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REFLECTIE
2019 was een geweldig jaar voor ECHO! In 2018 ging onze energie 
voornamelijk naar het opzetten van onze organisatie en het 
identificeren en evalueren van lokale partners. 2019 was het eerste jaar 
waarin we volop konden werken aan de ontwikkeling, uitvoering en 
opvolging van de projecten bij onze partners. 

Met de steun van Stad Gent en het Torfsfonds was het mogelijk om van 
bij onze start meteen een groot project te verwezenlijken. In 2019 
ondersteunden we onze lokale partner Damnok Toek (DT) bij de 
renovatie van hun nieuw centrum voor kinderen met een beperking
en zorgden we voor de aankoop van het nodige kinesitherapeutisch 
materiaal. Dit betekent heel wat in Cambodja, een land waar iedere 
vorm van publieke sociale voorzieningen ontbreekt en deze kinderen 
doorgaans aan hun lot worden overgelaten. ECHO stond hiermee aan 
de wieg van één van de enkele moderne centra in het land waar deze 
kinderen een veilig onderkomen en de nodige zorg krijgen. In de 
komende jaren zullen we met Damnok Toek verder werken om deze 
noden op een steeds structurelere en duurzamere manier te 
beantwoorden. 

Na evaluatie van het project kregen we erkenning van Stad Gent voor 
onze verfrissende, gedreven en transparante aanpak. Dit sterkt ons in 
onze overtuiging dat we een positieve verandering kunnen brengen in 
de huidige benadering van ontwikkelingswerk.

Dankzij onze individuele donoren realiseerden we in 2019 ook 2 andere 
mooie projecten. Samen met onze partner Children’s Action for
Development (CAD) zorgden we voor essentiële sanitaire 
voorzieningen in een landelijke basisschool. Daarnaast kregen 83 
schoolkinderen met een leerachterstand die dreigden uit het 
schoolsysteem te vallen, intensief bijles en slaagden erin toch over te 
gaan naar het volgende leerjaar. Tot slot kreeg CAD’s computerlokaal 
nieuwe laptops.

In 2019 merkten we een groeiende steun van familie, vrienden, 
kennissen en collega’s die onze projecten en aanpak een warm hart 
toedragen. Hartverwarmende acties zoals Flocken For Life van 
zussen Nele en Fien, Vic’s warme wafeltjes, verkoop van 
zelfgemaakte poppenkleertjes en sportieve deelnames aan de 
Warmathon maakten onze eerste Warmste week een succes! 2019 
was ook het jaar van onze eerste ECHO quiz. Alles bij elkaar 
brachten deze inspanningen maar liefst € 3.657,99 op! 

We zijn iedereen hiervoor ongelooflijk dankbaar!

Voor 2020 ontvangen we opnieuw de steun van Stad Gent en 
planden we jullie individuele donaties aan te wenden om CAD te 
helpen met het uitrollen van het GIRL project. Hiermee willen we 
het taboe rond menstruatie voor Cambodjaanse meisjes 
stapsgewijs doorbreken. In een eerste stap ontvangen 360 
kwetsbare meisjes voorlichting rond persoonlijke hygiëne en 
ontvangen gratis een kit, met herbruikbare maandverbanden, 
vervaardigd door de lokale gemeenschappen. Bij het schrijven van 
dit jaarrapport werd echter duidelijk dat 2020 een uitzonderlijk 
moeilijk jaar wordt door de uitbraak van COVID-19. We dienen 
flexibel te werk te gaan om onze lokale partners door deze moeilijke 
tijden te helpen en hopen op je blijvende steun te kunnen rekenen.

*Cambodjaans voor ‘Enorm Bedankt!’



WAT DOET ECHO?
ECHO creëert opportuniteiten voor kwetsbare kinderen 
uit kansarme gezinnen in Zuidoost-Azië.
We willen dat deze kinderen de kans krijgen om zich ten volle te 
ontplooien in een veilige, ondersteunende familiale omgeving. 
Dit realiseren we door lokale organisaties te ondersteunen met 
de nodige expertise om efficiënt hun reële noden aan te pakken.

