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Introductie
In het eerste decenium van TCDF is de organisatie opgebouwd en lag de focus op direct
concreet steun bieden aan de kinderen die dat nodig hadden en het opbouwen van de
stichting en haar draagvlak.
Het tweede decenium staat er nog een grote uitdaging voor de boeg: TCDF heeft als
werk doel voor 2018 zelfredzaam te worden en dus niet meer de onzekere
afhankelijkheid van fondsenwervings acties.
Dit wordt bereikt door het investeren in een profesionele zorg boerderij die niet alleen in het
voedsel voorziet en een beroepsopleiding voor onze Speciale studenten, maar ook met de
winst de overige educatieve en medische projecten kan helpen dekken.
Dit betekent dat de stichting op korte termijn op zoek is naar sponsoren die een eenmalige
investering in een ondersteunend project willen doen dat langdurig effect zal hebben!
En op lange termijn naar 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.
Het betekent overigens niet dat wij geen financiele project donaties meer nodig hebben
maar juist dat we de –gevaarlijke- afhankelijkheid daarvan stapsgewijs zullen afbouwen.
Uiteraard gaan wij in de eerste plaats verder met alle steun aan hulpbehoevende kinderen in
de vorm van medische zorg en educatie. Ons doel is nog steeds om kinderen te leren sterk
te staan, te lopen, te leren en te werken aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
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. Actiepunten zijn dan ook niet slechts gericht op de ontwikkeling van onze
kinderen maar zeker ook op de ontwikkeling en zelfredzaamheid van onze eigen,
kleine, gestructureerde organisatie!
Dat betekent natuurlijk ook dat wij openstaan voor al uw reacties, vragen, ideeën en
opbouwende kritiek. Daarnaast hopen wij dit jaar vele bezoekers in Thailand te mogen
verwelkomen die met eigen ogen te kunnen zien dat ook een kleine donatie wel degelijk
verschil kan uitmaken!
In dit document vindt u de begrotingen per specifieke project verder uitgewerkt.
Deze begrotingen zijn zeer globaal en bedoeld als handvat voor planningen.
De financiele administratie is volledig open en aanwezig op onze website. Desgewenst kan
de boekhouding van het voorgaande jaar een duidelijk inzicht geven in exacte uitgaven en
verhoudingen. Daarnaast zijn de plannen voor uitbreiding en verbeteringen in het jaarplan
beschreven waardoor eventuele verwachte hogere uitgaven duidelijk worden.
De berekening van de kosten voor een individueel kind zijn ook gemiddeld. Zo worden
kosten van de schoolbus bijvoorbeeld gewoon gedeeld terwijl sommige kinderen verder
wonen en andere dichtbij. Ook verschillen de kosten door de flucturering van de Thaise Baht
ten opzichte van de Euro heel vaak. Er is besloten met gemiddelden te rekenen om de tijd
op kantoor te minimaliseren zodat er zo veel mogelijk tijd voor en met de kinderen kan
worden besteed. “Overgebleven” donaties worden altijd gebruikt voor de vele kinderen die
nog geen sponsor hebben.Wij hopen hiermee op uw begrip.
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Project Studiebeurzen /Scholarship / ทุนการศึกษา
Een schooljaar in Thailand loopt van 15 mei tot 15 maart.
Wij rekenen 10 maanden ivm schoolvakanties waarin kosten als schoolbus en lunch
niet hoeven worden gemaakt. Onderwijs is in principe gratis op uitzondering van
onderstaande kosten. Gemiddeld hebben er 10-20 kinderen een beurs nodig.
.
Onderstaande begroting is gericht op basis, middelbaar onderwijs en
beroepsopleidingen in het reguliere lokale onderwijsstelsel. Schoolbussen gaan per
gebied, de kosten zijn afhankelijk van de afstand van een huis naar de school. Ook
de bedragen voor school lunch en andere bijdragen zijn verschillend van school tot
school. Een kindje op de lagere school die geen term fee hoeft te betalen, het
uniform van een ouder burmeisje overneemt en maar twee haltes met de bus hoeft is
beduidend minder kwijt dan een meisje dat naar een voortgezette opleiding in de stad
gaat.
De bedragen die zijn doorberekend zijn een gemiddelde.
Studiebeurzen lokale scholen 10 kinderen 15.000 Baht/maand 150.000 thb/ jaar

