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Brief uit Thailand 
Bedankt voor uw interesse! In dit verslag leest u over de actiepunten en voornemens die we hadden voor 2017 en een uitleg 
over wat we wel en niet bereikt hebben. De stichting werkt uitvoerend in Thailand aan projecten op het gebied van medische 
ondersteuning en educatie voor hulpbehoevende kinderen in de bergen van Paksong, Thailand. 
Daarnaast is de stichting continu bezig met het vergroten van de zelfredzaamheid en het verminderen van de afhankelijkheid 
van donateurs. In onze jaarplannen en verslagen zult u dit terugvinden. Actiepunten zijn dan ook niet slechts gericht op de 
ontwikkeling van onze kinderen maar zeker ook op de ontwikkeling van onze eigen, kleine en sterke organisatie! 
Het meest belangrijkste punt wil ik graag direct aankaarten en dat is dat het financieel met TCDF niet goed gaat....en dat 
terwijl het in Thailand eigenlijk beter gaat dan ooit!  
Zoals u wellicht weet werken wij de laatste jaren richting zelfredzaamheid; in voedselvoorziening met de boerderij, maar ook 
financieel met het resort. Na meer dan 15 jaar doorzetten- maar steeds maar net voldoende fondsen kunnen ophalen- 
realiseerden wij ons reeds dat er een grote verandering moest komen om ervoor garant te staan dat de stichting op lokaal 
niveau kan blijven voortbestaan. 
We hebben dankzij de vrienden van TCDF en onze donateurs dan ook enorme vooruitgangen geboekt de laatste paar jaren en 
het gaat gewoon heel erg goed met de kinderen, met het team en met de school en de boerderij!  
Maar met alle vooruitgang kwamen ook hogere vaste lasten. En helaas is het in deze fase nog  te vroeg om nu al op grote 
inkomsten van de boerderij en het resort te rekenen om dit terug te verdienen.  
Tegelijktijdig is  onze grootste sponsor, 'Join!for kids' Is  na tien jaar opgeheven, en dus zijn we genoodzaakt om andere 
inkomsten  te vinden om  de Special School voor speciale studenten open te kunnen houden in deze periode van overgang naar 
zelfredzaamheid. En zijn  halverwege 2017 dan ook de "alles of niets" weg in geslagen met als enige mogelijke oplossing: 
 

 Per direct/nieuwe grotere (bedrijfs) sponsoren vinden 
Om de Speciale School open te houden voor de overgangsperiode van drie jaar hebben we bedrijfssponsoren/grote 
sponsoren nodig. We verwachten na 3 jaar dat Eco-Logic, voldoende inkomsten kan genereren om - samen met de 
boerderij opbrengsten - de maandelijkse kosten van de stichting volledig te kunnen dekken. De Stichting Thai Child 
Development is een erkend Algemeen Nut Beoogende Instelling waardoor donaties belasting aftrekbaar kunnen zijn! 

 Per direct meer bezoekers in het resort 
Het lokale team is bezig met een upgrade van onze accommodatie. De bungalows worden meer comfortabel, zodat we 
ook een ander type reizigers dan de “campeerder” en vrijwilligers kunnen aantrekken. En dus meer inkomsten kunnen 
genereren met het resort. Een bungalow is reeds klaar om bezoek te onvangen dus als u mensen kent die naar Thailand 
gaan dan hopen wij dat u EcoLogic aanbeveelt zodat wij de kans krijgen deze mensen het werk van de stichting te laten 
zien! Verder is Ecologic  nog op zoek naar investeerders voor de overige huisjes. Indien u geinteresseerd bent, sturen 
we u graag de informatie over het “Adopteer een huisje” programma. 
 
U kunt helpen door: 

1. Dit verlag te lezen, de website te bezoeken, te lezen en door te sturen aan mensen waarvan u denkt dat zij 
geinterresseerd zijn om TCDF te sponsoren. 

