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INLEIDING 
De economische situatie in Cambodja is de laatste jaren verbeterd. Het percentage 
van de bevolking dat onder de armoedegrens leeft (inkomen onder $2,- per dag) is 
de afgelopen jaren gehalveerd. Leefde in 2008 nog 34% van de bevolking onder de 
armoedegrens, in 2012 was dat percentage gedaald naar 17,7%. De groep die de 
armoedegrens ontstegen is, zit echter nog in een kwetsbare positie. Deze groep is 
groot en moet rondkomen van minder dan $2,30 per dag. Een minimale 
verslechtering van het inkomen of een economische terugval zijn genoeg om hen 
weer onder de armoedegrens te laten zakken (bron: The World Bank). 

Groepen mensen die geconfronteerd worden met discriminatie of marginalisatie en 
wier rechten niet beschermd worden, blijven vatbaarder voor armoede. Hiv-medicatie 
wordt weliswaar gratis verstrekt, maar de medische zorg staat niet hoog 
aangeschreven in Cambodja. De bijkomende kosten (transportkosten om de 
medicatie op te halen; overige medische kosten) vormen vaak een belemmering voor 
de armste en kwetsbaarste groepen. 

Een kwetsbare groep binnen de populatie van mensen met hiv in Cambodja vormen 
mannen die seks hebben met mannen en transgenders. Maar in Cambodja vormen 
ook lesbische vrouwen een risicogroep. Vanaf hier spreken we dan ook van LHBTi’s 
(lesbische vrouwen, homo’s, biseksuelen, transgenders, mensen met intersekse-
conditie). Binnen deze groep lopen sekswerkers de meeste gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s. Zie ook Poverty of LGBT PEOPLE in Cambodia. 

Niet zelden vormt sekswerk voor LHBTI’s een vlucht uit de armoede. Sekswerk is 
illegaal in Cambodja en gevaarlijk en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. 
Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Dat geldt ook voor 
sekswerkers. Mensen perspectief bieden op een veilige en duurzame werkplek, 
betekent niet dat Untenu principieel tegen sekswerk is. 

Bij gebrek aan een betrouwbare en stabiele bron van inkomsten is soms financiële 
ondersteuning in de vorm van medische hulp, voedsel of onderdak noodzakelijk. 

Beter is het om perspectief te bieden om het leven op de langere termijn op de rit te 
krijgen, én te houden. Naast noodhulp is dat de uitdaging waar we als  
Stichting Untenu voor staan. 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1. NOODHULP 
 
1.1 Situatieschets 

Veel LHBTI’s hebben geen contact meer met familie. Als er wel contact is met de 
familie, dan ontbreekt het vaak aan geld voor basale voorzieningen. Sekswerkers 
worden regelmatig geconfronteerd met arrestatie en geweld door politie. Soms 
hebben LHBTI’s met hiv geen geld om vervoer naar de kliniek te betalen waar de hiv-
remmers worden gedistribueerd. Zonder hiv-remmers worden mensen ziek en 
komen in een neerwaartse spiraal. 
 
Het komt ook voor dat niemand kan bijdragen in de kosten van een uitvaart. Dan is 
dit het laatste wat Untenu kan betekenen: een waardig afscheid faciliteren. 
 
1.2     Doelgroep 

• Hiv-positieve LHBTI’s die acuut voedsel, onderdak of medische zorg nodig 
hebben en hiervoor geen middelen hebben. 

• Nabestaanden van overleden hiv-positieve LHBTI’s die geen of onvoldoende 
middelen hebben voor een waardige uitvaart. 

1.3      Doel 
 
Het geven van noodhulp aan hiv-positieve LHBTI’s. Verstrekken van financiële 
middelen ten behoeve van een waardige uitvaart voor hiv-positieve LHBTI’s in die 
gevallen waar nabestaanden niet in staat zijn hiervoor zorg te dragen. 

1.4      Doelstellingen 

• Eenmalige noodhulp door middel van een financiële bijdrage ten behoeve van 
voedsel, (tijdelijk) onderdak of medische bijstand of: 

• Voedselhulp, transport naar kliniek. 
• Financiële bijdrage ten behoeve van een waardige uitvaart. 

Beleidsplan 2017-2018 Stichting Untenu	 �  pagina !3



1.5      Organisatie 
 
Vrijwilligers van partnerorganisaties in Cambodja dienen een noodhulpverzoek in via 
een Aid Request Form (online via de website of via e-mail). Na toetsing door Untenu 
besluit het bestuur tot het toekennen van een bedrag van maximaal $100,-. In 
uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Alle verzoeken tot noodhulp 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• Beoogde ontvanger is hiv-positief (bewijs: foto hiv-boekje) en behoort tot de 
LHBTI-doelgroep. 