1 Euro=38Thai Baht
Te verwachten
uitgaven
School bussen

Wisselend per afstand tot dichtsbijzijndste school

60.000 Baht

School lunch

Per school verschillend

40.000 Baht

School materiaal

Boeken, schriften, tassen, uniforms, begin van de
term

5.000 Baht

Uniformen
Externe activiteiten

Verplichte excursies,

Sociaal begeleider
TCDF

Schoolbezoeken, huisbezoeken,
Gemiddeld een dag per week Salaris, transport,
administratie, lunch
voor hoger/ beroeps onderwijs onderwijs

Term fee school

5.000 Baht

Totaal
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Project: Speciale School & zorgboerderij
Een schooljaar in Thailand loopt tot half maart. De Speciale school gaat slechts twee
keer per jaar een paar weken dicht. Om de continuïteit van de zorg te waarborgen is
het belangrijk geen lange vakanties aan te bieden voor met name de kinderen met een
geestelijke beperking.
Er is vanuit de overheid geen onderwijs geregeld voor kinderen die niet in het reguliere
educatieve systeem kunnen meekomen. Zonder de beurs van de Speciale School
blijven deze kinderen - geestelijk- of lichamelijk beperkte kinderen - veelal alleen thuis
terwijl ouders op het land moeten werken.
Deze beurzen voor de Speciale School zijn aanzienlijk hoger dan de reguliere
studiebeurzen bij overheids-scholen daar de stichting binnen dit project voor alle
kosten verantwoordelijk is.
De Speciale School is gevestigd op het terrein van de Stichting en is dit jaar 4
schooldagen per week geopend voor geestelijk- en lichamelijk beperkte kinderen.
Naast educatieve lessen zijn de lessen gericht op beroepstraining en dagelijkse
vaardigheden. Physiotherapie en verpleging zijn voor de fysiek zwaar beperkte
kinderen een onderdeel van het programma.
Er zijn zo’n 25 kinderen kinderen ingeschreven als student bij de Speciale School. Al
deze kinderen wonen verspreid door de bergen in een straal van 60 kilometer vanuit
het dorp waar de stichting opereert. Schoolbussen gaan per gebied, en rijden twee
routes. De reis met de schoolbus is voor sommige kinderen zwaar, en bij regen zijn
sommige huizen van kinderen niet bereikbaar.
Dit betekend dat het aantal kinderen dat dagelijks op school is vaak wisselt. Meestal
zijn er op een dag tussen de 10 en 15 kinderen aanwezig.
Sommige kinderen komen maar een of twee dagen omdat zij of te zwaar gehandicapt
zijn en andere medische zorg nodig hebben, of omdat het inmiddels zo veel beter gaat
dat we proberen ze weer in de lokale school te integreren!
Deze kinderen ontvangen een halve beurs.
De begroting is een inschatting naar een gemiddelde gebaseerd op 16 beurzen voor
de kinderen die vrijwel elke dag komen. Daarnaast zijn er zo’n 13 kinderen die slechts
enkele dagen komen. Dit meestal in verband met hun –te zware- lichamelijke
beperking. Een studiebeurs houdt in: schoolbus, school lunch, materiaal, therapie,
educatie en begeleiding voor vier dagen in de week. .
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Onderstaande begroting is gericht op basis en middelbaar onderwijs.
De bedragen die zijn doorberekend zijn een gemiddelde.
1 Euro = 38 baht

