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1  INLEIDING 
2019 was een bijzonder jaar voor Stichting Untenu. We deden een proef met een 
betaalde coördinator. Die proef was op zich succesvol: het stelde onze coördinator in 
staat zich meer te focussen op onze doelstellingen: noodhulp, scholing en werk voor 
hiv-positieve LHBTI’s die in Cambodja in armoede leven. 

Maar de keerzijde hiervan was dat snel duidelijk werd dat we de afgelopen jaren 
slechts het topje van de ijsberg hadden gezien. Ander nadeel: het geld vloog 
erdoorheen waardoor we halverwege het jaar moesten besluiten de proef te stoppen 
én tijdelijk geen noodhulp meer konden verlenen. 

Voor 2020 geldt dan ook dat de focus staat op fondsenwerving. En dat valt niet mee. 
Cambodja ligt niet op ieders netvlies. 

Helaas, want ook in 2019 (en die trend zet zich voort in 2020) waren de 
ontwikkelingen niet hoopgevend. Geen verbetering van de mensenrechtensituatie, 
een pandemie die Cambodjanen hard treft en de EU die afkoerst op gedeeltelijke 
intrekking van de handelsvoordelen voor Cambodja. 

Dit alles zal in 2020 een behoorlijke invloed hebben op de armoede. Iets waarvoor al 
eerder werd gewaarschuwd: mensen die zich aan extreme armoede hebben 
ontworsteld lopen een grote kans terug te vallen. Met alle gevolgen ook voor onze 
doelgroep. 

We verwachten in 2020 meer armoede, meer behoefte aan hulp. Maar ook: minder 
financiële armslag om deze stijging op te vangen. Met de toenemende armoede 
neemt waarschijnlijk ook de politieke onderdrukking toe. Dit alles maakt het leven 
van de Cambodjanen er niet gemakkelijker op, integendeel. 

Voor Stichting Untenu reden de schouders er nog eens goed onder te zetten. Dit 
doen we gelukkig met meer mensen dan voorheen: op dit moment zijn alle 
bestuursvacatures ingevuld en ook de Raad van Advies is voltallig. 

Rotterdam, juni 2020 

Ron van Zeeland 
Voorzitter Stichting Untenu 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2  CAMBODJA 
De politieke situatie in Cambodja is in 2019 niet wezenlijk veranderd ten opzichte van 
voorgaande jaren: de CCP van premier Hun Sen heeft de macht steviger in handen. 
De onderdrukking van de oppositie en oppositionele geluiden werd wel heviger. 

Tegelijkertijd naderden de gesprekken met de EU over de bevoordeelde 
handelsrelatie i.h.k.v. EBA (Everything But Arms) een einde. Het lijkt erop dat de EU 
deze in 2020 gedeeltelijk gaat herzien. Dit zal een behoorlijke economische impact 
hebben. Inmiddels weten we dat de COVID-19-pandemie begin 2020  tot het totale 
ineenstorten van het toerisme heeft geleid, veel Chinezen terug zijn teruggekeerd 
naar de Volksrepubliek China en de handel en industrie al gedeeltelijk is stilgevallen. 

2.1  Noodhulp 
 
Aantal aanvragen 

Het aantal aanvragen voor noodhulp betrof 28, waarvan er één is afgewezen omdat 
de stichting geen budget meer had voor noodhulp. 

Als gevolg van de proef om de coördinator te betalen steeg het aantal aanvragen 
voor noodhulp substantieel in de eerste helft van 2019. Het ging zo snel dat op 1 juli 
er geen geld meer in kas was voor noodhulp. In loop van het jaar zijn er nog donaties 
binnengekomen, waarna we in november en december nog twee verzoeken konden 
inwilligen. 

Wat zegt dit ons? Ten eerste vermoeden wij dat wij het topje van de ijsberg zien. Dat 
bij meer inspanning meer hulpbehoevende mensen gevonden worden binnen onze 
doelgroep. 

Prognose 2020 

Voor 2020 verwachten we een minder onstuimige start, omdat er niet méér geld is 
om de coördinator te vergoeden dan de door hem gemaakte onkosten. Ook is het 
budget niet toereikend om evenveel mensen van noodhulp te voorzien als in 2019. 

