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Basiswerkzaamheden TCDF 
De “project-takken”waar binnen de zorg voor de kinderen 
van TCDF valt zijn na 10 jaar inmiddels vrij stabiel en worden 
dagelijks uitgevoerd door het vaste Thaise team dat een 
lokaal salaris onvangt. 
(Internationale) vrijwilligers helpen met ondersteunende 
taken als marketing & communicatie en werk in de tuinen. 

 

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. 

 

Educatieve tak: 
1. Onderwijs en beroepsopleidingen voor kinderen met een beperking 

2. Studiebeurzen: voor kinderen uit achterstandsgezinnen 
3. Creatief Leer Centrum: buurthuisfunctie voor lokale jeugd 

4. Workshops en seminars: training van dagelijkse opvoeders op het gebied van bijvoorbeeld fysiotherapie en medische 

verzorging ten behoeve van hulpbehoevendekinderen, maar ook beroepsgerichte seminars zoals projectmatig werken, 

biologisch tuinieren, yoga, taal, etc. 
 
Dankzij vaste donaties is bovenstaande zorg en educatie ook toegankelijk voor kinderen/en of programmas waar geen vaste 
sponsor voor is. Deze donaties kunnen wij meenemen in onze begrotingen en inzetten waar het lokale team de nood het hoogst 
inschat. Steun waar TCDf op kan rekenen! 
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Samenvatting van de werkpunten in het jaarplan 2018 
 

Educatie voor alle locale kinderen  
 Educatie voor kinderen met een achterstand  
 Beroepsopleidingen voor kinderen met een beperking  
 Lokatie beschikbaar stellen voor educatieve initiatieven  
 Studiebeurzen voor kinderen uit achterstandsgezinnen  
 Buurthuis en welzijnswerkplaats  

 

Toegankelijke medische zorg  
 Medische controles bij specialisten  
 Fysiotherapie  
 Medische apparatuur  
 Medicijnen  
 Vitaminen en speciale voeding  
 Dagelijkse verzorging  

 

Zelfredzaamheid voor de kinderen door beroepsopleidingen  
 Professionele groentetuin met verkooppunten  
 Banen creeren bij lokale hoofdsponsor  
 Ontwikkeling professioneel zeepproductie project  

 

Zekerheid en zelfredzaamheid voor de toekomst van de Stichting  
 Donateurs betrokken houden voor langere periode als een van de 100 Vrienden van TCDF  
 Investeren in inkomens- generende projecten  
 Professionele tuin en verkoop producten  
 Benodigde goederen en diensten lokaal aanvragen en organiseren  
 Bedrijven en experts vragen hun kennis en vaardigheden te delen  
 Lokaal team proberen te binden door bieden van woonplek en goede arbeidsomstandigheden  
 Training van dagelijkse verzorgers van de kinderen  
 Stapsgewijs volledige overdracht op lokaal niveau  
 Efficiency, milieu-bewustzijn, eerlijkheid en professionaliteit blijven benadrukken  

 

Naamsbekendheid en toegankelijkheid van de Stichting vergroten  
 Ontwikkeling van juiste formule studiedagen en schoolkampen  
 Hosten lokale scholen en groepen  
 Hosten internationale scholen en groepen  
 Deelname aan lokale activiteiten  
 Ambassadeurs op internationaal niveau activeren te werken aan naamsbekendheid  
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Sponsoring educatie in 2018 

Studiebeurzen lokale scholen 
Als een kind is geintroduceerd bij TCDF dan gaat onze 
thuiszorgmedewerker op huisbezoek. Er wordt gepraat met de 
opvoeders van het kind, de andere familieleden, mensen uit het dorp, de 
leraren en het dorpshoofd. Gezamenlijk wordt de individuele (thuis) 
situatie van dit kind bekeken en wordt er besloten hoe de Stichting dit 
kind zal helpen deel te kunnen nemen aan het lokale onderwijs. Dit 
wordt door de thuiswerker van TCDF voorgelegd aan de 
hoofdverantwoordelijke van de Thaise tak. Samen met de Nederlandse 
directeur en de school wordt er een eindbeslissing genomen over de 
hulp aan dit kind als individu, de specifieke situatie en periode. 
 
