Activiteiten verslagjaar 2020
Thailand
2020 Was in alle opzichten een bijzonder jaar waarin een ieder persoonlijk of anderzins in meer of
mindere mate te maken heeft gekregen met de door covid onstane verslechterde economische
situatie. Dit heeft uiteraard ook zijn weerslag gehad op de donaties en verdere ontwikkeling binnen
de projecten, omdat daar door covid zaken niet mogelijk waren. Veel van de voor 2020 geplande
activiteiten zijn daarom noodgedwongen uitgesteld tot in 2021.
Maar ook in 2020 mochten we toch weer een bijdrage leveren aan het project in Thailand en is er
kijkend naar de nood en dus de uitvoering van het project ter plaatse in essentie niets verandert.
De werkloosheid t.g.v. het wegvallen van de toeristen industrie en dus ook alle toeleveringsbedrijven
heeft gemaakt, dat mensen die hierin werkzaam waren veelal zijn teruggekeerd naar hun dorp van
herkomst. Voor arme families daar een enorme belasting met alle gevolgen van dien.
Het project is nog steeds gericht op de opvang van meisjes waarvan de moeders in de gevangenis
zitten, en die bij detentie van de moeder zonder adequate zorg zijn achtergelaten in hun dorp van
herkomst. Zorg die dan moet worden geboden door doorgaans oude en zeer arme grootmoeders.
Deze meisjes gaan niet of in ieder geval nauwelijks naar school door de hieraan verbonden kosten
die de grootmoeders niet kunnen opbrengen, maar moeten dan meewerken in huis en op het land.
Kijkend naar de heersende cultuur en hun kwetsbaarheid worden veel van deze meisjes slachtoffer
van misbruik en human trafficking.
Helaas waren in 2020 bezoeken aan de respectievelijke gevangenissen niet mogelijk door lock downs
en ook door gewijzigde regelgeving voor bezoek in het algemeen.
Dit betekende dat informatie over meisjes in nood voor zover mogelijk via een andere weg
verkregen moest worden waarbij de regelmatige bezoeken aan de diverse Hill Tribe dorpen
onmisbaar waren. Op deze wijze konden er toch meisjes worden gered en worden geplaatst.
Binnen de projecten krijgen ze een veilig en liefdevol huis waar alles draait om familie met elkaar te
zijn, gezonde en gevarieerde voeding en de beste scholing, tot en met Universitaire opleiding, die er
maar beschikbaar is.
Village project
Ondanks de lange lock downs en de hiermee gepaardgaande beperkende reismaatregelen ter
plaatse is er toch zoveel mogelijk bezoek gebracht aan de diverse Hill Tribe dorpen en mochten er in
2020 vijf nieuwe meisjes worden gered en toegevoegd aan dit project. Net als voor de andere
meisjes die door dit project ter plaatse op hun dorp worden ondersteund, kunnen deze meisjes nu
ook naar school, hebben ze goed eten en kleding en door regelmatige controle en begeleiding zijn zij
beschermd tegen misbruik en human trafficking.
India
Helaas was 2020 voor de projecten in de sloppen van Tenali, in India geen goed jaar. Het kunnen
plaatsen van extra waterputten, uitbreiding van het voedselprogramma en de uitbouw van een
vocational training school voor meisjes zijn door gebrek aan sponsoring stil komen te liggen.
Visie
De visie zoals omschreven in het policy plan 2019-2025 blijft echter ongewijzigd, waarbij kijkend
naar fundraising en sponsoring de nadruk wel steeds meer zal liggen op Amerika met directe
donaties naar het project in Thailand.
Ook in 2020 is er voor zover mogelijk door alle beperkende maatregelen gewerkt aan het
onderhouden van contacten en het zo mogelijk verkrijgen van nieuwe sponsors voor de

ondersteunde projecten. Face Book, Twitter, Linkedin, de maandelijkse nieuwsflits en de vele
persoonlijke internationale contacten hebben ook in 2020 voor het project in Thailand gezorgd, dat
kijkend naar financien er veel directe donaties vanuit Amerika aan dit project zijn gedaan. Iets waar
we daar en hier heel dankbaar voor zijn. Voor Nederland blijft in tegenstelling tot Amerika de
fondswerving en dus sponsoring een bron van zorg.
Zoals gezegd konden veel activiteiten ter plaatse in 2020 door lock down maatregelen niet door
gaan zoals, het daadwerkelijk substantieel uitbreiden met meer meisjes binnen het project, het
huren van een extra opvanghuis, opstart van een self-sufficiency project, outreach en community
service, voorlichtingsprogramma’s etc.
We hopen dat dit in 2021 een positieve verandering mag ondergaan en we met hulp aan het
realiseren hiervan een verschil kunnen maken.
Voor 2021 hopen we de huidige sponsors te kunnen behouden, maar zullen ons zeker inspannen om
zowel in Nederland als in Amerika meer sponsors te kunnen werven.
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