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BALANS 
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€ € 
                 31-dec-18 31-dec-19       31-dec-18 31-dec-19 
                 

  
  

   
  

               Liquide middelen 57.419  48.964  Algemene Reserve 53.639  46.540  
               

Te vorderen 750  0  Overlopende posten 775  0  
               

  
  

Te betalen 
 

3.755  2.425  
                 

  
  

   
  

                       
  

    
               

  
  

  
   

  
               

  58.169  48.964    
  

58.169  48.964  
               

                
               

                       

                                       
               

RESULTATENREKENING 
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2018 

 
2019 
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               Giften 

  
  23.134    15.357    

                 
  

          
                 

  
  

 
23.134  

 
15.357  

                 
  

  
 

  
 

  
               

Kosten studie en levensonderhoud kinderen   
 

  
 

  
               Levensonderhoud 

  
  5.452    5.939    

               Facilitair 
  

  3.054    1.909    
               Schoolkosten 

  
  2.382    1.914    

               Algemeen 
  

  7.111    8.339    
               Studenten 

  
  1.713    708    

                 
  

  19.712    18.808    
               Rente en koersverschillen vreemde valuta   -4.312    3.648    
               

  
  

  
 

15.400  
 

22.456  
               

Resultaat voor bestemming van het resultaat   
 

7.734  
 

-7.099  
               

                
               

                       
Dordrecht, 30 juni 2020. 
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Toelichting op de jaarrekening 2019 

 
Allereerst bedanken wij – mede namens de kinderen in het kindertehuis in Ban Phuen – alle donateurs voor hun 

steun, ook in het jaar 2019. Wij denken dat Joop Rieff, initiator van onze stichting, deze nog steeds bestaande 

brede steun met een tevreden glimlach tot zich zou nemen. 

Het bestuur heeft vrijwel dagelijks contact met het kindertehuis en houdt de ontwikkelingen in en rondom het tehuis 

nauwlettend in de gaten. Er is veelvuldig contact met de huisvader van het kindertehuis die zijn taak zeer goed 

verstaat. 

In juli 2019 bezocht de voorzitter van de stichting opnieuw het kindertehuis. Zichtbaar is dat de huisvader een 

goede band heeft met de kinderen. De huisvader zorgt er voor dat alle kinderen een goede maaltijd hebben 

genuttigd, alvorens zij naar school gaan. De kinderen worden geholpen met hun huiswerk en beschikken over het 

juiste schoolmateriaal en schooluniformen. De contacten met school zijn goed. Regel- matig komt er een 

leerkracht langs bij het kindertehuis. 

 

 
Ook de kinderen tezamen vormen een mooi team; samen 

gaan zij naar school, voetballen samen, dansen en zingen 

samen en genieten nog steeds van de tafeltennistafel die 

Joop ooit voor hen regelde. 

Ook oud-studenten nemen nog regelmatig contact op met 

het stichtingsbestuur. Dat is een teken dat zij de steun uit 

Nederland zeer op prijs hebben gesteld. Door de steun uit 

Nederland hebben zij nu een goede baan kunnen vinden, 

bijvoorbeeld in de techniek, de horeca of het onderwijs. 

 
 
Het bedrag aan donaties is in 2019 lager dan in 2018, maar is nog steeds aanzienlijk. Deze vermindering is de 

oorzaak van het negatieve resultaat in 2019. Ook koersverschillen vormden een reden. De koersverhouding Euro 

- Thailand Baht fluctueerde nogal in de loop van het jaar. Dat is van belang omdat de in Nederland ontvangen 

euro's uiteindelijk in Thailand in Baht's voor de kinderen worden besteed. Het bestuur probeert een voorziening te 

vormen voor de toekomstige (studie)kosten van de kinderen. Op basis van de stand van zaken eind 2019 kan 

deze verplichting worden geschat op € 60.000. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gespaard. Dit blijft een morele 

plicht ten opzichte van de kinderen vanaf hun komst in het tehuis tot de afronding van hun opleidingen. Dat kan bij 

langdurige studies wel eens acht jaar duren. 

Wij zijn optimistisch en zien de toekomst van het kindertehuis – mede dankzij de donaties – met vertrouwen 

tegemoet. Tientallen kansarme hilltribes` children krijgen de mogelijkheid om via structurele steun, met name 

gericht op opleiding, een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit motiveert het bestuur enorm om met dit werk door 

te gaan. Graag houdt het bestuur de belangstellenden via website, facebook en de nieuwsbrief op de hoogte. 

Nogmaals dank aan alle donateurs voor hun grote en onmisbare steun! Dordrecht, 

30 juni 2020 

Bestuur stichting Hill Tribes` Children. 
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Deze foto doet verslag van een uitje naar een park 

in juli 2019, ongeveer twee uur rijden van het 

kindertehuis. Helemaal links is Cha Tei te zien, die 

al in 2008 in het kindertehuis woonde en na zijn 

verblijf in het kindertehuis 

– met steun van de stichting – een technische 

studie is gaan volgen. Cha Tei heeft nu een goede 

baan bij een bedrijf in airco`s, maar bemoeit zich 

nog regelmatig met het kindertehuis. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ook legt Cha Tei nog regelmatig contact met het 

bestuur in Nederland. Het bestuur was uitgenodigd 

voor zijn trouwerij eind december 2019. Het 

bestuur had deze uitnodiging graag aangenomen, 

maar was helaas verhinderd. Ter compensatie 

stuurde Cha Tei een uitgebreid verslag van deze 

bijzondere dag 
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