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Brief van de directeur 
Voor u ligt het jaarplan 2018 van de Stichting Thai Child Development (TCDF).  
Graag wil ik beginnen met het bedanken van alle sponsoren, vrienden, ambassadeurs, vrijwilligers, donateurs, 
bedrijfssponsoren, ouders, artsen, leerkrachten en bezoekers van TCDF voor de steun en het vertrouwen dat u 
ons heeft geschonken. 
U heeft daarmee op een heel directe  manier de levens van hulpbehoevende kinderen verbeterd!   
Daarnaast wil ik ons accountantsbureau Advitax accountants en adviseurs, en onze hoofdsponsor in Thailand: 
Eco-Logic, Resort for Charity ontzettend bedanken voor de steun : al 14 jaar lang! 
 
Uiteraard hopen wij in Thailand in de eerste plaats nog voldoende fondsen te kunnen werven om ook in 2018 de 
Speciale School voor kinderen met een beperking open te kunnen houden vanaf het nieuwe schooljaar dat start 
in  mei. Voor dit doel is er onlangs een speciale fondsenwervings actie online opgezet om ook mensen buiten 
ons netwerk te kunnen bereiken. 
 
In Thailand werken wij fulltime verder om door te kunnen gaan met alle steun aan 
hulpbehoevende kinderen in de vorm van medische zorg en educatie. Met alle tijd en 
energie die de laatste tijd naar fondsenwervingsactiviteiten moet gaan zou je bijna 
over het hoofd zien wat ons doel na meer dan 14 jaar nog steeds is om kinderen te 
leren om op hun eigen benen te kunnen staan. Vaak letterlijk om mee te beginnen. 
 
En op eigen benen staan: daarbij dient TCDF als organisatie als eerste het juiste 
voorbeeld te geven! In de jaarplannen, begrotingen en verslagen zult u het streven 
naar zelfredzaamheid altijd herkennen.  
TCDF heeft als doel om voor 2019 financieel onafhankelijk te worden van 
fondsenwervende activiteiten. Het betekent overigens niet dat wij dan geen 
financiële project donaties meer nodig hebben, maar juist dat we de –gevaarlijke- 
afhankelijkheid daarvan – zoals het nu is- willen afbouwen.  
Dit kan worden bereikt door eerst te investeren. In inkomensgenererende projecten 
zoals de boerderij en het resort waarover u in dit verslag meer kunt lezen. 
 
Het eerste gedeelte van het jaarplan is algemene informatie over het werk van de stichting en de noodzaak 
daarvan. 
Het tweede gedeelte van het jaarplan gaat in op de geplande stappen voor 2018, te beginnen met een 
puntsgewijze samenvatting, gevolgd door verdere uitleg in de verschillende hoofdstukken. 
 
Het doel van dit jaarplan is te informeren en zeker ook te motiveren. Wij hopen dat onze sponsoren -en zeker 
onze ambassadeurs- de beschreven plannen als uitgangspunt nemen bij eventuele activiteiten die in 2018 zullen 
worden ondernomen met betrekking tot fondsenwerving. 
TCDF heeft een nieuwe website (zelfde adres) waarvan we hopen dat u hem waardeert 
www.thaichilddevelopment.org  
En natuurlijk staan wij altijd open voor alle reacties, vragen, ideeën en opbouwende kritiek. We hopen dat u 
meedenkt en het met ons deelt als u nog contacten heeft die TCDF misschien verder zouden kunnen helpen. 
Want deze eerst komende jaren zullen wel eens TCDF’s aller zwaarste jaren blijken te zijn.  
Verder hopen wij dit jaar vele bezoekers in Thailand te mogen verwelkomen zodat wij u persoonlijk kunnen 
bedanken voor uw betrokkenheid en natuurlijk om met eigen ogen te kunnen zien dat -ook een kleine-donatie 
bij TCDF wel degelijk een enorm verschil kan uitmaken! 

 
Namens het hele bestuur,het Thaise team en alle kinderen, 
Rosalie Tieges,  
Directeur Stichting Thai Child Development  

http://www.advitax.nl/
https://ecologicthailand.com/
https://fundrazr.com/specialschool_Tcdf?ref=em_f75E5c_ab_611440
http://www.thaichilddevelopment.org/
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De stichting Thai Child Development, TCDF 
De Stichting Thai Child Development is in 2004 opgezet met als doel kinderen die buiten het Thaise 
systeem vallen -op het gebied van educatie en medische zorg te ondersteunen in hun ontwikkeling 
naar zelfredzaamheid. De stichting is actief in het midden Thailand in het bergdorpje Paksong in 
Chumporn provincie. Het werk wordt deels gefinancierd door donaties van particulieren in Nederland 
en deels door georganiseerde initiatieven in Thailand.  
De stichting is lokaal constant bezig met het vergroten van de zelfredzaamheid en het verminderen 
van de afhankelijkheid van donateurs. Dit door middel van onder andere een ecologische boerderij, 
een kleine kunstnijverheidswinkel en het organiseren van vrijwilligersacties 12 maanden per jaar!  
 

Visie TCDF 
Elk kind heeft recht op de medische zorg en educatie die hij/zij nodig heeft. Een klein verschil maken, 
voor dat ene kind in ons eigen dorp – kleine stapjes voorwaarts – heeft een positief resultaat, 
levenslang voor dat ene kind en vele anderen in zijn/haar directe omgeving. 
 

Missie TCDF 
Het ondersteunen van kinderen die leven in de bergachtige omgeving van Paksong, Thailand, in hun 
ontwikkeling naar zelfredzaamheid. Voorzien in educatie, beroepsopleiding en medische steun aan 
alle lokale kinderen die dit nodig hebben. Het stimuleren van betrokkenheid van de dagelijkse 
verzorgers (ouders, buren, docenten, artsen enz.) om een zo hoog mogelijk resultaat voor elk 
individueel kind te behalen. 
 

