JAARVERSLAG 2019/2020

Voorwoord
Voor u ligt het gecombineerde jaarverslag van PURE! Foundation 2019/2020. We hebben ons de
afgelopen 2 jaren vooral gericht op de verdere samenwerking met Treak Community Centre en Anjali
House in Cambodja en Widya Guna op Bali (Indonesië).
We hopen u met dit jaarverslag inzicht te bieden in de voorbije jaren. We kijken uit naar een goede
samenwerking met u en vele anderen in 2021!
Pollien van Keulen
Voorzitter PURE! Foundation
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OVER PURE!
Voorgeschiedenis
In 2007 is Stichting PURE! for Kids opgericht door één van onze bestuursleden Nicoline Westen na een
reis door Zuidoost-Azië. De liefde voor Cambodja, de cultuur en de kinderen in het land waren het
begin van deze stichting. In 2008 is de stichting begonnen met het aanbieden van vrijwilligerswerk naar
Cambodja. Dit is de jaren erna uitgebreid met vrijwilligersactiviteiten naar Bali, Thailand en Sri Lanka.
Ook werden jongerenreizen ontwikkeld naar Zuidoost-Azië.
Uit Stichting PURE! for Kids is in april 2014 PURE! Foundation voortgekomen, een onafhankelijke
stichting die zich inzet voor fondsenwerving ten behoeve van de zelfredzaamheid van kinderen,
jongeren en moeders.
Missie en doelstelling
PURE! Foundation zet zich in om een blijvende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van en de
kansen voor kinderen, jongeren en moeders. PURE! Foundation werkt aan deze missie door
fondsenwerving en het ophalen van donaties. Alle opgehaalde gelden leveren een bijdrage aan de
toekomstbestendigheid en zelfredzaamheid van de projecten.
Samenwerking
De wortels van de stichting liggen nog steeds Azië, maar inmiddels kijken we met PURE! Foundation
ook naar projecten in andere delen van de wereld. Daarnaast vinden we het belangrijk om altijd samen
te werken met betrouwbare lokale partners om de continuïteit en impact van de uitgekeerde fondsen
te garanderen.
Bestuur
Het bestuur van PURE! Foundation bestond in 2019 uit de volgende onbezoldigde bestuursleden:
● Mevrouw Pollien van Keulen – voorzitter
● Mevrouw Wietske Schober – penningmeester
● Mevrouw Nicoline Westen – secretaris
Mevrouw Marien Bos en Mevrouw Mirjam van der Heide zijn in 2020 toegetreden tot het bestuur als
algemene bestuursleden.
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Wat hebben we gedaan in 2019 en 2020?
Samenwerkingen en activiteiten
In 2019 en 2020 hebben we de samenwerking verlengd met drie projecten: het Treak Community
Centre in Cambodja, Yayasan Widya Guna in Bali en Anjali House in Cambodja.
In 2019 zijn we weer een mooie samenwerking aangegaan met Wilde Ganzen en hebben het project
van Niek fietst voor Treak ondersteund. Eind 2019 hebben we tijdens WinterWelVaart met het
verkopen van handgemaakte spullen uit Cambodja geld ingezameld voor onze Stichting.
Het jaar 2020 was een gek jaar i.v.m. corona. Een aantal projecten zijn in 2020 verder gegaan met de
bouw, deels ook doordat ze door corona wat vertraging hebben opgelopen. Wij hebben daarom in
2020 de tijd genomen om bestaande projecten vanuit 2019 verder te ondersteunen. In 2020 hebben
we verder geen actieve fondsenwerving gedaan door middel van acties of dergelijke. In 2021 kunnen
we weer verder met de fondsenwerving voor nieuwe projecten.
WinterWelVaart
In 2019 hebben we onze bestaande voorraad van Cambodjaanse producten (afkomstig uit eerdere
samenwerkingen met projectpartners) verkocht op WinterWelVaart in Groningen. We hebben via de
organisatie een gesponsorde marktkraam gekregen. Tijdens deze avond hebben onze bestuursleden
bezoekers geïnformeerd over de werkzaamheden van de stichting PURE! Foundation en producten
verkocht. Een leuke, gezellige avond met een mooie opbrengst!