Dit komt onder andere doordat activiteiten die doorgaans veel geld opbrengen in 
2019 in het water zijn gevallen (Rotterdam Pride) of weinig bezoekers trokken (AIDS 
Candlelight Memorial). 

Comorbiditeit 

Opvallend is de stijging van het aantal personen waarbij naast hiv ook TBC en in iets 
mindere mate ook Hepatitis C wordt gerapporteerd. Comorbiditeit zorgt voor 
ernstiger klachten. Door late diagnoses komt sterfte in dit soort gevallen vaker voor. 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Leeftijdsopbouw 

Gender en seksuele voorkeuren  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Geografische spreiding 

Klik hier om naar 
de interactieve 
kaart te gaan.  
 
Als u op een regio 
klikt verschijnt het 
aantal 
hulpverzoeken per 
jaar, plus 
snelkoppelingen 
naar verhalen over 
hulpverlening in die 
stad of regio. 
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Opleidingsniveau 

Beroepsachtergrond 
Sommige mensen hebben meerdere beroepen of wisselen per seizoen. Ook werden 
nog genoemd: boer, journalist, tuktuk-chauffeur (allen 1 x). Vijf personen waren 
werkzaam in Thailand. 
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Aard van de hulp 

Uitgaven noodhulp door de jaren 
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2.2  Scholing 

In 2019 besloten we bij wijze van uitzondering de opleiding van één persoon te 
betalen. Mijnheer M. heeft op kosten van Untenu een praktijkopleiding in een 
kledingatelier genoten en met goed gevolg afgerond. 

2.3  Werkervaringsplaatsen 

In 2019 is éénmaal op verzoek van de stichting gepolst of een jonge homoman in 
aanmerking wilde komen voor een betaalde stageplek. Daar bleek op dat moment 
geen behoefte meer aan te bestaan. 

Bandanh Chaktomok droeg een ander voor en deze persoon heeft een aantal weken 
een betaalde stage gelopen bij Rambutan Resorts in Phnom Penh. 

Van deze ervaring hebben we veel opgestoken. Untenu betaalde kleding, een fiets, 
bijdrage in voedsel en onderkomen. Vanuit Rambutan waren de ervaringen positief, 
na verloop van tijd vond hij zijn eigen weg en werd afscheid genomen van de stagiair. 

Bandanh Chaktomok had wel een aantal verbeterpunten waar wij in de toekomst ons 
voordeel mee kunnen doen. Zo was de geplaatste stagiair nog nauwelijks 
aangesterkt nadat Untenu hem eerder noodhulp had verleend. Feitelijk was hij fysiek 
nog niet in staat dagelijks per fiets de afstand te overbruggen van zijn verblijfplaats 
naar de stageplek.  
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2.4  National LGBT Network Cambodia 

Met de klok mee vanaf linksonder:  
Ya Sethadavuth (✝ april 2020), Ron van Zeeland, Bunthorn Kong en Rom Doul. 
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National LGBT Network Cambodia is de officiële naam van Bandanh Chaktomok 
(kortweg: BC). BC was oorspronkelijk een netwerk van homomannen en 
transvrouwen. Vóór de samenwerking met Untenu werkte BC echter al voor de 
bredere gemeenschap en inmiddels is BC een LHBT-netwerk. 

2019 was het vierde jaar dat Untenu exclusief met Bandanh Chaktomok 
samenwerkte. Bandanh Chaktomok is vernoemd naar de plek in Phnom Penh waar 
de groep oorspronkelijk in de open lucht bij elkaar kwam.  

Per 1 januari 2019 startte een proef van zes maanden om op basis van vooraf 
bepaalde afrekenbare criteria onze coördinator voor 20 uur per week te betalen. De 
proef pakte zo succesvol uit, dat we halverwege het jaar al meer hulpverzoeken 
hadden ingewilligd dan in een heel jaar ervoor. De proef is in die zin geslaagd te 
noemen: het wordt duidelijk dat met meer inspanningen er meer hulpbehoevenden 
worden opgespoord. 
 
Helaas kon het budget van Untenu niet op tegen deze enorme toename, dus is aan 
de proef geen vervolg gegeven wegens ontbreken van voldoende financiële 
middelen. 