Kernpunten van de Stichting Thai Child Development 
● Focus op zelfredzaamheid 
● Kleinschalig, persoonlijke zorg op maat 
● Betrekken van dagelijkse verzorgers 
● De kinderen niet uit huis halen  
● Zorg zo lang als, maar niet langer dan, nodig is  
● Donaties direct aan de kinderen besteed  
● Management & bestuur op vrijwillige basis  
● Full time aanwezig – vrijwillig - Nederlands management  
● Overheadkosten worden door de hoofdsponsor Eco-Logic, Resort for Charity, gedekt  
● Respect voor de lokale omgeving, natuur en cultuur.  
● Milieuvriendelijke werkwijze  
● Geen religieuze noch politieke motieven en aspecten 
● Zelfvoorzienend op het gebied van inkomen en voedsel 
● Bezoekers en gasten van Eco-Logic, Resort for Charity - werken – op vrijwillige basis - mee om 

TCDF zelfvoorzienend te maken, zij werken niet met de gehandicapte kinderen in onze Speciale 
School. Daarvoor hebben we een vast, lokaal en professioneel team. 

  

https://ecologicthailand.com/
https://ecologicthailand.com/
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Milieubewustzijn 
Het doel van TCDF is hulpbehoevende 
kinderen te ondersteunen naar 
zelfredzaamheid. De werkwijze van 
TCDF is gebaseerd op respect voor de 
omgeving, natuur & cultuur.Bij alle 
activiteiten kiezen we waar mogelijk 
(financieel en organisatorisch reëel en 
haalbaar) voor de milieuvriendelijke 
optie. Zo kiest TCDF er voor om 
biologisch tuinieren en milieu-
bewustzijn in alle educatieve projecten 
op te nemen, als ook praktische zaken 
als afval scheiden, water filteren, etc. 

Politieke en sociale 
overtuigingen 
TCDF heeft geen religieuze of politieke 
doelstellingen en mengt zich niet in het politieke debat. TCDF verwelkomt mensen met verschillende 
geloofsovertuigingen, sexe, sexuele voorkeur en nationaliteit. Alle bezoekers van TCDF worden 
gevraagd respect te hebben voor de regels bij TCDF die uitgaan van respect voor alle mensen en de 
natuur. Drugs, (verbaal) geweld en respectloos gedrag worden niet getolereerd op het terrein van 
TCDF. 

Balans in regelgeving en efficiency 
Het streven om zo min mogelijk donatie-geld aan organisatiekosten uit te geven vergt niet alleen hard 
werken aan ondersteunende projecten, maar het maken van bepaalde keuzes hoort hier ook bij.  
 

Zo beantwoorden wij bijvoorbeeld niet dagelijks e-mail om kantoortijd te minimaliseren, wij kiezen 
ervoor geen fondsen aanvragen in te dienen waarvoor een heleboel financiële verantwoording en 
communicatie nodig is en wij kiezen ervoor om geen aanvragen voor keurmerken in te dienen 
waarvoor je moet betalen.  

 
Dit is allemaal geld en tijd dat bij ons aan de kinderen besteed kan worden. 
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Het team 

Dagelijkse uitvoering Thais team 
De Stichting Thai Child Development wordt gerund door een Thaise staf die dagelijks met de kinderen 
werken en een lokaal salaris ontvangen. 
Er werken 8 mensen voor TCDF. 

Internationale vrijwilligers 
Het Thaise team wordt gesteund door een internationale groep die op vrijwillige basis meehelpt met 
ondersteunende projecten. Dit kan bij TCDF op het terrein zijn b.v. als vrijwilliger in de zorgboerderij, 
maar ook vanuit huis werken aan marketing & communicatie.  

Bestuur 
De Stichting Thai Child Development is een Nederlandse stichting maar de uitvoering vindt plaats in 
Thailand onder Nederlands/Thaise leiding. Er is een Nederlandse directie op vrijwillige basis fulltime 
aanwezig in Thailand (Ingrid en/ of Roos). Het Nederlandse bestuur ondersteunt vanuit Nederland en 
dekt de activiteiten voor de kinderen in Thailand financieel. 

Zuster organisatie 
Daarnaast heeft de Stichting Thai Child Development een 
hoofdsponsor op locatie.  
Dit ecologische resort ondersteunt de stichting in de 
dagelijkse gang van zaken met onder andere maaltijden, 
transport, een was-service, opvang van bezoekers, 
communicatie & PR, kantoorwerk, enzovoort. Deze 
hoofdsponsor, een Thais bedrijf genaamd Eco-Logic, Resort for Charity, ondersteunt de Stichting ook 
middels financiële bijdragen waardoor financiële donaties uit Nederland direct naar de kinderen 
kunnen gaan en niet hoeven te worden gebruikt voor overheadkosten zoals kantoor en transport, of 
eten voor vrijwilligers. 
 

Eco-Logic –resort for charity organiseert alle verblijven van internationale vrijwilligers, stagiaires, 
donateurs, groepen en vakantiegangers. 100% van de winst van het resort (dagtochten, restaurant, 
yoga en wellness programma, bungalows) wordt gedoneerd aan de stichting. 

 

Basiswerkzaamheden 
De Thai Child Development Stichting is in 2004 opgezet met als doel kinderen die buiten het Thaise 
systeem vallen -op het gebied van educatie en medische zorg- te ondersteunen in hun ontwikkeling 
naar zelfredzaamheid.De “project-takken”waarbinnen de zorg voor de kinderen van TCDF vallen zijn 
na 10 jaar inmiddels vrij stabiel en worden gerund door het vaste –Thaise- betaalde team. 

Medische tak:  
1. Medische steun: operaties, medisch onderzoek, fysiotherapie, thuiszorg, medicijnen,e.d. 
2. Gezonde voeding: moedermelk-vervangende flesvoeding voor kinderen zonder moeder, 

vitamine -preparaten, vloeibaar voedsel, eten in noodgevallen. 

3. Noodfonds: directe steun in noodsituaties zoals overstromingen, ongelukken,e.d. 

https://ecologicthailand.com/
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Educatieve tak: 
1. Speciale School: Onderwijs en beroepsopleidingen voor kinderen met een beperking 
2. Studiebeurzen:voor 

kinderen uit 

achterstandsgezinnen 

3. Creatief Leer Centrum: 
buurthuis functie en 
welzijnswerk gericht op 
lokale jeugd 

4. Workshops en seminars: 

training van dagelijkse 

opvoeders op het gebied van 

bijvoorbeeld fysiotherapie en 

medische verzorging ten 

behoeve van 

hulpbehoevende kinderen, 

maar ook beroepsgerichte 

seminars zoals projectmatig 

werken, biologisch tuinieren, 

yoga, taal, etc. 