Al naar gelang de persoonlijk situatie kan dit een gedeeltelijke beurs zijn (bijvoorbeeld ten behoeve van het schoolbus-geld, of 
de aanschaf van boeken) of een volledige beurs waarin alle kosten worden gedekt.  
 
In geen enkel geval wordt er rechtstreeks geld gegeven aan het kind of aan de ouders/ verzorgers.  
De leraar kan bijvoorbeeld portefeuille-houder zijn voor het lunchgeld. Het schooluniform wordt door de Stichting 
aangeschaft. Het schoolbusgeld wordt direct aan de chauffeurs gegeven, enz. 
. 

Speciale School voor speciale kinderen  
TCDF biedt ondersteuning aan alle lokale kinderen die- buiten het reguliere 
medische en educatieve systeem- extra hulp nodig hebben. De studenten 
van de Speciale School zijn kinderen met een beperking en kunnen 
daardoor niet naar het regulier onderwijs. In Thailand is er geen speciaal 
onderwijs voor deze kinderen. Door het helpen van deze kinderen helpen 
we ook direct de ouders van de kinderen want zij krijgen tijd en ruimte om 
te gaan werken. 
 

Het ondersteunen van de studenten van onze Speciale School betreft een 
meerjarenproject. Al naar gelang de beperking en leeftijd van een kind 
blijft het soms vele jaren steun nodig hebben. Een ander, wat ouder kind, 
of jong volwassene zou met behulp van een beroepsopleiding na een paar 
jaar al een basisinkomen kunnen hebben waardoor zijn of haar sponsoring 
op termijn kan stoppen.  
 
Bij kinderen met een zwaardere handicap is dat natuurlijk moeilijker. Die 
blijven dan ook als volwassenen bij ons "werken". De steun is individueel 
en volkomen afhankelijk van de persoonlijke situatie van het kind. Door 
intensieve samenwerking met de families, verzorgers van de studenten, 
leraren in de scholen, medische hulpverleners en onze professionele staff, 
streeft TCDF naar een beter gezondheids- en educatie systeem voor 
kinderen. 
 
Persoonlijk lesplan 

De activiteiten en het lesprogramma van de Speciale School zijn gericht op vergroten van de zelfstandigheid van de studenten 
en ze zo betere toekomstmogelijkheden te bieden. De opleiding en zorg voor de studenten in de Speciale School is specifiek 
voor elk kind. Iedere student heeft een persoonlijk lesplan maar wordt waar mogelijkgetraind en gestimuleerd op het gebied 
van: 

 Educatieve ontwikkeling: lezen en schrijven 

 Emotionele ontwikkeling: werken en leren in teamverband, rollenspel, zorg voor anderen, verzorging van dieren, 
persoonlijke begeleiding, betrokkenheid van familie leden, sociaal correct gedrag enz 

 Fysieke ontwikkeling: fysiotherapie, yoga, team sport, spelletjes enz. 
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 Dagelijkse vaardigheden: zelfstandigheid mbt: persoonlijke verzorging, lezen, schrijven, computer gebruik, zelfstandig 
wonen, orientatie en de weg weten buiten de eigen omgeving, fietsen, telefoongesprekken voeren enz. 

 Beroepstraining: beroepstraining op onze zorgboerderij, in het restaurant van TCDF, rekenen, omgaan met geld en 
budget, sparen enz. 

Creatief leer centrum  
Het Creatief Leercentrum, CLC is biedt gratis educatie en opvang aan lokale 
kinderen in het weekend . Aandacht word besteed aan:Sociaal correct 
gedrag. Leren omgaan met andere leerlingen en leraren, groeten, beleefd 
zijn. 