2. De TCDF Facebook pagina te liken en te delen voor meer bekendheid en meer potentiele sponsoren en bezoekers in 
Thailand. (zie contact pagina voor alle gegevens) 

Mocht u na het lezen van dit verslag nog vragen hebben of misschien wel dieper in willen gaan op een van de projecten dan 
kunt u ons persoonlijk emailen. Ingrid en ik werken beiden nog steeds full time en op vrijwillige basis hier in Thailand en zullen 
uw vragen en reacties persoonlijk bespreken en zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.  
Wij hopen met dit verslag u een eerlijk en duidelijk beeld te geven van onze sterke punten maar juist ook van de punten die in 
2018 extra aandacht nodig hebben.  
 
Met hulp van velen die dat mogelijk maken; Bestuur TCDF, vrienden van TCDF, Stichting de Heer-Rozendaal, onze 
bedrijfssponsoren, donateurs, ambassadeurs, (online) vrijwilligers, team en gasten van Eco-Logic, Resort for Charity en met 
name het altijd positieve en gemotiveerde Thaise TCDF team, kunnen wij de hulpbehoevende kinderen onder de vleugels van 
TCDF op een eerlijke en directe manier helpen in hun ontwikkeling. Hiervoor zijn wij allen ontzettend dankbaar! 
 
Namens het hele bestuur, 

Rosalie Tieges, directeur Stichting Thai Child Development  

https://thaichilddevelopment.org/
https://www.facebook.com/TCDF.ThaiChildDevelopmentFoundation/
http://tcdf-ecologic.jimdo.com/
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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 ook toegankelijk voor kinderen/en of acties 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! 

Pee Pa, leraar Speciale School 



 

 

 

Jaarverslag 2017 
Stichting Thai Child Development 

 

 

Pagina 4 

Samenvatting van de werkpunten van 2017 
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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Werkpunten uit het jaarplan 2017 
Educatie voor alle lokale kinderen 
 

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, 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 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. 
 
 

Ontwikkeling voor kinderen 
door bieden van medische zorg 
De samenwerking met specialisten in de grotere steden is verbeterd. Er is betere en snellere toegang. Afspraken maken gaat 
makkelijker en er is een duidelijke voortgang in de begeleiding van de kinderen. Wat steeds minder goed gaat is de 
samenwerking met het ziekenhuis in ons eigen dorp. Na wisseling van de directeur is de kwaliteit daar dermate afgenomen. 
Ziektes worden niet herkend en kinderen worden niet meer doorverwezen. Ook is de fysiotherapie gestopt, waar voorheen de 
fysiotherapiste uit het ziekenhuis wekelijks door het ziekenhuis gesponsord in de speciale school van TCDf werkte. Dit is een 
grote zorg. Gelukkig hebben dankzij de goede samenwerking in het verleden veel dagelijkse verzorgers en ons eigen team 
goede begeleiding en opleiding gehad waarop we nu verder werken. Wij hopen op betere samenwerking in de toekomst en 
gaan er vanuit dat de directie van het binnenkort wordt vervangen. De samenwerking met de gezondheidscentra in alle dorpen 
gaat wel goed. 
 
 

Zelfredzaamheid voor de kinderen door beroepsopleidingen 
Zorgboerderij professionaliseren 

 
In 2017 lag de focus op het professionaliseren van de zorgboerderij en de verkoop van producten aan het restaurant en aan 
mensen uit het dorp. 

Nong Caffeh, studente Speciale School 
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Het doel van de boerderij (groente, fruit, kruiden, kippen,vissen en paddestoelen) is: 

1. de studenten van de speciale school van biologisch voedsel te voorzien zonder hoge kosten voor eten te maken 
2. voldoende voedsel te produceren om in het restaurant te verkopen en winst te maken ter herinvestering 
3. onze kinderen te motiveren genoeg te produceren en te verkopen (op school en thuis met hun ouders!) zodat zij genoeg te 

eten hebben en zij daarnaast zelfs maandelijks geld op hun eigen bankrekening (TCDF-initiatief) kunnen zetten voor de 
toekomst. 
 