Niek fietst voor Treak
Tevens ondersteunden wij “Niek fietst voor Treak” van Niek Timmermans, die door te fietsen van
Nieuw-Zeeland naar Cambodja geld heeft opgehaald voor het Treak Community Centre. Met het
behaalde geld wil hij de mogelijkheid creëren om een huis te laten bouwen van bakstenen gemaakt
van gerecycled plastic. Want naast de armoede in Treak (er wonen circa 2.000 mensen in 330 families,
waarvan ongeveer 20% op de armoedelijst van de overheid staat) is het rondslingeren van afval plastic
een groot probleem. Er is in totaal een bedrag van € 9.170,- opgehaald.
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Projecten
Hieronder leest u een beschrijving van de projecten die we in 2019/2020 ondersteund en gerealiseerd
hebben.
Treak Community Centre (TCC) - Treak - Cambodja
Het TCC biedt sinds 2007 een veilige speel- en leeromgeving aan kinderen uit het dorpje Treak. Dit is
een lokale gemeenschap op het platteland van Cambodja vlakbij de stad Siem Reap (bekend van het
nabijgelegen tempelcomplex Angkor Wat). In deze gemeenschap is veel armoede en veel inwoners
komen naar het centrum voor hulp. Het centrum wordt gerund door Cambodjanen voor Cambodjanen.
Het inzetten op zelfredzaamheid en het vergroten van kansen van de doelgroep staat centraal bij alle
activiteiten binnen het centrum. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van de
kinderen zelf, maar ook naar de kansen van hun familie en omgeving. Ook zij krijgen de kans om nieuwe
vaardigheden te leren, om zo uit de armoede te ontsnappen en de toekomstmogelijkheden van
zichzelf en van hun kinderen te vergroten.
In het TCC wordt het volgende aangeboden:
● Onderwijs: bijna 400 leerlingen komen dagelijks naar het centrum om onderwijs te volgen, met
name gericht op Engels en ICT. Deze vaardigheden zijn nodig om werk te kunnen vinden in de
toeristische sector in nabijgelegen Siem Reap. De lessen zijn vrij toegankelijk voor iedereen uit
de gemeenschap;
● Kinderopvang: circa 100 kinderen tussen 4-6 jaar krijgen hier basisonderwijs aangeboden. Het
centrum richt zich hierbij op de armste families van de gemeenschap. Niet alleen in onderwijs
wordt voorzien, de kinderen krijgen ook een schooluniform (noodzakelijk om naar school te
mogen gaan in Cambodja), vers fruit, dagelijkse multivitaminen en lessen over gezondheid en
hygiëne. Momenteel is er een wachtlijst voor de kinderopvang;
● Bibliotheek: veel families bezitten geen enkel boek en hier kunnen alle inwoners van de
gemeenschap komen lezen;
● Ondersteuningsaanbod voor de gemeenschap: sinds 2012 biedt het TCC werk, training en
maaltijden voor arme dorpsbewoners. Ook worden workshops georganiseerd over hygiëne en
gezond eten en een partnerorganisatie verzorgt oogtesten en biedt brillen aan.
Het centrum heeft vanaf de oprichting in 2007 gebruik gemaakt van gehuurde locaties. In 2014 heeft
het TCC door middel van donaties en fondsen eigen land kunnen kopen. Vervolgens is begonnen met
de bouw van de eerste permanente school in Treak. Die staat er inmiddels en ook drie andere
gebouwen zijn gerealiseerd, zodat de basisactiviteiten van het centrum (Engelse lessen, ICT-lessen, de
kinderopvang en de bibliotheek) een tijdelijk onderkomen hebben. Het TCC krijgt voldoende donaties
om de dagelijkse activiteiten te financieren, maar had onvoldoende middelen om het laatste,
permanente gebouw van het centrum te bouwen. Het TCC had fondsen nodig om te helpen bij de
bouw van een gebouw met twee verdiepingen, waarin de ICT-ruimte, de bibliotheek en de
kinderopvang definitief gehuisvest kunnen worden.