Algemeen basis en
voortgezet onderwijs

Beroepsopleidingen

Te verwachten
uitgaven voor
de Speciale School van TCDF
Educatieve vaardigheden
85.000 Baht
Dagelijkse vaardigheden
Emotionele vaardigheden
Lichamelijke onwikkeling & Medische
zorg
Muziek, Kunst &Winkel
155.000 Baht
Boerderij
Wasserette & zeep

Operationele kosten

Thuisbezoeken, telefoonkosten, registratie
en ontwikkelingspapieren

Schoolbus

2 routes
1. Bergdorpjes offroad
2. Hoofdweg
Incl. auto en chauffeur, verzekering,
afbetalingen auto
TCDF bus
Gas 120.000 Baht
Afgebetaling bus 60.000 Baht
Verzekering 25.000 Baht
Onderhoud 30.000 Baht
Tweede bus (uitbesteed) 200.000 Baht
uitzonderingen
(dagelijks gesponsord door Eco-Logic)

435.000 Baht

5 leerkrachten

420.000 Baht

Eten/ drinken
Leraren/ begeleiders

40.000 Baht

10.000 Baht

Uniformen

15.000 Baht

Onderhoud school
gebouw

40.000 Baht

Totaal
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Project: Creatief Leer Centrum
Het Creatief Leer Centrum (CLC) heeft een buurthuis-functie en organiseert ieder
weekend activiteiten voor lokale jeugd.
De activiteiten vinden 12 maanden per jaar plaats.
Het CLC word uitgevoerd door wekelijks wisselende internationale vrijwilligers onder
leiding van twee vaste krachten van de Speciale School.
Naast het bieden van zinsvolle vrijetijdsbesteding heeft het CLC het belangrijke doel
om de stichting laagdrempelig te maken voor lokale mensen die kinderen met een
achterstand kennen.
Het aantal deelnemende kinderen wisselt wekelijks tussen de 15 en 35
1 Euro=38 Baht
Te verwachten
uitgaven (school
jaar)
Activiteiten materiaal

Papier, verf, sportmateriaal

10.000 Baht

Verzekering

Ongevallen verzekering deelnemende
kinderen

30.000 Baht

Externe activiteiten

Studie bezoeken kinderen 1 maal per
jaar

4.000 Baht

Operationele kosten

Administratie, organsatie, telefoon,
outreachworker

2.000 Baht

Team leider

Twee betaalde begeleiders per dag.

40.000 Baht

Totaal
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Project: Workshops & seminars
In een klein bergdorpje als Phato is het haast onmogelijk om gekwalificeerde
begeleiding voor de kinderen te vinden. Deze specialisten kunnen in de grote
steden heel veel meer verdienen.
Het volledige team van TCDF bestaat dan ook uit lokale mensen-mensen met een
hart voor kinderen- die we bij TCDF zelf hebben opgeleid. TCDF nodigt specialisten
uit om de leraren -maar ook de ouders en en verzorgers van de kinderen- te trainen.
Dit betekend dat de zorg aan de kinderen blijvend is en op constante basis.
Deze workshops, seminars en bijscholingen van ouders, team en soms ook
kinderen zelf vind bij voorkeur zo vaak mogelijk plaats en is afhankelijk van de
beschikbare specialisten. Denk hierbij aan fysiotherapie, spraak-therapie, medische
massages, etcetera.
Maar ook workshops die aansluiten bij de beroepsopleiding van de kinderen zoals
bijvoorbeeld compost maken, biologisch tuinieren, etcetera.
In 2016 zal er verder gewerkt worden aan het aanbieden van TCDF als lokatie
voor studiedagen/ reizen. All lokale scholen zullen worden uitgenodigd bij TCDF,
daarnaast worden er verschillende kampen worden georganiseerd.
De educatieve activiteiten zijn gericht op zelfredzaamheid en biologische tuinbouw.
Het vergroten van de naamsbekendheid van TCDF is een belangrijk bij-effect zodat
de stichting nog laagdrempeliger kan worden voor hulpbehoevende kinderen en hun
dagelijks verzorgers.
1 Euro=38 Baht
Te verwachten
gemiddelde
uitgaven per
school jaar
20.000 Baht

