
 

  
 

Stichting DARA Europe is gevestigd in Lagewijk zuidzijde 3, 7895 TZ Roswinkel 
www.dara-europe.nl 

 

 

1 

 
Vastenactie 2023: DARA Europe als uw goede doel 
 
Via de Vastenactie 2023 ondersteunen vijf parochies het werk van Stellar Child Care 
Organisation (SCCO) in Cambodja. Al tien jaar lang maakt de ngo zich sterk voor de kinderen 
in het dorp Andong. Met goed onderwijs en maatwerk support wordt de cirkel van armoede 
doorbroken, en geven we kinderen alle kansen op een stralende toekomst. De Nederlandse 
stichting DARA Europe maakt het werk van SCCO mogelijk, en werkt daarvoor samen met 
partners zoals de Vastenactie. 
  
De missie: kansen voor kinderen in Andong 
Dagelijks naar een goede school, een huis met stevig dak en een hygiënisch toilet, drie 
gezonde maaltijden per dag, een plek om veilig te spelen en zorg als dat nodig is. Voor 
kinderen in Andong zijn het allerminst vanzelfsprekendheden.  
 
Met steun van DARA Europe heeft SCCO een gevarieerd en effectief aanbod aan projecten, 
programma's en voorzieningen ontwikkeld voor Andong. Er is aandacht voor onderwijs, 
veiligheid, hygiëne, gezondheidszorg, opvoeding en werk. Centraal staan hoogwaardig 
onderwijs voor de kinderen en jongvolwassenen, en de praktische ondersteuning van de 
gezinnen waarin zij leven. Alles draait erom dat kinderen zich in een liefdevolle, veilige en 
zorgzame omgeving ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare volwassenen met een goede 
toekomst. 
 
DARA Europe vindt dat álle kinderen een goede toekomst verdienen. Ook kinderen die 
onder moeilijke omstandigheden opgroeien, zoals in het dorp Andong in Cambodja. We 
ondersteunen de gemeenschap om gezond, veilig en veerkrachtig te worden. 

 
Steun van de Vastenactie 2023 voor onze hulp aan Andong 
De COVID-19-pandemie heeft de kwetsbare gemeenschap in Andong hard getroffen. 
Vanwege de lockdowns in Cambodja waren scholen langdurig gesloten, en moesten 
activiteiten in het community center worden gestaakt, uitgesteld en/of aangepast. 
 
In 2022 is, mede dankzij de Vastenactie, een herstart gemaakt met de belangrijkste 
scholings- en onderwijsprogramma’s. Het gaat om: 

• Gratis onderwijs voor vier- en vijfjarigen, ter voorbereiding op de lokale basisschool. 

• Startpakketten voor nieuwe leerlingen van de basisschool. 

• Bijlessen en huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongvolwassenen. 

• Coaching van jongvolwassenen bij studie- en beroepskeuzen. 

• Coaching van families via workshops en maatwerkadvies. 
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In 2023 wil SCCO met de hulp van de Vastenactie de vervolgstappen zetten. We gaan aan de 
slag met: 

• De organisatie van extra en intensieve bijles- en begeleidingsprogramma's voor 
kinderen en jongvolwassenen om de achterstanden weg te werken die gedurende de 
coronacrisis zijn ontstaan.  

• De uitbouw van de samenwerking met de lokale basisschool om onder andere 
computerlessen te verzorgen. 

• De organisatie van educatieve weekendactiviteiten in het community center, zoals 
lessen Engels en computervaardigheden voor scholieren in het basisonderwijs, en 
workshops over loopbaanontwikkeling voor jongvolwassenen. 

• De uitbreiding van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van SCCO om nog meer 
kinderen naar school te laten gaan. Er is bijvoorbeeld zo veel vraag vanuit de 
gemeenschap naar het kleuteronderwijs van SCCO voor vier- en vijfjarigen, dat er een 
extra klas gestart moet worden. 

• De structurele verbetering van de inkomenspositie van ouders. Na een eerste pilot 
met minikredieten zien we nu volop mogelijkheden om ondernemerschap van 
families te ondersteunen met onder meer coachingsprogramma's en minikredieten. 

 

 
 
Over Andong 
Andong is een dorp op twintig kilometer afstand van het centrum van Phnom Penh, de 
hoofdstad van Cambodja. Zo'n zesduizend mensen wonen er in grote armoede, nadat de 
overheid ongeveer duizend gezinnen in 2006 dwong om er naartoe te verhuizen om plaats 
te maken voor stadsontwikkeling.  
Door de uitzetting zijn families in grote problemen gekomen. Veel volwassenen zijn werkloos 
geraakt, en verslaafd aan gokken, alcohol en/of drugs. In gezinnen is regelmatig sprake van 
huiselijk geweld. Daarnaast zijn de leefomstandigheden in Andong slecht en onhygiënisch. 
De vele overstromingen in het regenseizoen maken de wegen onbegaanbaar, waardoor 
ziekten zich verspreiden. In de vaak bouwvallige huizen is het drinkwater vervuild, en er is in 
het dorp een gebrek aan sanitaire voorzieningen en verantwoorde afvalverwerking. Het 
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ontbreekt het gros van de gezinnen ook aan gezonde en gevarieerde voeding, en de toegang 
tot gezondheidszorg is problematisch.  
 