In 2018 is er een totaalbedrag van € 43.202 opgehaald. Door onze donatie zijn extra klaslokalen
gebouwd, waardoor het gebouw waar de bibliotheek en kinderopvang eerst in gehuisvest waren vrij
kwam. Het was de oorspronkelijke intentie van de TCC om dit gebouw als vervolgstap te ontwikkelen
naar een plek voor vakopleidingen en als ontmoetingsruimte voor de gemeenschap. In overleg met
het TCC hebben we besloten om het resterende geld hiervoor te gebruiken, waardoor niet alleen de
kinderen maar ook hun ouders en andere volwassenen van het dorp de mogelijkheid krijgen om
zichzelf te trainen en voorlichting te krijgen.
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Met de extra donatie is in 2019 dit gebouw verbouwd zodat het geschikt is voor trainingen en scholing.
Er is o.a. een vocational training centre gemaakt en de bibliotheek kreeg een upgrade. De verbetering
van het gebouw is gerealiseerd door de plaatsing van een nieuw dak, een nieuwe vloer, isolatie, nieuwe
elektriciteit en de aanschaf van een projector en meubilair. Daarnaast zijn er extra naaimachines
aangeschaft en stoffen gekocht waarmee de studenten 250 schooluniforms hebben gemaakt.
Schooluniforms zijn relatief eenvoudig om te maken, en daarmee een mooie eerste opdracht voor de
vakopleiding. Daarnaast is de markt voor schooluniforms in Cambodja goed, want een uniform is
verplicht. TCC zorgt overigens dat gezinnen uit de gemeenschap die geen uniform voor hun kind
kunnen betalen een schooluniform krijgen, zodat ze toch naar school kunnen.
Aquatherapie Pool Yayasan Widya Guna - Bedulu - Bali
Yayasan Widya Guna is een non-profitorganisatie op Bali, met als doel de kansarme Balinese kinderen
te helpen door middel van onderwijs en indien nodig ook huisvesting en voedsel te bieden. Momenteel
ondersteunt Yayasan meer dan 120 kinderen. Het centrum werd in 2004 opgericht. In 2006 startte
Yayasan Widya Guna het programma Special Needs dat zich richt op het ondersteunen van kinderen
met een handicap uit de regio Bedulu. Het programma Special Needs is opgezet voor kinderen met
zowel een lichamelijke als geestelijke problemen, die vanwege hun handicap geen formele opleiding
kunnen krijgen en niet worden geaccepteerd door de reguliere scholen op Bali. Het programma biedt
onderwijs aan elk kind, ongeacht hun mogelijkheden. Als Yayasan Widya Guna er niet was, zouden
deze kinderen fulltime thuis zijn. Momenteel ondersteunt Yayasan 32 gehandicapte kinderen met
verschillende uitdagingen, zoals: hersenverlamming, downsyndroom, hyperactiviteit en autisme.
Yayasan Widya Guna is een zelfvoorzienende organisatie en valt onder de paraplu van de WINS
Foundation.
In 2018 zijn we gestart met fondsenwerving om geld in te zamelen voor het realiseren van een
aquatherapie zwembad in het WINS Learning Center Yayasan Widya Guna. Dit zodat het centrum aqua
fysiotherapeutische behandelingen voor lichamelijk gehandicapte kinderen kan gaan bieden. Er zijn
geen aquatherapie faciliteiten op Bali, en voor de kinderen met een handicap is het meestal niet
toegestaan om gebruik te maken van de openbare zwembaden. Dit omdat op Bali nog vaak het idee
bestaat dat mensen met een handicap een slecht karma dragen. Daarnaast hebben sommige van de
kinderen een aangepaste watertemperatuur nodig, geschikt voor hun individuele fysieke situatie. De
enige optie is om een eigen aquatherapie zwembad te bouwen. Het benodigde bedrag hiervoor was €
28.066,In 2018 is het ons gelukt de helft van het benodigde bedrag op te halen voor het realiseren van het
zwembad. In 2019 hadden we als doel om het gehele bedrag op te halen. Mede dankzij de
samenwerking met Wilde Ganzen is dit gelukt! In oktober 2019 kregen we de bevestiging dat de
samenwerking met Wilde Ganzen een feit was, en daarmee hadden we ook gelijk het benodigde
bedrag binnen. In totaal hebben we een bedrag van € 27.574,- opgehaald. In februari 2020 heeft Wilde
Ganzen dit project uitgeroepen tot project van de Week, dit werd o.a. aangekondigd d.m.v. een tvcommercial. In augustus 2020 is daadwerkelijk de bouw van het zwembad begonnen en de bouw is in
de zomer van 2021 afgerond.