GESCHIEDENIS

Werkend en reizend in de regio werden we geconfronteerd met de hoge 
nood aan ontwikkelingshulp. We bezochten inspirerende projecten, maar 
stelden tegelijk vast dat heel wat organisaties ondermaats presteerden. 
We observeerden verschillende malen wanbeheer, een gebrek aan 
ethische standaarden en transparantie, het ontbreken van systemen en 
impactmetingen. Het idee achter ECHO was geboren: sterke en correcte 
lokale organisaties identificeren die onze steun verdienen.

Met Brent als ervaren ontwikkelingswerker ter plaatse, startte ECHO in 
2018 met het selecteren en grondig evalueren van beloftevolle 
organisaties. Organisaties geleid door de lokale bevolking die voldoen 
aan strikte selectiecriteria en in lijn zijn met de gangbare best practices. 
Twee organisaties in Cambodja kwamen uit ons selectieproces. We 
steunen momenteel Children’s Action for Development (CAD) en 
Damnok Toek (DT). Onze zoektocht gaat ondertussen verder. Team ECHO (v.l.n.r.): Brecht, Brent, Benjamin en Kevin

HOE WE STEUNEN
Om te zorgen voor duurzame verandering voor kinderen, hun 
families en gemeenschappen, is een gestructureerde, holistische 
aanpak met oog voor elke specifieke situatie cruciaal. We geloven in 
de kracht van lokale organisaties om het verschil te maken. Op een 
kostenefficiënte manier en met vol begrip van de echte uitdagingen, 
cultuur en context.

In open dialoog met onze partnerorganisaties bepalen we welke 
projecten en investeringen prioritair zijn en kijken we hoe we met 
ECHO kunnen bijdragen. Projectvoorstellen worden door onze 
partners grondig uitgewerkt en door ons geëvalueerd. We volgen 
het volledige proces op, tot na de realisatie van het project. 
Waar we verbetermogelijkheden zien in de werking van onze 
partnerorganisaties, bieden we ondersteuning en advies.

Team ECHO werkt volledig op vrijwillige basis en zorgt ervoor dat 
donaties rechtstreeks naar de lokale projecten gaan.



WE STEUNEN CAD

CAD ondersteunt kinderen uit kansarme gezinnen in Battambang, 
Cambodja. Hun programma’s richten zich op de verbetering van 
het Cambodjaanse onderwijssysteem en de toegang ertoe
voor ieder kind. Via drie educatiecentra stoomt CAD jaarlijks meer 
dan 300 lagere schoolkinderen met een leerachterstand klaar om 
in het reguliere onderwijs te kunnen stappen. 

Lees meer op www.worldofecho.org/cad

WAAROM CAD?
Battambang ligt dicht bij de grens met Thailand. Cambodjaanse 
families zitten er vast tussen (illegale) migratie naar Thailand en een 
dagelijkse overlevingsstrijd in eigen land. Vaak met gebroken 
gezinnen, kinderarbeid en kinderhandel tot gevolg. Om deze 
situatie te veranderen, richt CAD zich op de verbetering van het 
Cambodjaanse onderwijssysteem en de toegang ertoe voor ieder kind. 
Gratis toegang tot kwalitatief onderwijs verlaagt het risico voor 
ouders om radicale beslissingen te nemen. 

CAD’s sociaal werkers trachten de situatie van de gezinnen te 
verbeteren. De organisatie is nauw betrokken bij overheidsinitiatieven 
en het begeleiden van Cambodjaanse publieke scholen in hun 
overgang naar kwalitatieve, optimaal werkende en veilige 
leeromgevingen, met oog voor bestaande genderongelijkheden.

CHILDREN’S ACTION FOR DEVELOPMENT (CAD)

https://www.worldofecho.org/cad


GESTEUNDE PROJECTEN CAD

2 PROJECTEN IN 2019

ECHO werkte in 2019 nauw samen met CAD in het detecteren van noden 
en het uitwerken van twee projecten.