 Engelse taal :Lezen, schrijven en communiceren 

 Concentreren: met yoga en meditatie 

 Motorieke vaardigheden: sport programma 

 Spreken en uitspraak.  

 Kunst de studenten tijdens de creatieve lessen prachtige kaarten  

 Werken in de groente tuinen van TCDF: leren om biologisch te 
tuinieren :planten, wieden, oogsten 

 Werken aan recycling: verzamelen en scheiden van producten en 
afval. Hergebruik en verkoop van deze producten word door de 
Stichting gestimuleerd. De opbrengst van de verkoop is deels 
bestemd voor de Speciale School. 

 

De noodzaak van het project Educatie. 
In Thailand is vrijwel geen educatie voor kinderen in nood. De meest dichtsbijzijnde overheids instelling waar deze kinderen uit 
het bergdorp Phato naar toe zouden kunnen is 180 kilometer verder. TCDF heeft laten zien dat ook kinderen met een 
achterstand kunnen leren, zich ontwikkelen en een actieve bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving.  
De doelstelling van de Speciale School is: de leerlingen brengen tot een zo 
volledig mogelijke participatie in de Thaise samenleving met betrekking 
tot wonen, werken en vrije tijd en staat voor: 

 werken aan zelfredzaamheid  
 kleinschalig 
 individueel 

 

We gaan uit van de mogelijkheden van de kinderen: wat kunnen deze 
studenten? Tegelijkertijd zal er ook steeds rekening worden gehouden 
met de beperkingen van de leerling: wat kan/ wil/ durft hij of zij? Hierbij 
wordt gekeken naar het niveau van de sociale vaardigheden en 
emotionele ontwikkeling van de student. 
 
De studenten 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, paddenstoelen, restaurant, zeepproducten, creatieve producten) 

 
De kinderen hebben een individueel lesplan al naar gelang hun individuele mogelijkheden.  
We bereiden de studenten voor op een plek in de Thaise maatschappij.  
Naast de aandacht voor de studenten is het ook belangrijk dat we hun ouders daar actief bij betrekken. Binnen de Stichting 
werken we met alle kinderen aan zelfredzaamheid binnen het eigen gezin.  
 
Kinderen ontvangen toekomstgerichte steun zo lang als, maar nooit langer dan, noodzakelijk is!  
Dit om hun levensgeluk en toekomst veilig te stellen, bij voorkeur ook zonder hulp van de Stichting.   
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De kinderen 
Hieronder stellen we u graag voor aan negen van de kinderen met een achterstand die dit jaar zijn geholpen met uw steun. 
 

 
 

Dit is Café, 12 jaar oud.  
Ze heeft down syndroom, kan maar beperkt horen, kan niet praten, is half blind en heeft sinds ze 10 
jaar geleden bij TCDF is gekomen een hartoperatie en een oog operatie achter de rug. En toch is ze 
een van onze vrolijkste studenten! Ze geniet enorm van haar vriendjes en de aandacht op de 
Speciale School.  
Ze leert bij TCDF gebarentaal, schrijven en alle dagelijkse vaardigheden om zo goed mogelijk 
zelfstandig te kunnen functioneren thuis bij haar opa en in haar dorp. 

 

Dit is Bew, 8 jaar oud.  
Hij kon niet naar de gewone dorpsschool omdat hij lichamelijk gehandicapt is en tot recent niet kon 
lopen. Sinds 7 jaar ondersteund door TCDF waar hij met fysiotherapie heeft leren lopen, een beetje 
praten en vooral alles zelf doen : water inschenken, eten , huiswerk pakken en maken.  
De komende tijd werken we verder aan een gedeeltelijke plaatsing op de dorpsschool en verdere 
educatieve en lichamelijke ontwikkeling op de Speciale School voor Speciale Studenten . 