Anjali House - Siem Reap - Cambodja
Anjali House is een educatief centrum dat kinderen en jongeren voorziet in steun die ze nodig hebben
om de cirkel van armoede te doorbreken. Anjali House steunt 120 kansarme studenten uit Siem Reap
in de leeftijd van 5 – 19 jaar oud door middel van onderwijs, steun aan hun families en basiszorg zoals
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toegang tot schoon drinkwater en voedzaam eten. Daarnaast geven ze de studenten de kans om via
kunst, sport, creatief schrijven, dans en muziek uiting te geven aan hun eigen creativiteit. Anjali House
wordt lokaal gerund en bestaat al ruim 10 jaar. De directeur, docenten en maatschappelijk werkers
komen allemaal uit Cambodja. Het ultieme doel van Anjali House is om de studenten te zien
ontwikkelen tot gezonde, goed aangepaste jong volwassenen uitgerust met de skills en steun die ze
nodig hebben om het werkende bestaan aan te gaan en een succesvolle toekomst tegemoet te gaan.
Een van de kernfactoren in de ontwikkeling van Cambodja, net als in ieder ander land, is het onderwijs
aan kinderen. In Cambodja is het aantal openbare plaatsen waar mensen gratis toegang hebben tot
kennis, zoals bibliotheken, zeer beperkt. Daarom heeft Anjali House de wens om hun bereik uit te
breiden en een plek voor leren en ontwikkelen aan te bieden aan de studenten, hun families en hun
gemeenschap door het opzetten van een bibliotheek. Er was een kleine bibliotheek in het gebouw van
Anjali House. Vanwege deze kleine ruimte hadden de studenten niet echt de mogelijkheid om binnen
te lezen. Omdat ze bij Anjali House geloven dat lezen een vaardigheid is die je het beste op kunt doen
als je nog een kind bent, willen ze studenten stimuleren om te gaan lezen en daarom willen ze dus ook
de toegang tot boeken faciliteren in een vriendelijke en uitnodigende omgeving. De community library
zal helpen in het bereiken van dat doel.
De community bibliotheek zal een grote selectie van boeken aanbieden, aangepast op de leeftijd en
interesses van de studenten (in de leeftijd van 5 – 19 jaar) zodat ze gestimuleerd worden om op
regelmatige basis te lezen. Ook familieleden en andere mensen in de gemeenschap zijn welkom in
deze gratis, algemeen toegankelijke ruimte. De bibliotheek is open in de weekenden zodat iedereen
toegang heeft tot de boeken en de computers. Sommige ouders zijn analfabeet, daarom is Anjali House
ook van plan om leeslessen te organiseren voor volwassenen in Khmer, basis IT vaardigheden en kleine
workshops voor andere uitdagingen in hun leven. De maatschappelijk werkers zullen de workshops
leiden over onderwerpen als huiselijk geweld, drugs- en alcoholverslaving en
ouderschapsvaardigheden. Het benodigde bedrag was € 9.093,-.
In 2018 is het ons gelukt om 2/3 van het behaalde bedrag op te halen voor de bouw van een openbare
bibliotheek in het Anjali House. In 2019 gingen we hiermee verder, en in juli 2019 is het ons gelukt het
hele bedrag binnen te halen. Daarna kon er gestart worden met de bouw, en in februari 2020 was de
community library klaar! Toen door corona ook de scholen in Cambodja moesten sluiten kreeg de
bibliotheek een nog belangrijkere functie, en konden kinderen daar wekelijks boeken lenen. Ook
realiseerde Anjali House een mobiele bibliotheek, zodat ze ook naar afgelegen plekken konden om
daar kinderen te ondersteunen.
Overige donaties
Naast de fondsenwerving hebben we ook enkele donaties ontvangen van onze vaste ‘vrienden van
PURE!’. Deze inkomsten komen ten goede aan onze algemene stichtingskosten.
Daarnaast hebben wij donaties overgemaakt ingezameld door vrijwilligers of scholen waar wij in het
verleden mee hebben gewerkt.
Het gaat om de volgende projecten die we hebben gesteund:
1. het Pure Dream Centre (Cambodja)
2. Husk (Cambodja)
3. Khmer for Khmer Organisation (Cambodja).
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