 
Uiteraard blijven we actief 

werken aan verbetering. 

Sommige plannen zoals 

“verbetering van de individuele 

zorg voor een kind”zult u dan 

ook blijven tegenkomen in de 

jaarplannen. 

Dit soort werk is nooit perfect 

en nooit helemaal af!  

TCDF richt zich op kwaliteit en 

niet op kwantiteit.  

Zowel met betrekking tot het aantal deelnemende kinderen als binnen de opzet van de takken 

Educatie en Medische zorg zelf. 

 

Nu de projecten en de zorg voor de kinderen goed opgezet zijn, is er ruimte en behoefte gekomen 

om te werken aan zelfredzaamheid van de projecten, de kinderen en de stichting als organisatie, 

om zo minder afhankelijk te zijn van internationale donaties en een mooie, sterke toekomst in te 

gaan op lokaal niveau! 
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Noodzaak voor 
gezondheidszorg voor 
alle hulpbehoevende 
kinderen 
Phato is een klein bergdorpje met 
een lokaal ziekenhuis dat 
uitstekende basiszorg biedt. Voor 
kinderen die met een lichamelijke 
handicap worden geboren kan dit 
ziekenhuis zonder specialisten 
helaas weinig betekenen. Kinderen 
die bijvoorbeeld niet kunnen staan 
of lopen worden door de 
familieleden meegedragen op de 
rug naar het werk in de tuin. De 
ouders werken hard en hebben 
weinig tijd en geen kennis omtrent 
oefeningen die deze kinderen 
zouden kunnen helpen sterker en 
minder afhankelijk te worden. De 
kinderen hangen in een draagdoek 
en zijn altijd bij hun ouders tot zij te 
zwaar worden en vaak de rest van 
hun leven in een bedje komen te 
liggen. In Thailand zijn er 
uitstekende specialisten op allerlei 
gebieden. Zij zijn alleen niet 
bereikbaar voor mensen die hoog 
in de bergen wonen zonder 
vervoer, of mensen die te arm of 
oud zijn om te reizen met hun zieke kinderen. Daarnaast weten mensen gewoonweg niet wat er 
allemaal mogelijk is voor hun kind. De informatie is niet beschikbaar als je zo afgelegen woont. De 
Stichting speelt hier ook een grote rol door informatie te verstrekken, scholen en ziekenhuizen 
informatie te geven om te verspreiden enzovoort. Door meer kennis van zaken zijn er hopelijk meer 
kansen om kinderen te helpen en eventuele complicaties te voorkomen. 

Noodzaak voor project Medische zorg 
Phato is een klein bergdorpje met een lokaal ziekenhuis dat uitstekende zorg biedt.Voor kinderen die 
met een geestelijke of lichamelijke handicap worden geboren kan dit ziekenhuis -zonder specialisten- 
helaas weinig betekenen.De Stichting Thai Child Development zorgt ervoor dat alle kinderen uit de 
omgeving van Phato die dat nodig hebben de medische ondersteuning krijgen die voor dat individuele 
kind belangrijk is. Het is meestal een kwestie van logistiek en informatie. Door vraag en aanbod op 
elkaar aan te passen vormt TCDF een belangrijke brug in de (medische) ontwikkeling van kinderen en 
zien we vaak binnen korte tijd al hartverwarmende verbeteringen!  
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Voorbeelden van steun van TCDF aan gehandicapte kinderen zijn: 
● Bezoek aan specialisten,  
● Operaties,  
● Ondersteunende apparatuur zoals brillen en gehoorapparaten,  
● Bezoek aan dichtbijzijnste fysiotherapeut in de stad,  
● Huisbezoeken van fysiotherapeuten organiseren waardoor de Thaise specialist adviezen en tips 

aan de dagelijkse verzorgers kan geven die aansluiten bij de directe leefomgeving van dat ene 
kind, etc.  

 
Sommige acties zijn eenmalig, zoals een operatie of de aanschaf van een bril, deze acties worden 
betaald uit het Noodfonds. Daarnaast hebben we een aantal doorlopende acties waarvan er hieronder 
een aantal voorbeelden wordt gegeven.  
● Controles bij specialisten 
● Fysiotherapie 
● Donatie van medische apparatuur 
● Medicijnen 
● Speciale voeding zoals vitamines & 

sondevoeding 
● Moedermelk-vervangende flesvoeding  
● Noodfonds voor eenmalige ingrepen 

zoals operaties en in spoed 
noodsituaties 

Training van dagelijkse 
verzorgers van de kinderen 
Het is voor TCDF onmogelijk om medische 
professionals in te huren. Deze mensen 
kunnen in de grote stad een westers 
salaris verdienen.  
 
Wij werken dan ook met lokale mensen 
die we zelf opleiden middels trainingen 
van professionals.  
Niet perfect, wel goed , langdurig en heel 
praktisch.  
Voor de kinderen die dagelijkse medische 
zorg nodig hebben stimuleren wij de 
dagelijkse verzorgers van de kinderen om 
getraind te worden in specifieke zorg die 
hun kind ten goede kan komen. 
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Noodzaak van educatie voor alle hulpbehoevende kinderen 

Studiebeurzen op lokale scholen 
Op het gebied van educatie kan hetzelfde worden gezegd als voor medische zorg; onderwijs is in 
Thailand goed geregeld, in ieder klein dorpje is wel een schooltje te vinden en onderwijs is in principe 
verplicht en gratis tot en met de middelbare school. De ouders zijn zelf echter wel verantwoordelijk 
voor het vervoer van en naar de school, uniform, boeken en lunchgeld. Dat is niet veel en de meeste 
ouders kunnen dat prima opbrengen. 
De kinderen binnen bijvoorbeeld het studiebeurzen-project, zijn dan ook echt uitzonderingen. Dit zijn 
kinderen waarvan de ouders zelfs dit niet kunnen betalen. Resultaat is dat sommige kinderen 
helemaal niet naar school gaan, of wel naar school gaan maar iedere dag in oude vieze kleren, geen 
boeken hebben, geen lunch hebben, heel ver moeten lopen terwijl hun vriendjes met de schoolbus 
gaan enzovoort. Vaak worden deze kinderen gepest en blijven ze uiteindelijk thuis om de ouders op 
het land te helpen.  
Naast de studiebeurzen die ervoor zorgen dat kinderen naar de lokale scholen kunnen, verzorgt de 
stichting onderwijs op het eigen terrein voor kinderen die buiten het reguliere onderwijs stelsel vallen. 
In de Speciale School voor Speciale kinderen zitten kinderen met leerstoornissen, kinderen met Down-
syndroom, kinderen met autisme en kinderen met een andere mentale en/of fysieke beperking samen 
op school . Er is een individueel leerplan per kind met als doel de zelfredzaamheid op school, in het 
dorp, thuis, nu en in de toekomst te vergroten. 