2.5  Interview met dr. Vic Salas 

Op 31 januari 2019 interviewde de voorzitter in Phnom Penh dr. Vic Salas. Ze 
spraken over hiv/aids en LHBTI’s in Cambodja. Het gesprek is terug te zien op het 
Youtube-kanaal van Untenu. 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2.6  Organisatorische ondersteuning Bandanh Chaktomok 

Op 17 februari faciliteerde de stichting een bijeenkomst van bestuur en regionale 
coördinatoren van Bandanh Chaktomok. Zelf had men onvoldoende budget om de 
belangrijkste vrijwilligers uit het land bij elkaar te brengen. Hiermee leverden we een 
bescheiden bijdrage aan de versterking van onze partnerorganisatie. 

Ook hebben twee coördinatoren van BC in oktober een training over lokale 
fondsenwerving in Phnom Penh bezocht, die mede door Wilde Ganzen was 
georganiseerd. 

2.7  Overige activiteiten Cambodja 

Via de Facebookpagina van Untenu komen nog steeds - zij het onregelmatig - 
vragen binnen van Cambodjanen. Vaker worden vragen over hiv/aids, PrEP en hiv- 
en soa-testen via Messenger direct aan de voorzitter gesteld. 

De Cambodjaanstalige website wordt periodiek bijgewerkt met informatie over deze 
onderwerpen, zodat adequater kan worden doorverwezen naar actuele informatie. 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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 
en de uitvoering van de programma’s en activiteiten. Statutair bepaald komt het 
bestuur minimaal één maal per jaar bijeen. Tussentijds kan het bestuur besluiten 
nemen via elektronische middelen als e-mail en WhatsApp. 

Voorwaarde voor een benoeming als bestuurslid is dat een Verklaring Omtrent 
Gedrag (V.O.G.) kan worden overgelegd. Voor de leden van het bestuur geldt een 
eerste proeftermijn van zes maanden en daarna een zittingstermijn van vier jaren. 
Bestuursleden kunnen twee maal worden herbenoemd. 

In 2019 waren de volgende bestuursleden in functie: Ron van Zeeland, voorzitter, 
Xandra Visser, penningmeester en Marc Oudshoff, secretaris. 

Op 17 augustus is Ron van Zeeland voor vier jaar herbenoemd als voorzitter. Het 
Huishoudelijk Reglement is aangepast met een extra bepaling: herbenoemingen 
worden voorafgegaan door een evaluatiegesprek. 

Het bestuur heeft zesmaal vergaderd in 2019. In deze vergaderingen worden de 
tussentijds digitaal genomen besluiten, zoals noodhulp, bekrachtigd.  
8 maart: bestuur (na bezoek Ron van Zeeland aan Cambodja) 
5 april en 4 juli: breed overleg (bestuur, RvA en vrijwilligers) 
16 augustus: evaluatiegesprek i.v.m. herbenoeming voorzitter 
2 november: breed overleg 
8 december: breed overleg i.v.m. herbenoeming voorzitter RvA 
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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 
meerjarenbeleidsplan, 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 benoemd op 27 januari 2016. De RvA bestaat uit de leden: Ton de Coster 
(voorzitter), Simon Buijsman en Jacky Chan. Simon Buijsman besloot in november 
2019 zich terug te trekken; op 6 december werd hij ten afscheid toegezongen door 
de Untenu-ambassadrices Sheilla Bijoux en Zarah Meander.   

De Raad van Advies is in 2019 3 maal bijeengeweest: op 5 april, 4 juli en 2 
november, telkens samen met het bestuur en de vrijwilligers. Daarnaast was er 
overleg per e-mail, app en telefoon. 

Op 4 april reageerde de RvA op de jaarrekening en het jaarverslag. 
Op verzoek van het bestuur bracht de RvA op 11 september advies uit over 
aanpassing van het huishoudelijk reglement inzake herbenoeming van leden van het 
bestuur en de RvA. Hierbij stelde de RvA voor om vóór het einde van elke 
zittingsperiode een evaluatiegesprek te houden over het functioneren van het 
aftredend lid. Op basis hiervan besluit het bestuur over de herbenoeming. 
Op 16 augustus vond het evaluatiegesprek met en over Ron van Zeeland plaats en 
op 8 december dat met en over Ton de Coster; beiden werden herbenoemd voor 4 
jaar. 