Workshops & Seminars
Kinderen en dagelijkse verzorgers
Bijscholing team

30.000 Baht

Materiaal hosten van educatieve activiteiten

40.000 Baht

Salaris educatieve coordinator
Totaal
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Project: Medische zorg
Er zitten 27 kinderen in het project medische zorg.
Zij gaan op zeer regelmatige basis naar specialisten in de stad. Het vervoer is
daarbij een grote post. Zeker als de operatie bijvoorbeeld alleen kan worden
uitgevoerd in Bangkok: 800 kilometer van Phato.
Medische zorg is in principe gratis. Bijkomende kosten zijn ziekenhuisverblijf voor
de ouder/verzorger, verbanden, medicijnen, administratieve kosten in het
ziekenhuis. Eenmalige grote uitgaven als een rolstoel of een physiotherapeutisch
apparaat zijn doorberekend.
Afspraken bij specialisten worden gecombineerd om de kosten te drukken.
Veel uitgaven voor fysiotherapie en medische materialen worden gemaakt in de
Speciale School waar een deel van de uitvoering plaatsvindt.
De bedragen die zijn doorberekend zijn een gemiddelde.
Mocht u een individueel kind willen sponsoren dan kunnen de exacte bedragen per
individueel kind, per jaar worden doorberekend op aanvraag.
1 Euro=38 Baht
Te verwachten
uitgaven
Ziekenhuis
kosten

Registratiekosten, opnamens, vervoer

Medische
materialen

Medicijnen
Medische hulpmiddelen

Physiotherapy

Phsyio matrrialen, training ouders/verzorgers,
hulpmiddelen voor thuis

Operationele
kosten

Telefoon, internet, medische administratie

Bij Speciale School

Sociaal
begeleider
TCDF
Totaal

Afspraken ziekenhuizen, huisbezoeken,
Gemiddeld een dag per week 1.000 Baht;
Salaris, transport, administratie, lunch

10.000 Baht
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50.000 Baht
Bij speciale school

20.000 Baht

80.000 Baht
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Project: Gezonde voeding
Fles-voeding word bij noodzaak aangeboden aan kinderen tot 3 jaar
Vitamine preparaten zijn op doktersadvies.
Alleen kinderen in de allermoeilijkste situaties ontvangen steun in de vorm van
voeding. Bijvoorbeeld een kind dat bij alleen een oude opa woont die niet meer kan
werken/ tuinieren.
Op dit moment komt slechts 1 kind daarvoor in aanmerking
Kinderen gaan soms uit/in dit project naar gelang goede/ slechte oogsten waardoor
de aantallen wisselen tussen de 5 en 12 kinderen. Wij rekenen met 8.
De bedragen die zijn doorberekend zijn een gemiddelde.
Mocht u een individueel kind willen sponsoren dan kunnen de exacte bedragen per
individueel kind, per jaar worden doorberekent op aanvraag.
1 Euro=38 Baht
Te verwachten
uitgaven
Vitamine
preparaten