1 We ondersteunden het School & Health Education (SHE) 
project. CAD focust hiermee op het verbeteren van de hygiëne, 
gezondheid en infrastructuur van publieke scholen. De publieke 
scholen in Cambodja voldoen veelal niet aan de minimum 
standaarden om degelijk onderwijs te organiseren: geen sanitair 
en/of elektriciteit, daken en muren die op instorten staan, geen 
veilige speelomgeving, enz. 

We ondersteunden het Parallel Education Act (PEA) project. 
Kinderen met een leerachterstand worden in het publieke 
onderwijs niet ondersteunt om deze achterstand in te halen. Als 
gevolg blijven deze kinderen in het lager onderwijs deze 
achterstand meeslepen tot ze oud genoeg zijn (14 jaar) om het 
onderwijssysteem te verlaten en te beginnen werken. Dit veelal 
in illegale circuits. Dit project voorziet deze kinderen van 
intensieve zomerklassen, waardoor ze alsnog kunnen aansluiten 
bij hun klasgenootjes in het nieuwe leerjaar.

2



IMPACT SHE PROJECT (CAD)

SANITAIR VOOR 578 LEERLINGEN

• Voor het totale bedrag van € 2.020,36 Euro bouwde CAD 
nieuwe sanitaire voorzieningen in de Svaysor Primary School 
en werden Wash & Hygiene trainingen voorzien.

• De Wash & Hygiene Trainingen over handen wassen, tanden 
poetsen en sanitaire hygiëne werd gegeven aan alle 
leerkrachten en leerlingen van de school.

• De school telt 578 leerlingen (326 jongens, 252 meisjes) en 15 
leerkrachten. 

• De verbetering zal een significante impact hebben op de 
dagelijkse aanwezigheden in school. Eerdere resultaten van 
dit project toonden reeds aan dat hierdoor heel wat meer 
studenten, vooral meisjes, dagelijks naar school gaan. 

• De finale resultaten ontvangen we in 2020. Wordt vervolgd!

Grote opening

De opening werd gevierd met een grote ceremonie, in aanwezigheid 
van de afgevaardigde van het ministerie van onderwijs, de afgevaar-
digde van de gemeenschap, CAD, de schooldirecteur, leerkrachten, 
leerlingen en ouders.



IMPACT PEA PROJECT (CAD)

EXTRA LESSEN VOOR 83 LEERLINGEN

Vernieuwen computerlokaal

Dankzij de hulp van een Belgische partner helpen we CAD in het 
vernieuwen van hun computerlokaal door het doneren van 
laptops en accessoires. Kinderen van alle leeftijden leren hoe een 
computer te gebruiken, hoe met een keyboard zowel in alfabet als 
in Khmersymbolen te typen (Khmer = Cambodjaanse taal) en 
krijgen gestructureerd les in het gebruiken van Excel, Word en 
PowerPoint. In 2019 doneerden we 4 laptops. Er volgen er nog 
meer in de toekomst.

• Met slechts € 418 stelden we CAD in staat om tijdelijk 
3 leerkrachten extra in te schakelen voor vier maanden. 

• 83 lagere schoolkinderen van verschillende leeftijden 
en klasniveaus kregen bijlessen in Khmer (Cambodjaanse taal).

• Resultaat: alle 83 kinderen slaagden en mochten 
alsnog overgaan naar het volgende leerjaar!



CAD PROJECT IN 2020?

WAAROM?
In Cambodja zijn seksualiteit en onderwerpen zoals menstruatie taboe-
onderwerpen. Hierdoor zijn meisjes in aanloop naar de puberteit niet 
voorbereid op de veranderingen in hun lichaam. Dit leidt tot 
verschillende mentale en fysieke uitdagingen: meisjes voelen zich 
onzeker en begrijpen niet wat er met hun lichaam gebeurt. Schaamte 
en ongemak leiden ertoe dat meisjes thuis blijven en elke maand 
belangrijke lesdagen missen. Dit leidt er soms zelfs toe dat meisjes 
definitief stoppen met school. 