Dankzij eerdere donaties (vanaf 2014 ) is er groots geinvesteerd in het professionaliseren van de zorgboerderij en zijn er nog 

vier andere projecten opgezet die zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van donaties te vergroten. 
 Paddestoelen-kwekerij   

 Visproject Kippenboerderij  
 Hydro-Aquaponisch tuiniersysteem  

 

Wij werken aan verdere uitbreiding van de tuinen met een fruitbomen gebied met het einddoel dat TCDF in 2018 het eigen inkomen 

zo vergroot heeft dat de zorgboerderij financieel zelfredzaam is. Door de opbrengst van de tuinen en het ontvangen van groepen 

die voor educatieve projecten op de zorgboerderij komen.  
 

Met dank aan de kerstactie van het Alberdingk Thijm college eind konden vanaf 2016 matrassen, lakens en muggennetten worden 

aangeschaft en daarna een toilet/douche-gebouw worden gebouwd. Met het creeren van slaapruimte voor kinderen en ouders die 

van ver komen is TCDf nu ook beschikbaar als lokatie voor scholen en groepen die van ver komen.  
 

Zekerheid en zelfredzaamheid voor de toekomst van de stichting 
Donateurs betrokken houden voor langere periode als Vriend van TCDF 
Onze vrienden en vaste sponoren zoals Stichting de Heer-Rozendaal zijn onze belangrijkste donateurs omdat zij steun 
bieden waar werkelijk op gerekend kan worden, ook in moeilijkere tijden!  
 
In de toekomst hopen wij met alleen de Vaste Vrienden en sponoren van TCDF en de inkomensgenererende projecten 
volledig onafhankelijk te zijn van eenmalige donaties.  

 
Sinds 2011 hoopt TCDF al een groep van 100 Vrienden te verzamelen. Deze ‘Vrienden van TCDF’ zijn donateurs die voor lange 

termijn maandelijks een bijdrage van minimaal 5 euro (of meer) geven. Tot nu toe is het makkelijker gebleken om donateurs voor 
eenmalige (zichtbare) acties te vinden dan voor onze 100 Vriendengroep. De eerste aanmeldingen binnen de vriendengroep zijn 
onze trouwste aanhangers en wij zijn hen dan ook bijzonder dankbaar! 

 

In 2017 is het aantal Vrienden op  bijna 90 gekomen. Hun donatie is besteed aan de hoogstnoodzakelijkste medische ingrepen 

en educatieve programma's voor de kinderen zonder persoonlijke sponsoren. 
We hopen dit jaar de vraag om deze zeer belangrijke steun met nieuwe energie onder de aandacht te brengen. 

Stapsgewijs volledige overdracht op lokaal niveau 

Registratie 
TCDF investeerde meer tijd en energie in lokale en ambtelijke overheidsregistratiesystemen met betrekking tot administratie, 
beleefdheidsbezoeken, registratie, verzekeringen en belastingen. 
TCDF wordt lokaal gerespecteerd en gewaardeerd. In 
al deze jaren is ons nooit gevraagd om 
steekpenningen te betalen. In 2017 hebben we hard gewerkt om het proces van jarenlang papierwerk af te ronden en een 
officieel door de Thaise overheid gesteunde stichting te worden, in plaats van alleen een buitenlandse stichting werkzaam in 
Thailand te zijn, zoals tot nu toe. Dit is aan het einde gelukt en vanaf 2018 zijn wij een officiele Thaiase stichting wat betekend 
dat TCDF vanaf het volgende jaar overheids hulp kan gaan aanvragen. 

Donateurs: verschuiving naar bezoekers 

Opbouw van financiele zelfredzaamheid op lokaal niveau in Thailand  door middel van het vergroten van de bezoekersaantallen 
lokaal, heeft de voorkeur boven afhankelijk blijven van donaties uit Nederland. 
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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 een donatie kan maken inde levens van hulpbehoevende kinderen. 