Educatie voor kinderen met een achterstand; Speciale school & zorgboerderij 
voor Speciale Studenten 
De studenten die naar de Speciale School komen zijn kinderen die door hun beperking niet naar de 
dorpsschool kunnen. Zij krijgen op het 
terrein van TCDF les op de “Speciale 
School voor Speciale Studenten” 
● Educatieve ontwikkeling (lezen, 

schrijven, rekenen, computer, 
etc.) 

● Lichamelijke ontwikkeling 
(fysiotherapie, sport, dans) 

● Emotionele ontwikkeling 
(gevoelens, kring, meditatie, 
muziek en kunst) 

● Dagelijkse vaardigheden 
(persoonlijke verzorging, 
medicatie, huishouden)  

● Beroepsopleidingen (tuin, vis, 
paddestoelen, restaurant, zeep-
producten, creatieve producten) 

De kinderen hebben een individueel 
lesplan al naar gelang hun individuele mogelijkheden, er is zorgen medisch- en educatief materiaal 
mogelijk. Ieder kind heeft een vaste leraar als begeleider. Deze zet het leerproces uit en vult 
dagelijkse boekjes in voor de ouders en houdt de voortgangsrapportage bij. Een Thaise specialist 
die twee keer per jaar voor een aantal weken bij de stichting komt helpen, ontwikkelt en 
controleert de ontwikkelingstrajecten. Deze zijn per kind , per schooltermijn. Komend jaar zal er 
extra aandacht worden besteed aan de onderwerpen die in de volgende paragrafen worden 
genoemd.  
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Actieplannen 2018 

1. Zorgen dat de Speciale School open kan blijven 

2. Beroepsopleidingen professionaliseren 
In Thailand is er vrijwel geen educatie voor gehandicapte kinderen. De gedachte bij de meeste 

dorpsbewoners is dan ook dat de kinderen toch nooit zullen kunnen werken op het land, geen 

bijdrage aan het gezin kunnen leveren en weinig investering waard zijn hierdoor. 

 

TCDF heeft laten zien dat ook kinderen met een beperking kunnen leren en actief kunnen bijdragen 

aan hun omgeving. Kinderen zullen niet hun hele leven naar school kunnen blijven gaan en zullen 

zover dat mogelijk is voor zichzelf moeten leren zorgen. Ook hun ouders zullen er niet altijd voor hen 

blijven zijn. Vandaar dat TCDF vanaf het begin van de opleidingen voor kinderen met een beperking de 

nadruk heeft gelegd op zelfredzaamheid. In de vorm van dagelijkse vaardigheden zoals persoonlijke 

verzorging en huishouden, maar ook beroepsmatig. Het doel is dat alle kinderen - voor zo ver dat 

fysiek mogelijk is - een beroep leren.  Dit met zo veel mogelijk verantwoordelijkheden bij de kinderen 

zelf al naar gelang hun individuele kunnen. 

 

Denk hierbij aan dagelijks eieren tellen en 

verkopen aan het restaurant en dat in de 

boeken zetten.  

 

Dit wordt gedaan door Ta, een van onze 

zwaar autistische studenten. Een deel van 

het inkomen wordt geherinvesteerd en een 

deel is salaris voor de oudere kinderen en 

jong volwassenen met een beperking.  

Dit geld kan gebruikt worden voor uitgaven 

aan Educatie en Medische zorg in 

overeenstemming met de dagelijkse 

verzorgers van de kinderen. 

 

In 2018 wordt verder gewerkt aan het professionaliseren van de zorgboerderij en de verkoop van 

producten. De beroepsopleidingen zullen stapsgewijs projectmatig worden geprofessionaliseerd. 

● Biologische groente tuin 
● Wasserette 
● Zeep & shampoo productie 

● Art-Eco winkel 

● Restaurant  

 

3. Inkomensgenererende projecten 
Door de investeringen in de tuinen en productie bij de beroepsopleidingen zullen de producten op 
grotere schaal kunnen worden verkocht. Inkomsten dienen omhoog te gaan en we moeten een 
balans vinden in de inkomsten voor de kinderen, de donaties aan de Speciale School en het geld dat 
moet worden gespaard voor verdere investeringen.  
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In 2018 zal TCDF een grote donatie “ De Oogstgave” mogen ontvangen van WOR Raalte. Deze donatie 
gaat gebruikt worden om de boerderij te professionaliseren en uit te breiden met behulp van lokale 
boeren voor wie er banen worden gecreëerd. 
 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat TCDF volledig zelfredzaam 
is op lokaal niveau. Zelfredzaamheid heeft betrekking op vele 
facetten. Lichamelijke zelfredzaamheid, emotionele 
zelfredzaamheid, financiële zelfredzaamheid’ maar zeker ook 
in eigen eten kunnen voorzien zonder afhankelijk te zijn van 
de markt. Een markt die- hoe lokaal ook- altijd wordt 
beïnvloed door schommelingen op internationaal niveau. Zo 
zijn de kosten van eten door inflatie de laatste tien jaar dat 
TCDF bestaat verdubbeld. TCDF kiest ervoor te investeren in 
zelfredzaamheid met betrekking tot eerste levensbehoefte 
zoals eten. Dit is in het belang van TCDF als organisatie en 
uiteraard voor alle individuele kinderen die dankzij de 
educatieve projecten hierover leren.  