Jacky Chan, die op 12 oktober 2018 had ingestemd met een proefperiode van 6 
maanden, werd in december alsnog per 12 oktober 2018 benoemd voor 4 jaar.   

3.1.3  Vrijwilligers 

In 2019 was een stabiel aantal vrijwilligers actief voor de stichting. Vrijwilligers waren 
betrokken bij activiteiten als Rotterdam Pride en AIDS Candlelight Memorial, 
haarknippen ten bate van de stichting, en achter de schermen actief als 
webbeheerder. Dit jaar danken we hen weer voor hun inzet: Xandra, Marc, Ton, 
Jacky, Ferdi, Carla, Benjamin, Cees, Simon en Ron. 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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. 

Ten slotte 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.  

3.2.2  Sociale Media 

Stichting Untenu heeft vanaf de oprichting een Facebookpagina en een Twitter-
account. Via beide kanalen worden artikelen gedeeld die ook op de webpagina’s van 
de stichting zijn gepubliceerd. In 2019 kwam daar een eigen Youtube-kanaal bij. 
Ainslie Gilewski maakte speciaal hiervoor een intro en outro in het Engels en in het 
Nederlands, zodat de stichting zich professioneler kan presenteren in video’s. 

De video’s zijn verspreid via de websites en via de sociale mediakanalen van de 
stichting en hebben hiermee bijgedragen aan succesvollere inzamelingsacties. 

In 2019 werden er video’s geüpload zowel voor Nederlandstalig als Engelstalig 
publiek. Naast het interview met dr. Vic Salas is onder andere ook een gesprek met 
transvrouw Sophear gepubliceerd 

3.5  Activiteiten 

19 mei: AIDS Candlelight Memorial 
De vierde AIDS Candlelight Memorial die Untenu mede organiseerde vond in 2019 
plaats bij Adem In. Dit jaar door familie-omstandigheden zonder samenzang met 
Meander & Bijoux, de ambassadrices van de stichting (maar welkte hun alter ego’s in 
burger). Vanwege het thema Intensifying the fight for Health and Rights, werd er een 
video getoond over de situatie in Cambodja.  

De opkomst was mager, mede hierom zal er voorlopig geen initiatief worden 
ontplooid voor een vervolg. 

23 mei: Cambodja-dag Wilde Ganzen  
Op 23 mei was secretaris Marc Oudshoff aanwezig bij de Cambodja-dag van Wilde 
Ganzen. Ervaringen werden uitgewisseld, deelnemende organisaties presenteerden 
zichzelf. Ondanks dat dit voor Untenu niet direct resulteerde in projectaanvragen, zijn 
de contacten nuttig gebleken. Zie ook 3.2.1 Bestuur. 
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27-29 september: Rotterdam Pride 
Untenu zou dit jaar op drie dagen actief zijn tijdens Rotterdam Pride. Op vrijdag 27 
augustus was er een evenement in de Rotterdamse Schouwburg waar tijdens de 
ConFab-conferentie speeddates werden gehouden. Diverse Rotterdamse LHBTI-
organisaties waren present. Helaas waren gesprekken bijna onmogelijk omdat naast 
de gesprekstafels een (versterkt) optreden werd gegeven en in de vooravond een dj 
nogal wat decibels produceerde. 
 
De eerste dag van de publieksmanifestatie op het Schouwburgplein verregende en 
verwaaide totaal. Voor de veiligheid van onze eigen vrijwilligers besloten we 
halverwege de stand weer af te breken en de zondag af te zeggen. De organisatie 
van Rotterdam Pride nam de beslissing om het hele evenement af te zeggen pas op 
zondagochtend. 

29 november: Tender Center 
In het kader van Wereld Aids Dag Rotterdam hield voorzitter Ron van Zeeland een 
voordracht in Tender Center Rotterdam. Het thema van de dag was Collectivising 
Queer Care. Na afloop van de presentatie werden regenboogsjaals verkocht ten bate 
van de stichting. Uitgebreid verslag op https://ronvanzeeland.nl/tender-center/. 