 

Dit is Fame, 17 jaar oud. 
Door een zuurstof tekort in de hersenen als kind is zij beschadigd en leert zij heel langzaam 
waardoor ze op de dorpsschool niet mee kon komen. Sinds 3 jaar een student op de Speciale School 
van TCDF.  
We zien verbetering in het feit dat Fame minder onzeker is en met plezier aan alle lessen meedoet. 
Haar zelfvertrouwen is gegroeid waardoor ze ook steeds meer kan. 
De komende tijd werken we verder aan lezen, schrijven en haar beroepsopleiding kunstnijverheid en 
restaurant. 

 

Dit is Priam, 16 jaar oud. 
Hij is nog nooit naar de gewone dorpsschool geweest omdat hij niet luisterde en te wild was. Hij 
heeft down syndroom. 
Since 7 jaar een student op de Speciale School van TCDF.  
We zien verbetering in het feit dat hij goed meedoet met alle lessen en de andere kinderen geen pijn 
doet. De duidelijke structuur op school heeft voor hem zichtbaar goed gewerkt. 
De komende tijd werken we verder aan spreken en het leren van een beroep: vissen en groentetuin. 

 

Dit is Book, 13 jaar oud maar in zijn ontwikkeling een kind van 1.  
Hij is zwaar mentaal gehandicapped.  
Since 8 jaar een student op de Speciale School van TCDF waar hij heeft geleerd deels zindelijk te zijn, 
zelf te eten, op zijn manier met enkele woorden te kunnen communiceren en met name om zo goed 
mogelijk mee te doen in een groep mensen. Hij houdt erg van muziek. Het eerste jaar op school 
huilde hij de hele dag, nu komt hij graag en is vrolijk.  
De komende tijd werken we verder aan zijn gedrag en de ontwikkeling van zijn spraak. 

http://thaichilddevelopment.org/wp-content/uploads/2017/08/nong-caffeh.jpg
http://thaichilddevelopment.org/wp-content/uploads/2017/08/nong-bew.jpg
http://thaichilddevelopment.org/wp-content/uploads/2017/08/nong-fame.jpg
http://thaichilddevelopment.org/wp-content/uploads/2017/08/nong-piam.jpg
http://thaichilddevelopment.org/wp-content/uploads/2017/08/nong-book.jpg
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Dit is Ta, 17 jaar oud. 
Hij kan niet naar de gewone dorpsschool omdat hij zwaar autistish is. Since 11 jaar ondersteund door 
TCDF.  
We zien verbetering in het feit dat hij rustiger is geworden en minder agressief. Hij heeft een vorm 
gevonden waarin hij beperkt mee kan doen in een groep en zelf rust opzoekt zonder anderen te 
verstoren als hij dat nodig heeft.  
Ta kan ongelooflijk goed stripfiguren tekenen. De komende tijd werken we verder aan zijn algemene 
ontwikkeling en beroepsopleiding met het kunstnijverheids winkeltje en in de tuin. 

 

Dit is Tie, 22 jaar oud. 
Hij kan niet naar de gewone dorpsschool omdat hij zwaar autistisch is. Hij kan niet praten en bromt 
alleen terwijl hij met zijn hoofd schudt. Since 10 jaar ondersteund door TCDF.  
We zien verbetering in het feit dat hij meer ontspant en lacht en geniet met name van muziek. Hij zit 
het liefst in een hoekje naast een persoon naar de anderen te kijken maar als het tijd voor de muziek 
is dan springt hij op en blijft hij springen/ dansen.  
De komende tijd werken we verder aan zijn algemene gedrag en physieke ontspanning van zijn 
ledematen en dat hij zichzelf geen pijn doet met het kloppen van zijn vingers op zijn slapen. 

 

Dit is Pangpon, 7 jaar oud. 2 jaar tcdf 
Hij is na korte tijd proberen van de gewone dorpsschool afgegaan omdat hij autistish is en niet kan 
praten. Hij praat in zijn eigen taal. 
We zien verbetering in het feit dat hij zich beter aanpast in de groep, duidelijker communiceert , 
echte woorden nu gaat napraten en name meer plezier heeft. Hij houdt van kleuren en werken met 
klei. 
De komende tijd werken we verder aan zijn algemene basis school ontwikkeling. 