4. Lokaal meer steun aanvragen 
Het doel van TCDF is het ondersteunen van alle 
hulpbehoevende kinderen in de bergen van Phato. Dit gebied 
strekt zich ongeveer 60 vierkante kilometer uit over 
verschillende bergdorpjes tussen de steden Ranong (westkust) en Lang Suan (oostkust). Dit gebied 
heeft tientallen scholen en medische hulpposten.  
In begin 2018 is TCDF een officieel door de overheid gesteunde Thaise stichting te worden, in plaats 
van alleen een buitenlandse stichting werkzaam in Thailand. Dat betekent dat vanaf dit jaar TCDF 
budget steun aanvragen bij de overheid mag gaan indienen. TCDF investeert in 2018 meer tijd en 
energie in lokale en ambtelijke/overheidsregistratiesysteem en met betrekking tot 
administratie,beleefdheidsbezoeken, registratie,verzekeringen en belastingen. Het doel is om 
uiteindelijk alle lokale salarissen lokaal vergoed te krijgen.  
Het heeft meer dan tien jaar geduurd om deze status te kunnen verkrijgen. Het feit dat het is 
toegekend betekent dat TCDF lokaal enorm wordt gerespecteerd en gewaardeerd zonder ook maar 
een keer in de afgelopen 15 jaar steekpenningen- in welke vorm dan ook - te hebben betaald. 
 
TCDF zal in 2018 ook doelgericht hulpvragen neerleggen bij ondersteunende groepen en Aziatische 
bedrijven.  

Donatie producten lokaal 
De kosten aan voedsel, moedermelk-vervangende flesvoeding, luiers voor de gehandicapte kinderen, 
uniformen, tandpasta, verzekeringen en kantoormateriaal zoals brochures etc. worden bij voorkeur 
als product gedoneerd door in Thailand producerende bedrijven. 

De hoofdsponsor 
In 2018 zal de hoofdsponsor Eco-Logic, Resort for Charity ,wekelijks goederen van de zorgboerderij 
opkopen om inkomsten voor de stichting te generen. 
De hoofdsponsor gaat door met het bieden van alle middagmaaltijden op de Speciale School en het 
dekken van de energierekening alsmede andere organisatorische kosten. 
 

  

http://www.worraalte.nl/
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5. Kennis en kunde actief delen met scholen en zorginstellingen 
Dit jaar zullen er nog meer bezoeken worden gebracht  aan de verschillende scholen en 

medische hulpposten met 

informatie over de mogelijkheden 

voor hulpbehoevende kinderen en 

de vraag of zij willen 

doorverwijzen. Er zal geïnvesteerd 

worden in gebruiksvoorwerpen, 

zoals schriftjes en pennen, die op 

deze bezoeken kunnen worden 

aangeboden en hopelijk als 

herinnering dienen.  

Locatie beschikbaar stellen 
(groepen gezocht) 
TCDF zal de Speciale School als 

locatie aanbieden voor 

vergaderingen, groepen en 

activiteiten. Dit om de 

mogelijkheden van steun bij een 

groter publiek bekend te maken. 

Buurthuis 
Een van de eerste projecten van de 

stichting in het dorp was het 

openen van een buurthuis. Iedere 

zaterdag komt de lokale jeugd bij TCDF. Ze krijgen les in meditatie, yoga, sport, spel, muziek en 

taal. Naast een preventieve functie in de jeugdzorg heeft het buurthuis ook een belangrijke rol 

in de laagdrempeligheid en de naamsbekendheid van de stichting lokaal. Ook dit jaar zullen de 

buurthuis- activiteiten voortgezet worden, met twee betaalde Thaise krachten ondersteund 

door internationale vrijwilligers.  

Groepen en lokale scholen uitnodigen 
In het nieuwe schooljaar, dat start in mei, zullen alle Thaise scholen uit de omgeving worden 

uitgenodigd om op educatieve schoolreis bij TCDF te komen. De kinderen leren in de 

zorgboerderij van de Speciale School over milieuvriendelijk tuinieren en zullen geïntroduceerd 

worden met de mogelijkheden van steun aan kinderen met een achterstand en de innoverende 

werkwijze van TCDF.  

Een zorgproject zoals TCDF bestaat niet in Thailand en is een geheel nieuw concept voor 

vrijwel alle Thaise bezoekers. 

Organiseren van open dagen en zichtbare acties op het terrein van TCDF 
Er zal twee keer per jaar een vrijwilligersdag worden gehouden voor ouders en betrokkenen. 

Ook wordt er geïnvesteerd in zichtbaarheid van de stichting vanaf de hoofdweg. Er komt een 

nieuw bord aan de hoofdingang.. Ook borden met foto’s, flyers en stickers op de auto kunnen 

helpen met het verbeteren van de toegankelijkheid van de stichting voor Thaise bezoekers. Alle 
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Thaise bezoekers die tot nu toe kwamen waren bijzonder onder de indruk en zeer bereid tot 

bijdragen aan het project in verschillende vormen. 

Deelname aan lokale activiteiten 
In 2017 is er geïnvesteerd in het verbeteren van de documentatie in het Thais en het deelnemen aan 

lokale evenementen. Het resultaat is dat er meer aandacht voor TCDF is geweest in Thailand zelf. 

Zo zijn er veel bedrijven met hun team op bezoek geweest om spullen te doneren, er zijn twee 

televisie groepen geweest die aandacht hebben besteed aan TCDF. Dit is een belangrijke stap voor 

TCDF naar onafhankelijkheid van donaties uit Nederland. 

 

6. Stapsgewijs volledige overdracht op 
lokaal niveau 

Het concept van TCDF is nieuw in Thailand. De laatste tien 
jaar heeft de steun aan de kinderen zichtbaar effect gehad 
en heeft de werkwijze van TCDF zichzelf bewezen. Vanaf de 
oprichting heeft het Nederlands management zich 
stapsgewijs terug getrokken.  
 
Op dit moment ligt alleen de verantwoordelijkheid van de 
kwaliteitscontrole en het werven van donaties nog bij het 
Nederlands management. De bedoeling is dat ook deze 
twee taken eind 2018 volledig in handen van het Thaise 
team zijn.  
 