6 december: Optreden bij Hiv-diner  
Tussen de gangen en na het diner traden Untenu’s ambassadrices op voor de 
gasten. Hiervan zijn filmopnames gemaakt. 

22 december: Kerstoptreden COC Noordoost Brabant 
De Untenu-ambassadrices verschenen tijdens de traditionele kerst-salon van COC 
Noordoost Brabant als Fatima Fayruz en zuster Clementia Maculanda ten tonele. Ze 
verzorgden een hilarische middag waarbij ook nog eens een mooi bedrag werd 
opgehaald voor de stichting. 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4 Contacten Nederland, Cambodja, overig
AIDS Fonds 
In 2019 was er contact over een conferentie in Bangkok over Universal Health 
Coverage. 

Atlas2018 
Atlas2018 documenteerde i.h.k.v. de Wereld Aids Conferentie 2018 wereldwijd het 
leven van mensen met hiv. Untenu assisteerde bij de Cambodja-reis van 
ATLAS2018. 
 
Cambodia Dutch Organization 
Cambodia-Dutch Organization heeft projecten in Cambodja. In 2019 is n.a.v. de 
Cambodja-dag van Wilde Ganzen contact gelegd voor een werkbezoek in 2020. 

Cambodja-Nederland Vereniging  
Incidenteel contact in 2019. 

COC Noordoost Brabant  
Door de jaren heen hebben Untenu en COC Noordoost Brabant vaak samen 
opgetrokken. In 2019 traden Meander & Bijoux op bij de zondagmiddagsalon. 

COC Rotterdam 
In 2019 vergaderde Untenu enkele malen in het pand van COC Rotterdam. 

Document Our History Now 
Incidenteel contact in 2019. 

Haëlla Stichting 
De stichting ontving in 2019 voor het eerst een bijdrage. 

Het Rode Lint 
4 juli 2019 vergadering 

IFFR - CinemAsia 
In 2019 is contact gezocht met het IFFR en later met CinemAsia i.v.m. gezamenlijke 
activiteiten in het kader van Aziatische cinema. 
 
Lellebel & Bonaparte 
In 2019 is contact gezocht met Drag Café Lellebel in Amsterdam en met Gay bar 
Bonaparte in Rotterdam i.v.m. gezamenlijke fondsenwerving voor Untenu in 2020. 

Rambutan Resorts  
Met Rambutan Resorts in Cambodja werkt Untenu samen op het gebied van 
werkervaringsplaatsen. 
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Rotterdam Pride 
In 2019 was Stichting Untenu voor het vierde jaar actief tijdens Rotterdam Pride. 

Stichting Beetje Beter 
Stichting Beetje Beter heeft projecten in Cambodja. In 2019 is n.a.v. de Cambodja-
dag van Wilde Ganzen contact gelegd voor een werkbezoek in 2020. 

Stichting De Brug 
Stichting De Brug heeft projecten in Cambodja. In 2019 is n.a.v. de Cambodja-dag 
van Wilde Ganzen contact gelegd voor een werkbezoek in 2020.  

Stichting Mara 
Stichting Mara heeft projecten voor kwetsbare groepen, waaronder mensen met hiv.. 
Untenu werkt samen met Mara bij de organisatie van AIDS Candle Light Memorial, 
Wereld Aids Dag Rotterdam en incidenteel bij voorlichtingen en lezingen. 

Stichting Samaky 
Incidenteel contact in 2019. 

Stichting Willems-Koop fonds  
Ook in 2019 kon de stichting op een financiële bijdrage van het Willems-Koop fonds 
rekenen. 

Tender Center  
In het kader van Wereld Aids Dag Rotterdam is de voorzitter van de stichting 
benaderd een lezing te houden. 

UNAIDS 
Contact in 2019 i.v.m. een onderzoek naar geluk, welzijn en seks van LHBTI’s met 
hiv in Cambodja. 

Wilde Ganzen 
Na het indienen van een projectvoorstel is er regelmatig contact geweest met Wilde 
Ganzen. Op 23 mei is de 'Cambodjadag' bezocht, waar ervaringen werden 
uitgewisseld met andere organisaties, die in Cambodja actief zijn. Met een aantal is 
contact geweest in Nederland en Cambodja.
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