• Beoogde ontvanger heeft directe nood aan (financiële ondersteuning ten 
behoeve van) medische hulp, voedsel of onderdak. 

• Financiële bijstand dient voor maximaal één maand. 
• Nabestaanden van een overleden hiv-positieve LHBTI hebben geen middelen 

voor een uitvaart. 
• Zowel van de vrijwilliger als van de ontvanger* wordt een foto van het ID-

bewijs meegezonden.  

* De situatie in Cambodja is dat niet alle mensen beschikken over een ID-bewijs. 
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2. OPLEIDINGEN 

2.1      Situatieschets 

Fysieke aftakeling is dikwijls de oorzaak van afnemende inkomsten bij hiv-positieve 
sekswerkers. Het werk is beladen met uitdagingen en risico's en er is weinig of geen 
uitzicht op ander werk.  

Alhoewel de werkgelegenheid toeneemt in Cambodja, is het vaak ongeschoold werk. 
De concurrentie is groot, 60% van de bevolking is jonger dan 54 jaar (bron: Index 
Mundi). Het niveau van het geboden onderwijs is veelal onder de maat in Cambodja.  

Een nieuwe, jongere generatie van LHBTI’s met gebrek aan financiële middelen 
heeft weinig vooruitzicht op reguliere voltijdse banen en loopt een groter risico om in 
de entertainment business te belanden als sekswerker. Stigmatisering en 
discriminatie bestrijden, en wettelijke bescherming regelen, zijn de eerste stappen op 
weg naar gelijke kansen en meer kans op gezond en veilig werk. 

Om hiv-positieve LHBTI’s meer perspectief op een beter leven te bieden, is het nodig 
om hen op te leiden tot beroepen die hen vooruitzichten bieden op gezonder en 
veiliger werk dan sekswerk. Het leren van professionele vaardigheden, die de 
doelgroep in staat stellen om op een veilige en duurzame manier in hun 
levensonderhoud te voorzien, is het uiteindelijke doel van dit initiatief, ook al is het 
sekswerk. 

In 2017 wordt een begin gemaakt met fondsenwerving om structurele hulpprojecten 
te kunnen financieren. Gedacht moet worden aan opleidingen en projecten die waar 
mogelijk het opzetten van een eigen zaak stimuleren of anderszins leiden naar 
veilige en gezonde arbeid. In 2018 willen we de eerste projecten starten. 

2.2      Doelgroep 

• Hiv-positieve LHBTI’s die sekswerker zijn en als gevolg van het ouder worden 
fysieke problemen krijgen en daardoor inkomsten zien teruglopen. 

• Jonge hiv-positieve LHBTI’s die als gevolg van armoede, discriminatie en/of 
uitsluiting een groot risico lopen in de entertainment business te belanden als 
sekswerker. 

• Hiv-positieve LHBTI’s die hun middelen van bestaan willen verbeteren maar 
geen geld hebben om te investeren in een beroepsopleiding. 

2.3      Doel 

Het verbeteren van leefomstandigheden en het bieden van uitzicht op een beter 
leven door middel van onderwijs voor hiv-positieve LHBTI’s. 
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2.4      Doelstelling 

• Betalen van beroepsopleidingen zodat jonge hiv-positieve LHBTI’s zicht 
krijgen op veilige en duurzame manieren om in hun levensonderhoud te 
voorzien in plaats van in de entertainment business te belanden als 
sekswerker. 

• Aanbieden van cursussen aan hiv-positieve LHBTI’s die werkzaam zijn als 
sekswerker, waardoor kansen op de arbeidsmarkt verbeteren en er 
vooruitzicht is op veiliger werk, ook als het sekswerk betreft. 

2.5      Organisatie 

• Beoogde ontvanger is hiv-positief en behoort tot de LHBTI-doelgroep. 
• Beoogd ontvanger werkt als sekswerker en ziet inkomsten dalen als gevolg 

van fysieke klachten en/of het ouder worden OF: 
• Beoogde ontvanger loopt risico om betrokken te raken in de entertainment 

business als sekswerker. 
• Stichting Untenu betaalt individuele opleidingen en/of werkt samen met 

erkende organisaties in Cambodja die ervaring hebben met het opleiden van 
kwetsbare groepen naar duurzamer en veiliger werk. 

• De duur van een opleiding staat vooraf vast. 
• De opleiding wordt afgerond met een certificaat. 
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3. WERKERVARING & ONDERSTEUNING EIGEN ZAAK 

3.1      Situatieschets 

Veel hiv-positieve LHBTI’s in Cambodja die in armoede leven hebben geen of 
nauwelijks werkervaring. Ook ontberen ze financiële middelen om bijvoorbeeld een 
eigen bedrijfje op te zetten. Sommigen hebben helemaal geen werkervaring, of de 
enige werkervaring is als sekswerker. 