Het Nederlands management, Roos en Ingrid, blijven verantwoordelijk voor de communicatie 
internationaal en het verwelkomen van bezoekers. Zijn doen dit echter in dienst van de hoofdsponsor 
Eco-Logic, Resort for Charity, dat verantwoordelijk is voor deze organisatorische zaken, ten behoeve 
van TCDF. 

7. Nieuwe sponsoren aantrekken  
Ondanks de efficiënte, kleinschalige en openbaar inzichtelijke werkwijze van TCDF is het in deze tijd 
moeilijk om fondsen te werven. De economische crisis heeft mensen terecht behoudender gemaakt. 
En hoe kun je tijdens vreselijke humanitaire en natuurlijke rampen die over de hele wereld 
plaatsvinden zoals oorlogen, overstromingen en aardbevingen eigenlijk geld vragen voor een aantal 
hulpbehoevende kinderen die in principe op een veilige plek wonen? 
 
Maar ook al is de nood op andere plaatsen en voor andere mensen altijd wel ergens groter, we mogen 
de kinderen onder de vleugels van TCDF ook niet teleurstellen. 
Een aanschaf van een rolstoel of ander materiaal kunnen we zo nodig even uitstellen maar 
hoognodige, persoonsgebonden zorg niet. Vandaar dat TCDF doelgericht werkt naar 
zelfredzaamheid. Tot die tijd zullen we nieuwe, grotere sponsoren moeten zien aan te trekken om de 
overgangsperiode naar lokale zelfredzaamheid te kunnen overbruggen. 

Vriend van TCDF(gezocht) 
Onze vrienden zijn onze belangrijkste donateurs omdat zij steun bieden waar werkelijk op gerekend 
kan worden,ook in moeilijkere tijden! TCDF heeft als werk doel om financieel onafhankelijk te 
worden.  
 

https://ecologicthailand.com/
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Dankzij donateurs die een deel van de steun op voortdurende basis voor hun rekening nemen.  
Steun waar de kinderen op kunnen rekenen, steun die niet afhankelijk is van invloed van buitenaf 
zoals bijvoorbeeld politieke onrust.  
Vanaf 2018 hopen wij met alleen de Vaste Vrienden van TCDF en de inkomensgenererende projecten 
onafhankelijk te zijn van eenmalige donaties.  

 

Dankzij onze vaste achterban staat de teller op 87. Nog 13 Vrienden te gaan! 

De donaties van Vrienden worden besteed aan de hoogst noodzakelijke medische ingrepen en 

educatieve programma’s voor de kinderen zonder persoonlijke sponsoren. 

We hopen deze vraag om zeer belangrijke steun met nieuwe energie onder de aandacht te brengen. 

Bedrijfssponsoren (gezocht) 
Bedrijven nemen TCDF onder de vleugels als zusterorganisatie en nemen een vast deel van de 
uitgaven als verantwoordelijkheid voor langdurige periode. Het kan een programma zijn dat aansluit 
bij het bedrijf waardoor het project en de publiciteit een meerwaarde voor beide ondernemingen 
kunnen betekenen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: 
● de schoolbus kosten 
● het muziekprogramma 
● het fysiotherapie programma 
● het sportprogramma 
● etcetera 
 

8. Ambassadeurs motiveren 
Veruit de meeste steun komt van individuën die na een verhaal over - of zelfs een bezoek aan - de 
stichting in Thailand geïnspireerd zijn geraakt en betrokken willen blijven als Vriend of Donateur of 
zelfs als Ambassadeur. 

Internationale ambassadeurs werken 
over de wereld!(gezocht) 
Een ambassadeur organiseert 
fondsenwervende activiteiten of acties die de 
naamsbekendheid van TCDF vergroten.  
 
Ook is een ambassadeur de vertegenwoordiger 
van TCDF binnen zijn of haar eigen netwerk.  
 
Ambassadeurs hebben persoonlijk contact met 
Ingrid of Roos om de acties uit te stippelen al 
naar gelang de interesse en de mogelijkheden 
van de ambassadeur. 
 

Actieve ambassadeurs die op bezoek willen komen krijgen korting op de accommodatie in het resort 
van de hoofdsponsor!.  

 
Daarnaast kan het ambassadeursschap een aantrekkelijke aanvulling op een c.v. betekenen. 
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Wij vragen onze ambassadeurs om een van de volgende vier zaken onder de aandacht te brengen: 

1. Werf meer Vrienden van TCDF ( een maandelijkse donatie van 5 tot 50 Euro) 

2. Help TCDF bekend te maken als vakantiebestemming  (Voluntourism/In Balance sabbatical/Yoga-

retraite/Natuur & Cultuur arrangement/Gezinsvakantie) door PR/marketing/sociale media in te 

zetten. 

3. Breng TCDF in contact met bedrijven/ individuen die wellicht geïnteresseerd zouden kunnen zijn 

in samenwerking. 

4. Zoek naar foster parents die een van de kinderen van TCDF financieel zouden willen adopteren. 

9. Bedrijven en experts vragen hun kennis en kunde te delen (gezocht) 
TCDF zal de focus leggen op het vinden van bedrijven die met hun producten bij TCDF aansluiten 
waardoor de betrokkenheid hopelijk 
groot zal zijn.  
Sponsoring kan zijn in de vorm van 
financiële steun, donaties van goederen, 
delen van kennis- en netwerk. 
● Medische instellingen 

● Educatieve instellingen 
● Bedrijven met aandacht voor het 

milieu 

● Reisbureaus met Thailand in hun 

programma -aanbod 

● Yoga initiatieven 
● Zeep/shampoo-winkels 

● Tandpasta-producenten in Thailand 
● Luier-producenten Thailand 

● Melk-producenten in Thailand 

● Marketing/PR Bureaus 
 

Heeft u contacten binnen uw netwerk met bedrijven waarvan u denkt dat zij bij TCDF passen?  

Laat het ons weten!  

TCDF is  erkend als ANBI, waardoor financiële donaties belasting aftrekbaar kunnen zijn. 

 

10. Betrokken houden van de achterban 
Het informeren van de achterban (ons bestuur in Nederland, donateurs, vrienden, bezoekers, 

vrijwilligers, ambassadeurs, familie en vrienden) is essentieel voor de betrokkenheid. Ons team heeft 

echter een grote uitdaging om sponsoren actief betrokken te blijven houden op lange termijn. Vanuit 

Thailand proberen wij via Facebook, Instagram en email mensen betrokken te houden, maar de 

dagelijkse werkzaamheden met de kinderen en op het terrein vergen de meeste aandacht. 