 

Dit is Iev, ze is inmiddels 20 jaar oud. 
Ze kan niet naar de gewone dorpsschool omdat ze downsyndroom heeft en wegliep uit de klas. 
Since 8 jaar een student op de Speciale School van TCDF.  
We zien verbetering in het feit dat ze heel goed meedoet met alle lessen, ongelooflijk zorgzaam is 
geworden en meehelpt met de kleintjes als assistent voor de leiders.  
De komende tijd werken we verder aan spreken, rekenen en haar eroepsopleiding als 
klassenassistent en beroepsopleiding restaurant.  
Iev is van vele markten thuis! 

 
  

http://thaichilddevelopment.org/wp-content/uploads/2017/08/nong-ta.jpg
http://thaichilddevelopment.org/wp-content/uploads/2017/08/nong-tee.jpg
http://thaichilddevelopment.org/wp-content/uploads/2017/08/nong-pongpang.jpg
http://thaichilddevelopment.org/wp-content/uploads/2017/08/nong-eef-smile2.jpg
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Besteding basis projecten : Medische Zorg en Educatie2018 
Project Totaal besteed in 2018 in Thaise baht (1 euro= 37 baht) 
Basis Educatie  
Kunst en muziek lessen 
Milieu educatie 
Dagelijkse vaardigheden 

191,073.00 Baht 
 

Physiotherapie 17,953 Baht 
 

Beroeps opleiding  506,635 Baht 
 

School bus 273,747 Baht 
 

CLC: Creatief Leer Centrum Zaterdag 
buurthuis 

43,577 Baht  

Studiebeurzen 142,246 Baht 
 

Buurt zorg en school contact 48,363 Baht 
 

Medische zorg & 204,177 Baht 
 

Thuiszorg 81,812 Baht 
 

Gezonde voeding en sondevoeding 117,919 Baht 
 

Lunch school Eco-Logic, Resort for Charity verzorgde dit als donatie aan TCDF 

M.V.O – APG Sportveldproject 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen 
 

DankzijAPG Nederland is er in 2018 voor 7000 euro geinvesteerd in het 
sportprogramma en het sportveld! 

 
Er wordt periodiek geld overgemaakt van de Nederlandse Stichting rekening naar een dorps rekening in Thailand.  
De outreachworker pint het benodigde geld direct van deze Thaise 
bankrekening.  

Per maand worden de uitgaven gecontroleerd en in de computer 

ingevoerd.  

Advitax Accountants en Adviseurs verzorgen het financiele jaarverslag van 

de Stichting reeds sinds de oprichting op vrijwillige basis.  

 

Wij willen u nogmaals bedanken voor uw steun en uw vertrouwen. 

Dankzij u hebben wij een wezenlijk verschil kunnen maken in de levens 

van Thaise kinderen in nood.  

Wij hopen u met dit verslag voldoende te hebben geinformeerd over de 

kinderen aan wie uw donatie ten goede is gekomen.  

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben of graag verdere 

documentatie ontvangen dan horen wij dat graag! 

 

http://www.advitax.nl/
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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 5/6uur bedraagt? 
 
Website http://thaichilddevelopment.org 

 

Email tcdf.ecologic@gmail.com 

 

Telefoon +66(0)86 1721090 
 
Facebook https://www.facebook.com/ 

ThaiChildDevelopmentFoundation 
 
Post-adres 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) 
t.n.v.StichtingThaiChildDevelopment 
NL65ABNA0516022318 
ABNANL2A 

 

 
 

Roos & Ingrid, Oprichters TCDF Thailand. 

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

 
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 
  
 

 

 

http://thaichilddevelopment.org/
mailto:tcdf.ecologic@gmail.com
https://www.facebook.com/%20ThaiChildDevelopmentFoundation
https://www.facebook.com/%20ThaiChildDevelopmentFoundation