Het stigma dat rust op hiv, op seksuele minderheden en op een verleden als 
sekswerker, weerhoudt velen van kansen op een nieuwe baan of stageplek. 

Deze vicieuze cirkel doorbreken is niet eenvoudig. Stichting Untenu wil kansarme 
hiv-positieve LHBTI’s ondersteunen door te bemiddelen naar werkervaringsplaatsen 
en ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijfje. 

De komende jaren zal in Cambodja in eerste instantie met Nederlandse 
ondernemers ter plaatse worden overlegd over de mogelijkheden om betaalde 
werkervaringsplaatsen aan te bieden voor laaggeschoolde hiv-positieve LHBTI’s. In 
een later stadium zullen ook lokale NGO’s hierbij betrokken worden. 

Via onze website zal in 2017 gestart worden met een experiment met crowdfunding 
waarbij voor concrete projecten geld zal worden ingezameld. Bijvoorbeeld: een 
sekswerker kan met een relatief klein bedrag aan een handkar worden geholpen, 
waardoor betrokkenen in staat wordt gesteld goederen of diensten te verkopen. Via 
crowdfunding kan dit bedrag ingezameld worden. 

In 2017 wordt een begin gemaakt met fondsenwerving om structurele hulpprojecten 
te kunnen financieren. Gedacht moet worden aan opleidingen en projecten die het 
opzetten van een eigen zaak stimuleren en het bieden van de mogelijkheid 
werkervaring op te doen. 

3.2      Doelgroep 

Hiv-positieve LHBTI’s die in armoede leven, zonder vooruitzicht op betere 
levensomstandigheden. 

3.3      Doel 

Verbeteren van de levensomstandigheden en het bieden van een uitzicht op een 
beter leven voor hiv-positieve LHBTI’s die in armoede leven, door het aanbieden van 
werkervaringsplaatsen en het zo mogelijk begeleiden bij het opzetten van een eigen 
bedrijf. 
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3.4      Doelstelling 

• Bemiddeling naar betaalde werkervaringsplaatsen.  
• Begeleiding bij het schrijven van een business plan en het zo mogelijk 

opzetten van het eigen bedrijf. 
• Indien nodig microkredieten verstrekken aan mensen met een gedegen 

business plan. 

3.5      Organisatie 

• Stichting Untenu bemiddelt naar en/of financiert betaalde 
werkervaringsplaatsen via lokale ondernemers of via lokale NGO’s met 
bestaande ervaring in het ondersteunen van vergelijkbare kwetsbare 
doelgroepen op weg naar de arbeidsmarkt. 

• Lokale partnerorganisaties van Stichting Untenu assisteren bij het schrijven 
van businessplannen en investeringsplannen. Zij organiseren ook de verdere 
ondersteuning door vrijwilligers in opdracht van Untenu. 

• Lokale partnerorganisaties van Stichting Untenu verstrekken microkredieten, 
Stichting Untenu is (mede-)financier. 

• Stichting Untenu financiert middelen waarmee LHBTI’s na enige tijd in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

• Via crowdfunding zamelt Untenu geld in voor specifieke kleinschalige 
projecten (die leiden naar eigen bedrijf). 
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4. VERSTERKEN SLEUTELFIGUREN LHBTI- & HIV-BEWEGING CAMBODJA 

4.1      Situatieschets 

In Cambodja spelen hiv-negatieve heteromannen nog vaak een sleutelrol in 
belangenorganisaties voor LHBTI’s en voor mensen met hiv. Zonder twijfel verzetten 
deze mannen goed werk. Maar voor de LHBTI-gemeenschap en voor mensen die 
leven met hiv is het essentieel dat zij goed worden vertegenwoordigd vanuit de eigen 
groep. 

Stichting Untenu wil graag bijdragen aan het versterken van de positie van 
sleutelfiguren uit de LHBTI- en hiv-gemeenschap. Daarom willen we beloftevolle 
talenten opleiden tot de toekomstige leiders van hun eigen gemeenschap. 

4.2      Doelgroep 

Leden van de (hiv-positieve) LHBTI-gemeenschap in Cambodja die de potentie 
hebben om de toekomstige leiders van hun gemeenschap te zijn, maar die de kennis 
en ervaring ontberen. 

Hiertoe roept Stichting Untenu de Untenu Masterclass in het leven. Bij voldoende 
animo en budget organiseren we scholingsbijeenkomsten die mensen uit de LHBTI-
gemeenschap in Cambodja op termijn moeten versterken. 

4.3      Doel 

• Versterken van de capaciteit van (hiv-positieve) LHBTI’s, zodat ze toegerust 
zijn om in de toekomst belangrijke posities in de hiv & LHBTI-gemeenschap in 
te nemen. 

