. Hepatitis C en TBC werden dit jaar niet genoemd. Comorbiditeit zorgt 
voor ernstiger klachten. Door late diagnoses komt sterfte in dit soort gevallen vaker 
voor. Wellicht door COVID is de aandacht voor TBC en Hepatitis wat naar de 
achtergrond gedrongen. 
 
* het lijden aan meerdere chronische ziekten 
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Leeftijdsopbouw 2019 - 2020 - 2021 

Gender en seksuele oriëntatie 

Opleidingsniveau 
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Beroepsachtergrond 
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Aard van de hulp (aantal aanvragen) 
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Geografische spreiding 

Financiële verdeling 
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2.2  Opleiding 

In 2020 is in Battambang een door Untenu gefinancierde opleiding gestart voor 
voornamelijk homomannen en transvrouwen. Doel was hen een kans te geven op de 
arbeidsmarkt als kapper of schoonheidsspecialist. 

De opleiding liep door tot  begin 2021. In totaal hebben 10 hiv-positieve LHBTI’s de 
opleiding gevolgd. Hierdoor werden meer mensen voor een relatief lager bedrag 
geholpen dan door een één-op-één beroepsopleiding. 

2.3  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 nog altijd 
voornamelijk mannen die seks hebben met mannen en transvrouwen als vrijwilliger. 

Gedurende de zes jaar van samenwerking met BC was Bunthorn Deb, coördinator 
en aanspreekpunt voor Untenu. 

In 2021 heeft hij voor zijn werkzaamheden een vergoeding ontvangen van US$ 120,- 
(€ 115,-) voor gemaakte telefoon- en internetkosten. 

De contacten zijn goed. Vanuit BC wordt aangegeven dat het Untenu-project steeds 
meer bekendheid geniet, en dan met name de verstrekking van noodhulp. 

Voor zowel Untenu als BC is het lastig om de noodhulp af te stemmen op het 
beschikbare budget. Telkens als er financiële ruimte is wordt die snel ten volle benut, 
waarna er weer een noodgedwongen tijdelijke stop op noodhulpvertrekking volgt. Dit 
is niet bevorderlijk voor de continuïteit. 

BC gaf ook in 2021 aan deskundigheidsbevorderende trainingen voor haar 
vrijwilligers te willen organiseren, met name op het gebied van hiv, aids, 
medicatiegebruik en PrEP. Helaas zijn daarvoor geen fondsen gevonden. 
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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. In 
2021 heeft het bestuur eenmaal fysiek vergaderd, in mei. De meeste besluiten zijn  
per mail, telefoon of WhatsApp genomen. Deze besluiten worden tijdens de 
eerstvolgende bestuursvergadering bekrachtigd (de besluiten van juni-december 
2021 tijdens de vergadering begin januari 2022). Een enkele maal is er per 
videoconferentie overleg gevoerd. 

Naast de besluiten over noodhulp en de voorbereiding en vaststelling van de 
jaarstukken, zijn in 2021 de kaders voor de (tijdelijke) voedselhulp vastgesteld.  

Verder heeft het bestuur onderzoek gedaan naar de impact van de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Er waren geen aanpassingen nodig in statuten of 
huishoudelijk reglement. Ook is gekeken naar de mogelijkheid om een NGO op te 
richten in Cambodja, wat fondsenwerving eenvoudiger zou maken. De benodigde 
investering was reden om dit plan terzijde te leggen.  

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen tweemaal 
worden herbenoemd. Voorwaarde voor benoeming is het kunnen overleggen van 
een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.). Ook wordt meestal een proefperiode van 
zes maanden afgesproken. 

De zoektocht naar een nieuwe penningmeester heeft helaas geen resultaat 
opgeleverd. De boekhouding is in 2021 door de voorzitter en de secretaris verzorgd. 

Per ultimo 2021 bestond het bestuur uit Ron van Zeeland (voorzitter), Marc Oudshoff 
(secretaris) en Robin Irwin (bestuurslid). De positie van penningmeester is vacant. 
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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 meerjaren-
beleidsplan, 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 2021 bestond de RvA uit de leden Ton de Coster (voorzitter), Jacky 
Chan en Xandra Visser. 

De Corona-pandemie was er debet aan, dat de Raad van Advies in 2021 niet bijeen 
is geweest. Er was alleen overleg per e-mail of WhatsApp. De RvA bracht in januari 
advies uit over de jaarrekening 2020 en over het jaarverslag 2020. 

3.1.3  Vrijwilligers 

Ook 2021 was voor de andere vrijwilligers een rustig jaar: vanwege alle 
coronamaatregelen zijn  er geen publieksactiviteiten geweest.  

De vrijwilligers worden in een groepsapp op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen binnen Untenu en in Cambodja. 

In augustus was er een gezellige borrel in Het Park (bij de Euromast) voor 
vrijwilligers, RvA en bestuur. 
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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 

Op Twitter heeft Untenu momenteel 127 volgers, het bereik is hier beperkt, alhoewel 
berichten soms gedeeld worden - al dan niet via het account van derden. Op 
Facebook was het bereik niet echt goed te noemen. Zo waren er geen 
verjaardagsacties ten gunste van in 2021.  

Instagram is echt het ondergeschoven kindje: er gebeurde niet veel ‘instawaardigs’: 
bijna geen fysieke bijeenkomsten in Nederland en geen reis naar Cambodja. Op het 
Youtube-kanaal is één video gepubliceerd over voedselhulp, klik hier. 

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. 
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4 Contacten Nederland, Cambodja, overig
Bandanh Chaktomok - the National LGBT Network Cambodia 
De partnerorganisatie van Stichting Untenu in Cambodja, zie paragraaf 2.6. 

Haëlla Stichting 
De stichting ontving in 2020 een bijdrage t.b.v. vrijwilligersscholing in Cambodja, 
deze liep door in 2021. 

Stichting Willems-Koop Fonds 
In 2021 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. 

Wilde Ganzen 
In 2021 heeft de stichting contact gezocht met Wilde Ganzen over financiering van 
een project. Het voorstel is afgewezen. 
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