Bovendien zijn maandverbanden voor de kwetsbare gemeenschappen 
te duur. Vele meisjes (en vrouwen) kunnen zich geen hygiënische 
producten veroorloven. Hun enige uitweg is het kopen van goedkope, 
plastiek pads op de lokale markt die zowel hygienisch als ecologisch 
niet te verantwoorden zijn. Het GIRL project doorbreekt het taboe en 
zorgt voor een ecologische en economische oplossing. 

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van onze individuele donoren, 
de opbrengst van steunacties en subsidies van Stad Gent.

GIRL PROJECT!
VERWACHTE RESULTAAT?

CAD zal in 2020 het volgende realiseren:

• 360 meisjes op weg naar de puberteit krijgen een 
menstruatiekalender en voorlichting omtrent seksualiteit, 
puberteit, menstruatie en persoonlijke hygiëne.

• Alle meisjes krijgen aanvullend een hygiëne pakket 
met hygiënische producten en herbruikbare maandverbanden. 
Het herbruikbare maandverband is ontwikkeld door CAD en gaat 
2 à 3 jaar mee. Dit zorgt voor een significante besparing voor 
ieder gezin. De meisjes leren hoe ze dit verband hygiënisch 
moeten onderhouden.

• Vrouwen uit de lokale gemeenschappen vervaardigen deze 
maandverbanden en hygiëne pakketten. Waar ze daarvoor 
zonder inkomen zaten, verwerven ze nu een eigen loon. 

EN DAARNA?

Dit project heeft de goedkeuring van de lokale overheden. CAD doet er 
alles aan om de voorlichting tot een vast onderdeel te maken in het 
lager onderwijs. 

Samen met CAD willen we dit project verder uitbreiden naar meer 
meisjes. We willen ook nagaan of het mogelijk is om te komen tot een 
zelfbedruipende sociale onderneming. Een onderneming die geen 
externe steun vereist en de maandverbanden aan eerlijke tarieven kan 
verkopen aan een sterk groeiende groep vrouwen/meisjes in het land.

“We willen het taboe rond menstruatie 
doorbreken en meisjes in school houden”



WE STEUNEN DT

Damnok Toek draagt als één van weinige organisaties in Cambodja 
bij tot de zorg voor kinderen met een beperking. In 2003 openden 
ze een centrum voor kinderen en jongvolwassenen met zware 
fysieke en/of mentale beperkingen. DT kon de vraag naar haar 
diensten amper aan en opende samen met ECHO in 2019 een nieuw 
centrum met grotere capaciteit.

Lees meer op www.worldofecho.org/damnok-toek

WAAROM DT?
Door de extreme armoede waarin vele families leven, worden kinderen 
met een beperking in Cambodja vaak aan hun lot overgelaten. Gevoed 
door (bij)geloof leggen gemeenschappen de schuld van de handicap 
ook vaak bij de ouders, wat in extremis tot uitsluiting van deze 
gezinnen uit hun gemeenschap kan leiden. 

Door de gehele afwezigheid van publieke sociale diensten, is het aan 
organisaties zoals DT om deze kinderen een toekomst te bieden. 
Vandaag zijn er slechts een handvol organisaties in het land die werken 
op deze problematiek en ECHO is overtuigd dat DT op termijn een 
belangrijke rol kan spelen in het ontwikkelen van overheidsdiensten en 
oplossingen waarbij kinderen in hun gemeenschap kunnen blijven.

DAMNOK TOEK (DT)

https://www.worldofecho.org/damnok-toek


GESTEUNDE PROJECT DT

1 GROOT PROJECT IN 2019

In de zomer van 2019 opende DT een nieuw centrum voor kinderen 
met een fysieke en/of mentale beperking. Dit in een rustigere 
omgeving, weg van de drukke hoofdstad Phnom Penh. In het centrum 
krijgen de kinderen persoonlijke begeleiding en toegang tot onderwijs en 
verschillende ontspannende activiteiten. Telkens op maat van hun 
individuele noden. De kinderen worden voorbereid op re-integratie met 
hun familie, waar mogelijk. 