4.4      Doelstellingen 

• Het opleiden en trainen van beloftevolle (hiv-positieve) LHBTI’s in het 
leiderschap, verantwoording, besturen, etc. 

• Op tijdelijke basis in betalen (Stichting Untenu is niet de werkgever) van één 
of twee (hiv-positieve) LHBTI’s in Cambodja om werkervaring op te doen. 

4.5      Organisatie 

• Stichting Untenu zoekt hiervoor samenwerking met verwante organisaties die 
ervaring hebben op het gebied van gemeenschaps- en leiderschapsvorming, 
bestuur, verantwoording, etc. 

• Deelnemers van buiten Phnom Penh worden voorzien van accommodatie en 
maaltijden. 
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5. STICHTING UNTENU 

5.1      Cambodja 

Ook in 2017 en 2018 blijft Stichting Untenu in gesprek met lokale partnerorganisaties 
en beoogde nieuwe samenwerkingspartners. 
 
Lokale partners, voornamelijk vrijwilligersorganisaties zonder grote budgetten, 
hebben tot nu toe om niet hulpverzoeken afgehandeld. Stichting Untenu is niet de 
enige buitenlandse NGO die een (gratis) beroep doet op deze Cambodjaanse 
organisaties. Deze situatie is niet langer wenselijk, omdat het de lokale organisaties 
eerder verzwakt dan versterkt. Vanaf 2017 worden lokale partners jaarlijks achteraf 
per afgewikkeld hulpverzoek tegemoetgekomen in de kosten. 

Gesprekken met huidige en potentiële nieuwe samenwerkingspartners zullen worden 
voortgezet of opgestart in 2017 en 2018. 

• Stichting Untenu werkt samen met lokale organisaties die aansluiten bij de 
doelgroep waarvoor wij werken: LHBTI’s die leven met hiv. 

• Via het netwerk van NGO’s worden noodsituaties gesignaleerd waarna een 
hulpverzoek via een formulier kan worden ingediend bij Stichting Untenu. 

• De lokale vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van de NGO’s 
waarvoor ze actief zijn in Cambodja. 

• De lokale partnerorganisaties leggen aan Stichting Untenu verantwoording af 
over de uitgaven d.m.v. bonnen en fotoverslagen van de via Untenu 
ontvangen gelden. 

• Stichting Untenu gaat in gesprek met Nederlandse ondernemers in Cambodja 
om werkervaringsplaatsen te creëren. 

• Door training wil Stichting Untenu meer mensen in Cambodja als vrijwilliger 
aan zich binden. 
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5.2      Nederland 

In Nederland is sinds de oprichting het nodige werk verzet. Zowel inhoudelijk, 
financieel als organisatorisch. Veel is gedaan om de Stichting en haar doelstellingen 
meer bekendheid te geven en om middelen te vergaren waarmee het werk in 
Cambodja kan worden bekostigd. Onze ambassadrices Meander & Bijoux hebben 
daarin een prominente rol. Door middel van optredens worden veel inkomsten 
gegenereerd. 

De website is nu beschikbaar in het Nederlands en deels in het Engels en in het 
Khmer. Aan de Nederlandstalige en de Engelstalige website is een mogelijkheid om 
online te doneren toegevoegd. Doneren kan nu ook via een mobiel pinapparaat. 

Ons netwerk in Nederland is vergroot, evenals het aantal vrijwilligers en mensen die 
bereid zijn incidenteel werk te verzetten bij evenementen. De contacten met de 
Cambodjaanse gemeenschap in Nederland zullen worden aangehaald en daar waar 
we elkaar kunnen versterken zal mogelijk worden samengewerkt. 

Doorlopend wordt bekeken of de kosten die worden gemaakt voor de 
werkzaamheden van de Stichting omlaag gebracht kunnen worden.  

Wellicht ten overvloede vermelden we dat de kosten voor reis en verblijf naar/in 
Cambodja voor eigen rekening zijn van vrijwilligers en bestuursleden van Stichting 
Untenu.  

• Geld wordt ingezameld in Nederland, onder andere in de hiv- en LHBTI-
gemeenschap, bij evenementen als Rotterdam Pride, Wereld Aids Dag 
Rotterdam, AIDS Candlelight Memorial, Roze Zaterdag. 

• Andere fondsen worden in 2017 en 2018 aangeschreven om bij te dragen in 
de plannen rond opleiding en opzetten eigen zaak. 

• Op elke eerste januari van het nieuwe jaar wordt de balans opgemaakt. Van 
het totale beschikbare budget zal ten minste $500,- gereserveerd worden voor 
noodhulp. De overige beschikbare middelen mogen worden ingezet voor 
opleidingen of andere projecten. 

 
 
Vastgesteld op: 14 januari 2017 

de voorzitter:      de penningmeester: 

Ron van Zeeland     Willy Lourenssen
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