Er is hard gewerkt om TCDF grotere naamsbekendheid te geven als een  bezoekadres. Mede dankzij de investeringen in de 
biologische tuinen isTCDF verkozen als officiele lokatie van “Selfsustainable economie & agriculture” voor de omgeving 
Paksong!  Dat is een hele eer en het betekent dat TCDF lokaal groepen kan hosten voor bijeenkomsten op dit gebied. Dat is 
precies in de lijn van onze doelstellingen met het oog op lokale zelfredzaamheid om uiteindelijk financieel onafhankelijk te 

worden van het onzekere fondsenwerven.  
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De Financiën. 
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. Het onderstaand overzicht is niet volledig, zo 

staat er bijvoorbeeld geen overzicht van de inkomsten die bijvoorbeeld de occupational training  projecten genereren! Het overzicht 

is dan ook bedoeld om een 

globaal inzicht te geven vor 

sponsoren. 

 

  

Onze volledige financiele 

administratie is in te zien via 

onze website vanaf mei. Naast 

het officiële financiële verslag 

van de boekhouder dan dan 

wordt geleverd, is bij TCDF 

namelijk in tegenstelling tot 

andere stichtingen ook de 

algehele dagelijkse financiële 

administratie in te kijken.  

Hierin kunt u precies 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 in 

het direct belang zijn van onze 

kinderen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij pleiten voor volledige openheid van de financien: 
Naast het verplichte officiele financiele jaarverslag, kunt u bij TCDF dan ook de volledige financiele administratie van de 
afgelopen jaren bekijken. Iedere Euro wordt hierin verantwoord. Mochten er na het lezen nog onduidelijkheden zijn, dan 
beantwoorden wij vragen graag.  

  
 

 

 

 

 

 

 

Expenses towards development of the 

underprivileged children 

Actual 

expenses in 

2017 

 Budgetted project 

expenses  in 2017 

Education Scholarships  

3.000 

3.500  

  

  Special need education 15.000                             

25.000 

  Occupational training center 23.000 

 

                                 

10.000  

  Creative Learning Center 600                                        

3.000  

  Workshops & seminars 3.000                                     

3.000  

Medical Medical care 5.000                                     

5.000  

  Nutrition 4.000                                     

3.000  

  Emergency fund 800                                        

3.000  

Community   1.500                                        

1.000  

Total project expenses 

 (excluding International banking cost)  

 in Euro (=38 thb) 

 

                                        

Total expenses 2017 

55.900 53.000 euro 

Remarks:  
The total expenses where 3000 euro higher then expected at he beginning of the year. However this included a 

unextected donation for one time investments in the occupational training center!  
 
The Special Need education comes out lower then expected because the team decided it was better to bill 

certain parts of the education straight towards occupational training.  
As a result of this the occupational training comes out higher then budgeted because now it is not only 
covering the costs like chicken food and so on, but also the educational part of it.  

 
Occupational training is a high expense but it also creates income in the sales of the products. In the future 
hopefully even enough to cover all the expenses of the Special School Education completely!  

 

http://www.advitax.nl/
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Helpt u mee? 
Alle beetjes helpen en iedere euro wordt 
rechtstreeks aan de kinderen besteed! 

Vriend van TCDF  
Word Vriend met een maandelijkse bijdrage van 

 5 /15 / 25 Euro of een ander bedrag per maand 

Bedrijfssponsoring 
Introduceer uw bedrijf als Sponsorbedrijf 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 

“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 
hoogste gehouden van de ontwikkelingen  van uw kind. Er zijn nog 12 kinderen zonder sponsor... 

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

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. 

 
Dankzij studenten van Web Courses Bangkok heeft de stichting sinds eind 2017 een nieuwe website! De website is alleen in het 
Engels en zal in de toekomst worden vertaald naar Nederlands (we zijn op zoek naar vrijwilligers!) en het Thais.  Ook hebben we 
een nieuwe facebook group waar we alle betrokkenen actief op de hoogte houden van alle zaken op en rond de berg “Mount 
Neverrest” . Alle adressen en links kunt u vinden op de contact pagina aan het einde van dit verslag. 
  

 

https://www.facebook.com/groups/ThaiChildDevelopmentFoundation.EcoLogicThailand/
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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 

  
Pa, Groep leider bovenbouw 

Kunst & muziek docent voor beroepsopleidingen 
Recycle project 

 

 

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