Wist je dat?

• Het centrum ook als een drop-in center fungeert, waar families 
met kinderen met beperkingen dagelijks welkom zijn om advies 
in te winnen, gebruik te maken van het kinesitherapeutisch 
materiaal en op maat dienstverlening te krijgen van het 
gekwalificeerd personeel in het centrum.

• DT’s sociaal werkers ervoor zorgen dat families de nodige 
informatie en begeleiding krijgen om hun kind zelfstandig 
thuis te helpen en te ondersteunen. Dit gaat vaak gepaard met 
het wegwerken van misvattingen en het helpen inzien dat hun 
kind evenzeer hun steun en liefde verdient.



IMPACT RENOVATIE (DT)

NIEUW CENTRUM VOOR 20 KINDEREN

• Voor het totaalbedrag van € 3.669,30 droegen we bij aan de 
aankoop van kinesitherapeutisch materiaal en de renovatie
& verbetering van het nieuwe centrum voor kinderen met een 
beperking.

• In 2019 genoten 20 kinderen (16 residentiële en 4 regelmatige 
bezoekers) al van een optimale dienstverlening in deze veiligere 
omgeving. 

• Hun ouders en familie worden betrokken en zullen eveneens 
leren hoe om te gaan met de beperking van hun kind.

• Dit budget verkregen we in 2018 dankzij de subsidies van stad 
Gent en Vredeshuis Gent. 

• In 2019 werd het project tijdig en binnen het goedgekeurde 
budget gerealiseerd. Dit werd tevens bevestigd door stad Gent. 

Aanwinst centrum

Het centrum beschikt nu o.a. over 

• een aangepast toilet
• rolstoelvriendelijke vloeren
• voldoende ventilatoren
• en een nieuw dak. 

Naast kinesitherapeutisch materiaal, zoals een loopbrug, 
aanpasbaar statoestel, looprek en grote oefenballen werden heel 
wat educatieve kinderspelletjes gekocht. De kinderen genieten er 
alvast enorm van!



FINANCIALS

OVERZICHT 2019

Financieel overzicht 2019

Totaal inkomsten:  € 14.980,57

Totaal uitgaven:  € 6.903,83

Met het resterende saldo, plannen we samen 
met stad Gent in 2020 het GIRL project bij CAD 
te sponsoren.

Onze steun verkrijgen we hoofdzakelijk via donaties, wervingsacties, 
subsidie- en fondsaanvragen. Via partnerships en netwerking trachten we 
onze kosten zoveel mogelijk te drukken.

Elk gesteund project wordt eerst zorgvuldig uitgewerkt en in gedetailleerde 
contracten gegoten. Partners volgen duidelijke aanbestedingsprocedures 
en iedere uitgave wordt in detail gedocumenteerd met betalingsbewijzen.

o individuele donaties: € 7.448,46

o ECHO quiz: € 1.531,36

o subsidie stad Gent: € 3.874,12

o Warmste week 2019: € 2.126,63

88%

6%
6%

Uitgaven 2019

ECHO projecten

marketing & communicatie

bank, verzekering en administratieve kosten

50%

10%

26%

14%

Inkomsten 2019

individuele donaties

ECHO quiz

subsidie stad Gent

Warmste week 2019

o ECHO projecten: € 6.107,66

o marketing & communicatie: € 406,37

o bank, verzekering en 
administratieve kosten:

€ 389,80



BEDANKT!

Het mooie resultaat dat we in ons tweede bestaansjaar 
konden neerzetten is er dankzij jullie steun en geloof! 

We zijn al onze donors, onze eerste vrijwilligers die een financiële actie 
opzetten en ons hielpen tijdens de ECHO quiz, de Stad Gent & Vredeshuis 
Gent, het Torfsfonds en al wie ons volgt en steunt enorm dankbaar. 

Wij zijn klaar voor een nieuw jaar vol resultaten!

CONTACT
ECHO vzw
info@worldofecho.org  
www.worldofecho.org

Vzw 0695.576.607
Koningin Fabiolalaan 56u
9000 Gent