Voor zwaar beperkte en ernstig zieke
kinderen: 3 kids

40.000 Baht

Moedermelk
vervangers

Voor pasgeborenen en kinderen tot 3 jaar
zonder toegang tot moedermelk: 3 kids

20.000 Baht

Eten

Voor de allerarmsten: 3 kids

25.000 Baht

Sociaal begeleider
TCDF

Thuisbezoeken, bezorgen materialen/voedsel

20.000 Baht

Operationele
kosten

Telefoon, bestellingen, aankoop

Totaal
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Project: Noodfonds
Het noodfonds is een spaarfonds dat kan worden aangesproken bij onvoorziene
gebeurtenissen, zoals ziekenhuis-opname bij ongelukken, schade aan huizen,
spullen en scholen door storm of overstromingen.
Maar ook bij onverhoopt overlijden van onze zieke kinderen, om de
begrafeniskosten te dekken, of noodbehuizing bij rampen of acute problemen
binnen het gezin, etcetera.
Wij hopen jaarlijks 1.000 Euro te sparen voor dit project.
1 Euro=38 Baht
Spaarfonds voor noodgevallen
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Project: Lokaal draagvlak
De bedragen die zijn doorberekend zijn een gemiddelde.
De wisselkoers speelt een grote rol. TCDF heeft lage administratie/ kantoorkosten
aangezien het grootste gedeelte hiervan word verzorgd door de hoofdsponsor
TCDF Eco-Logic.
Lokale betrokkenheid is noodzakelijk voor de draagkracht van een project op het
platteland van Thailand.
1 Euro=38 Baht
Te verwachten
uitgaven
Sociale betrokkenheid
lokaal

Bijwoning begravenissen,
dorpsbijeenkomsten, donaties lokaal,
dertiende maand team etc.

Totaal
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Project: kosten Bank
De bedragen die zijn doorberekend zijn een gemiddelde.
De kosten zijn aan twee landen gerelateerd, Thailand en Nederland.
De wisselkoers speelt een grote rol. TCDF heeft lage administratie/ kantoorkosten
aangezien het grootste gedeelte hiervan word verzorgd door de hoofdsponsor
TCDF Eco-Logic. Door in 2016 niet meer te pinnen met de Nederlandse pas maar
het bedrag in een aantal termijnen over te maken op een Thaise gebruiksrekening
verwachten wij de kosten te verlagen vergeleken met voorgaande jaren.
1 Euro=38 Baht
Te verwachten
uitgaven
Kosten ABN bank
Nederland

Registratie kosten, bank en afdracht
kosten, pin kosten, wisselkoers
verschillen

Totaal
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Globaal Overzicht Begroting 2016 (Engels)
1 Euro=38 Baht
Yearly expenses towards development
of the underprivileged children
Education

Scholarships
Special need education

Number of
children
supported
10-20

Expected
Expected
expenses in
expenses
Thai Baht
in Euro’s
150.000 Baht
3950 Euro

C.L.C

30
(16 + 13)
50

Workshops & seminars
Medical care

300
25

174.000 Baht
80.000 Baht

4579 Euro
2105 Euro

Nutrition

8

105.000 Baht

2764 Euro

40.000 Baht

1053 Euro

30.000 Baht

790 Euro

40.000 Baht

1053 Euro

190.5000Baht

50.136euro

400.000 Baht

10.527 Euro

Nursery (shed, shelves, seeds)

70.000 Baht

1843 euro

Compost project ( shed, racks, machine to cut leaves
and wood)

85.000 Baht

2237 euro

Educational signs 15 workstations

75.000 Baht

1974 euro

200.000 Baht

5264 euro

830.000

21.845 euro

Medical

Emergency fund
General

International banking
cost

53

Community involvement
Total expenses continuing projects

1200.000 Baht

31.578 Euro

86.000 Baht

2264 Euro

One- time investments towards selfsustainability:
Special School:
A teacher’s home. A home on the property for the
team that will stay in charge of the project after
the complete take-over on local level that is
planned for 2018
Occupational training center

Natural soap production center and laundry service

Total one-time investments
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Expected expenses on a yearly ongoing base
One time investments 2016 towards sustainability
Total expected expenses 2016

Savings Dutch accounts
On Thai accounts
Expected Self-generated
income
Expected local donations
Expected donations from
Dutch sponsors
Total expected income 2016

1.905000 Baht

50.136 Euro

830.000 Baht

21.845 Euro

2.735.000
Baht

71.981 Euro

6870 +8514 Euro
201.571+226.686+428.257
Bath
150.000 Baht

15384 Euro
11.269 Euro

150.000 Baht

3947 Euro
20.000 Euro

Fundraising challenge 2016

3947 Euro

30.600 Euro

41.381 Euro

The figures are estimations.
If you are interested to sponsor you can ask for specifications.
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