Daarnaast proberen wij ook de tijd op kantoor minimaal te houden en uw inbox niet te overvullen. 
U kunt daarom materiaal en informatie aanvragen waar u/ uw organisatie behoefte aan heeft.  
 
Verder sturen wij sowieso: 
● Algemene info over de stichting en de gang van zaken bij TCDF vanuit Thailand via facebook 

● Het jaarplan/jaarverslagen in het begin van het Thaise schooljaar in mei. 

● De financiële overzichten. 1x per jaar (via de website) 

https://ecologicthailand.com/
https://www.facebook.com/TCDF.ThaiChildDevelopmentFoundation/
https://www.instagram.com/thaichilddevelopmentfoundation/
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● Persoonlijke dankberichten naar donateurs via email voor donaties in Thailand  

● Een officiële bedankbrief of een kaartje/attentie naar donateurs in Nederland (via ons 

bestuur met reguliere post) 

● Een update over de projecten en de kids naar betrokken sponsors: 2x per jaar via e mail. 

 
De sponsoren zijn veelal de mensen die onlangs bij TCDF op vakantie zijn geweest in Thailand. Deze 

mensen zien met eigen ogen wat een prachtig verschil ook een kleinere donatie kan maken in de 

levens van hulpbehoevende kinderen. Deze mensen gaan vol enthousiasme terug naar huis en 

motiveren vaak zelfs hun familie en vrienden om TCDF te sponsoren door vriend te worden.  

Dit is voor ons de beste marketing! 
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TCDF als “vakantie voor het goede doel” bestemming  
Met name door het vergroten van de aantallen bezoekers in 

Thailand kan de stichting sterker en onafhankelijker worden. 

Bezoekers zijn mogelijke toekomstige donateurs en 

daarnaast ondersteunen ze tijdens hun verblijf rechtstreeks 

de stichting door een verblijf in het resort van onze 

hoofdsponsor: Eco-Logic, Resort for Charity. 

 
TCDF profileert zich  als locatie voor bijzondere reizen 
Cursussen, groepsreizen en (internationale) schoolkampen. 

Variërend van “Actief in de natuur”, permacultuur, Yoga, 

meditatie en mindfulness, tot schilder en/of boetseren. De 

uitdaging is om cursusleiders te verleiden om TCDF als 

locatie te kiezen en daarnaast hun kennis door te geven dus direct het goede doel te steunen 

door hun verblijf in Thailand! Karma-cursussen dus. 

 

Bezoekers verblijven in prachtige bungalows op het terrein naast de stichting.  
Alle overheadkosten van TCDF dienen te worden gedekt uit donaties van Eco-Logic, Resort for 

Charity en het restaurant.  

Dit Thaise bedrijf is speciaal opgezet om alle winst aan TCDF te doneren en daarnaast zorg te 

dragen voor de keuken en huishouding van TCDF.  

 

Een heel belangrijk initiatief om TCDF minder afhankelijk van donaties te maken! 

 

We zullen onze volledige achterban dan ook vragen zich in 

te zetten en binnen hun eigen netwerken TCDF als 

vakantiebestemming te promoten. 

Eco-Logic, Resort for Charity biedt Yoga & Wellness-

vakanties, vakanties voor (alleenstaande) ouders, single-

vakanties (speciale weken), werkvakanties, cultuurvakanties 

en vakantie voor natuurliefhebbers, fietsers, kunstenaars en 

avonturiers. 

 

  

https://ecologicthailand.com/
https://ecologicthailand.com/
https://ecologicthailand.com/
https://ecologicthailand.com/


 

 

Jaarplan 
Stichting Thai Child  
Development 
2018 

 

Pagina 18 

De Financiën 

Maandelijkse controle met 6 stappen/4  personen systeem 
Er wordt per periode een vast bedrag van 200.000 Thai Baht (ongeveer 5250 Euro) overgemaakt van 
de Nederlandse bankrekening naar de” gebruik”rekening in Thailand om de onkosten voor pinnen 
zo laag mogelijk te houden. 
Het hoofd van TCDF Thailand(1) pint het benodigde geld direct in maximale hoeveelheden van 250 
euro van de bankrekening en geeft benodigde budget aan de verantwoordelijke voor de projecten. 
De verantwoordelijke (2) brengt de bonnetjes en het wisselgeld bij een andere leerkracht die de 
boekhouding (3) doet. Aan het einde van de maand controleert het hoofd van TCDF Thailand de 
boekhouding (4). Hierna controleert de Nederlandse directeur (5) het zelf maandelijks waarna het 
wordt ingevoerd in de computer (6).  
 
Deze financiële administratie gaat aan het einde van het jaar naar de accountant in Nederland en 
wordt daarnaast in zijn volledigheid openbaar op de website voor een ieder die interesse heeft. Wij 
pleiten voor volledige openheid van de financiën. Advitax Accountants en Adviseurs verzorgen het 
financiële jaarverslag van de Thai Child Development Stichting reeds sinds de oprichting op 
vrijwillige basis.  
 
Naast het verplichte officiële financiële jaarverslag, kunt u bij TCDF dus de volledige financiële 

administratie van de afgelopen jaren bekijken. Hierin kunt u zien waar iedere Euro aan is besteed, en 

belangrijker nog; u kunt ook zien dat er geen geld is is besteed aan zaken die niet van belang zijn voor 

onze kinderen!  

 

Het volledige Nederlandse bestuur werkt op vrijwillige basis, inclusief Rosalie en Ingrid die full time in 

Thailand aanwezig zijn. Er worden bij TCDF zelfs geen donaties aan vrijwilligersvergoedingen besteed 

en kost en inwoning worden door allen international vrijwilligers zelf betaald zodat een donatie 

volledig aan de medische zorg en educatie van de kinderen in nood kan worden besteed! 

Onze financiële administratie van de afgelopen jaren zijn allemaal volledig open en te bekijken via 

onze website. 

Mochten er na het lezen nog onduidelijkheden zijn, dan beantwoorden wij vragen graag.  