De laatste jaren is er dankzij de inzet van ngo's en de overheid veel verbeterd in de regio 
rond Andong. Er is werk gemaakt van betere woningen, scholen en wegen. Daarmee 
ontstaat een positief perspectief voor de mensen in Andong. Maar de cirkel van armoede is 
complex. De kinderen zijn pas in staat om straks de nieuwe kansen te benutten als zij de 
kennis, vaardigheden en diploma's hebben om deel te nemen aan de steeds veranderende 
samenleving. Bovendien heeft de COVID-19-pandemie geleid tot schooluitval onder kinderen 
en jongvolwassenen, en inkomensverlies onder volwassenen. Daarom zijn de langlopende 
ondersteuning en hulp nog altijd hard nodig, ook nu en straks. 
  
Over DARA Europe en SCCO 
DARA Europe is een initiatief van Tirza Voss en Ruud Bakker. Tirza bezocht Cambodja in 2009 
als vrijwilligster, en werd geraakt door de schrijnende omstandigheden in de krottenwijk 
Andong. Ze werkte door de jaren heen vele maanden in Andong als vrijwilligster. In 2012 
nam ze samen met Ruud Bakker het initiatief tot de oprichting van DARA Europe om vanuit 
Nederland de duurzame ontwikkeling van de community in Andong te steunen. Tirza startte 
ook Stellar Child Care Organisation (SCCO), de lokale ngo die zorgt voor onderwijs, 
gezinsondersteuning en werk voor de meest kwetsbare inwoners van Andong.  
 
Het bestuur van DARA Europe bestaat uit vier actieve professionals die zich - onbezoldigd - 
langdurig inzetten voor de stichting. Het bestuur werkt nauw samen met een team van 
enthousiaste en betrokken vrijwilligers, die elk vanuit hun eigen expertise en ervaring een 
bijdrage leveren aan de missie van DARA Europe. 
 
DARA Europe helpt u helpen tijdens de Vastenactie 2023 
DARA Europe ondersteunt de initiatieven van kerken en scholen tijdens de Vastenactie 2023. 
We zijn het aanspreekpunt voor bijvoorbeeld: 

• presentaties aan leerlingen in de onder-, midden- en bovenbouw. 

• les- en werkbladen met informatie en opdrachten over het project, waarmee 
leerlingen eenvoudig aan de slag kunnen. 

• kennisuitwisseling over effectieve inzamelingsacties, die passen bij de visie van de 
school. 

 
Materialen van de Vastenactie, zoals posters, flyers voor leerlingen en ouders, spaardoosjes 
en placemats, zijn direct downloadbaar via de website. 
 
DARA Europe activeert de communicatiekracht van de stichting om de Vastenactie te 
promoten. Via de website, nieuwsbrieven en social media zetten we de activiteiten tijdens 
de Vastenactie in de schijnwerpers. Zo inspireren we steeds meer mensen om in actie te 
komen voor een stralende toekomst voor kinderen in Cambodja. 
 

https://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen?product_theme_target_id%5B9%5D=9&page=1
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Dara = Cambodjaans voor ster. DARA Europe maakt zich sterk om kinderen in Andong te laten stralen. We 
maken het verschil met: 
 
Onderwijs voor kinderen: een goede opleiding als basis voor een betere toekomst 
- Gratis onderwijs voor vier- en vijfjarigen, ter voorbereiding op de lokale basisschool. 
- Maatwerk support aan schoolgaande kinderen, zoals huiswerkbegeleiding, (fiets)-vervoer, een schooluniform en 
leermaterialen. 
- Workshops voor kinderen en jongvolwassenen over psychosociale vaardigheden en hygiëne. 
- Coaching van jongvolwassenen op gebied van onderwijs- en carrièremogelijkheden. 
- Extra lessen in bijvoorbeeld Engels en computervaardigheden. 
- Een bibliotheek waar kinderen spelenderwijs leren met spelletjes, puzzels en boeken. 
- Studiebeurzen voor bijlessen en voor de Engelse lessen die noodzakelijk zijn om een schooldiploma te behalen. 
 
Ondersteuning aan families: veilige en gezonde leefomstandigheden voor iedereen 
- Spoedzorg aan families in nood, onder meer via voedsel en toegang tot zorg. 
- Maatwerk support aan ouders, zodat zij (beter) werk vinden. 
- Workshops voor ouders over psychosociale competenties, zoals financiële zelfredzaamheid en verantwoorde 
voeding. 
 
Versterking van de community: een veerkrachtige gemeenschap als thuishaven 
- Coaching en begeleiding van volwassenen op het gebied van loopbaanontwikkeling en ondernemerschap. 
- Een werkvoorziening voor vrouwen, waar ze onder goede omstandigheden en tegen een eerlijk loon 
werkervaring opdoen en een eigen inkomen genereren. 
 
Bewustwording in Nederland: informatie en inspiratie om samen nog meer goed te doen 
- Om mensen in Nederland actief te betrekken bij de ontwikkelingen in Andong, organiseert DARA Europe lokale 
events en campagnes, en verzorgen bestuursleden en vrijwilligers van DARA Europe presentaties op scholen en 
andere organisaties.   
- Via onze website, sociale media en nieuwsbrieven informeren en inspireren we een stevig netwerk van 
donateurs en andere geïnteresseerden over activiteiten in Andong en Nederland.  
- We ondersteunen scholen, kerken en andere (maatschappelijke) organisaties om zelf sponsoracties uit te 
voeren, en is er voor het basisonderwijs een lespakket over ons werk. 
 
 