 

Hierna vindt u een kort overzicht van de begrotingen en de nieuwe investeringen  waarvoor wij 

nog op zoek zijn naar sponsoren.  

http://thaichilddevelopment.org/financial-report/
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Budget Summary Thai Child development Foundation 2018  
 

Yearly expenses towards 
development of the underprivileged 
children 

Number 
of 
children 

Expected expenses  
in 2018 

Education Scholarships 20 115.000 thb 
approx. 3.000 Euro 

  Special need 
education 

30 600.000 thb 
approx. 15.000 euro 

  

  Occupational training 
center (creates 
income!) 

 50+ 900.000 thb 
approx. 23.000 Euro 

  Creative Learning 
Center 

50  40.000 thb 
approx. 1.000 Euro 

  Workshops & 
seminars 

300 120.000 thb 
approx. 3.000 euro 

Medical Medical care 25 165.000 thb 
approx. 4.500 Euro 

  Nutrition 8 160.000 thb 
approx. 4.500 Euro 

  Emergency fund   40.000 thb 
approx. 1.000 Euro 

Community     60.000 thb 
approx. 1.500 Euro 

General International banking 
cost 

53 1.000 Euro 

Total expenses continuing projects 57.500 Euro 
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Expected income over the full year 2018   

1. Monthly donations Friends of TCDF  10.000 Euro 

2. Confirmed sponsors  5.000 Euro 

3.  Self generated income. (farm expected 
to be profitable in 2020) 

200.000 thb  5.000 Euro 

4. Local donations (expected to rise 
increasingly in 2019) 

200.000 thb 5.000 Euro 

Fundraising challenge 2018 for which we are 
looking for new sponsors. 

 30.000 euro Euro 
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Helpt u mee? 
Alle beetjes helpen en iedere Euro wordt rechtstreeks aan de kinderen besteed! 

Vriend van TCDF  
Word Vriend van TCDF  met een maandelijkse bijdrage van 
● 5 /15/25 Euro of een ander bedrag per maand 

Bedrijfssponsoring 
Introduceer uw bedrijf als Sponsor bedrijf en neem TCDF voor een periode van drie jaar onder de 
hoede door : 
● een donatie van een vast jaarlijks bedrag  
● aanbieden van kennis 
● donatie en transport van goederen 
● afspraken over publiciteit en marketing die beide instellingen ten goede komen 

Doneer/investeer eenmalig 
In een van de inkomens-genererende projecten van TCDF en spreek een op een de randvoorwaarden 
hiervan af! 

“Adopteer” een kind 
 
Adopteer financieel een kind door zijn/ haar volledige 
kosten voor medische zorg en/ of educatie voor een heel 
jaar aan te bieden. Dit kost tussen de 1000 en 2000 euro per 
kind per jaar, al naar gelang de individuele beperking van 
het kind. U wordt persoonlijk op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen van uw kind. Er zijn nog 12 kinderen 
zonder sponsor... 

Ambassadeur 
● Deel informatie binnen uw eigen netwerk. 

Een bericht waarin u TCDF introduceert als klein en 
betrouwbaar goed doel dat direct de levens van 
hulpbehoevende kinderen verbetert. 

● Een project dat u persoonlijk aanraadt om te helpen. 

● Zorg dat TCDF meer gasten en bezoekers in Thailand 
kan ontvangen 
Meer gasten in het ondersteunende resort Eco-Logic, 
Resort for Charity, betekent meer donaties aan de 
stichting, gezien alle winst wordt gedoneerd! 

● Help TCDF minder afhankelijk te worden van donaties 
uit Nederland door onze lokale bedrijven (guesthouse, yoga-vakantie, cursus lokatie, Art-Eco 
shop, restaurant, activiteiten organisator) te promoten. 
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Contactgegevens 
Mocht u meer informatie over de Stichting Thai Child 
Development willen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met ons. Houdt u er rekening mee dat e-mail soms slechts 
éénmaal per week beantwoord kan worden en dat het 
tijdsverschil met Nederland 5/6 uur bedraagt? 
 

Website http://thaichilddevelopment.org 

 

Email tcdf.ecologic@gmail.com 

 

Telefoon +66(0)86 172 1090 

 

Facebook https://www.facebook.com/ 
ThaiChildDevelopmentFoundation 

 
Instagram thaichilddevelopmentfoundation/ 

 

Youtube Playlist Thai Child Development 
Foundation 

 

Postadres Thailand Thai Child Development Foundation 
PO Box 7, Phato Postoffice 
Amphur Phato 
Changwat Chumporn 
Thailand 86180 

 

Bezoekadres Thailand Thai Child Development Foundation 
71/2 Moo 4,Tambon Paksong 
Amphur Phato Changwat Chumporn 
86180 Thailand 

 

Bank Nederland 516022 318 
(ABN-AMRO,Delft,Holland) 
tnv StichtingThaiChildDevelopment 
NL65ABNA0516022318 
ABNANL2A 

 

 
Gun, Eindverantwoordelijke TCDF Thailand 

Hoofd thuiszorg & buitendienst 

 
Taan, projectleider TCDF 

Verantwoordelijke administratie en communicatie 

 
Pah, Groepleider onderbouw 

Fysiotherapie 
Verantwoordelijke gebouw  

 
Air, Groepleider bovenbouw 

Docent zorgboerderij voor beroepsopleidingen 

 
Ingrid & Roos, Oprichters TCDF Thailand. 

Werken beiden het hele jaar door op vrijwillige basis voor TCDF in 
Thailand en wonen daar ook met hun partner/ gezin. 

 

 

http://thaichilddevelopment.org/
mailto:tcdf.ecologic@gmail.com
https://www.facebook.com/%20ThaiChildDevelopmentFoundation
https://www.facebook.com/%20ThaiChildDevelopmentFoundation
https://www.instagram.com/thaichilddevelopmentfoundation/
https://www.youtube.com/watch?v=fgiUuYaLQdY&list=PL4rYaUeIZX6cjMiGpzSZdhVs3HHxQdTFq
https://www.youtube.com/watch?v=fgiUuYaLQdY&list=PL4rYaUeIZX6cjMiGpzSZdhVs3HHxQdTFq

