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Beste sponsors en belangstellenden 
 
               Myanmar was de laatste anderhalf jaar meer in het 
nieuws dan ooit. Helaas niet vanwege de positieve ontwik-
kelingen die er gaande zijn, maar vanwege etnische zuiverin-
gen. Ruim 700.000 Rohingya's, een islamitische minderheid 
in Myanmar, vluchtten vorig jaar naar Bangladesh, nadat het 
Myanmarese leger in toenemende mate geweld tegen hen 
gebruikte. De moslims werden vanaf augustus 2017 uit de 
provincie Rakhine verdreven, nadat opstandelingen politie-
bureaus en een legerbasis hadden aangevallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Europese Unie (EU) stelde sancties in tegen veertien le-
den van het leger en de grenspolitie van Myanmar. Aung San 
Suu Kyi, adviseur van de president, kreeg zware kritiek te 
verduren. De EU wil dat humanitaire organisaties toegang 
tot de gebieden krijgen en dat de regering het voor ontheem-
den mogelijk maakt om vrijwillig, veilig en waardig terug naar 
huis te keren. Bangladesh en Myanmar hebben inmiddels 
afspraken gemaakt over de repatriëring van honderdduizen-
den Rohingya's. Het was de bedoeling dat hier nog voor de 
jaarwisseling een begin mee zou worden gemaakt. De Ro-
hingya’s protesteren echter tegen de geplande terugkeer naar 
Myanmar, omdat ze vrezen voor hun veiligheid. Het einde 
van dit conflict is nog niet in zicht. 
 
Positieve ontwikkelingen 
 
Als je de nieuwswebsites bekijkt, is er nauwelijks iets posi-
tiefs over Myanmar te vinden. Toch zijn er ook veel goede 
ontwikkelingen in het land. Toen we tien jaar geleden met  

onze stichting startten, mocht 
er niet openlijk over politiek ge- 
praat worden. Dat is nu wel anders. 
Er wordt veel gediscussieerd over hoe het beter kan. 
De huidige regering luistert beter naar het volk en han- 
delsbetrekkingen met het buitenland worden aangehaald. 
Er vestigen zich allerlei bedrijven in het land en dat is goed 
voor de economie en werkgelegenheid. 
 
Onze positie 
 
We kunnen als kleine stichting helaas niets doen aan de on-
lusten in het Rohingya gebied. We blijven ons daarom rich-
ten op de projecten op de PDO High School en proberen dat 
zo goed mogelijk te doen. Gelukkig ligt de stad Mandalay, 
waar de school gesitueerd is, ver van het conflictgebied en 
merken we niets van de onlusten. 
 
Dé plaats om te investeren 
 
Op de Phaung Daw Oo High School, de enorme boeddhisti-
sche kloosterschool waar we actief zijn, krijgen elke dag 8.500 
kinderen uit arme gezinnen en van etnische afkomst gratis 
onderwijs, van kleuterschool tot en met middelbare school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De school heeft geen overheidsbemoeienis. Hoofdmonnik U 
Nayaka is met een comité van monniken in gesprek met het 
Ministerie van Onderwijs over onderwijsvernieuwingen. Die 
zijn hard nodig. Op het schoolterrein is een projectgroep ge-
huisvest, die zich inzet om het onderwijs op de kloosterscholen 
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           in Myanmar te verbeteren. De aanpak is ge- 
richt op het veranderen van de mindset van school- 

hoofden, docenten, leerlingen en ouders. Er wordt kwalita-
tief goed basisonderwijs ontwikkeld, dat toegankelijk is voor 
iedereen en men bouwt aan een groot e-learning netwerk. 
De PDO High School speelt een belangrijke regionale rol. 
Het is daardoor een goede plek om te investeren. Dat doen 
we als stichting in goede woon-, leef- en studieomstandighe-
den voor de kinderen, in vervolgstudie en in het bieden van 
toekomstperspectief voor jongeren. De jongeren die klaar zijn 
met hun middelbare school kunnen een vak gaan leren en 
deelnemen aan het door ons gesteunde Bridging Program, 
om goed Engels te leren spreken. Daarover verderop meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tienjarig bestaan stichting World Child Care 
 
In mei 2008 startte ons project op de PDO High School met 
de opvang van 75 weeskinderen uit het rampgebied van de 
cycloon Nargis. Een jaar later brachten we onze activiteiten 
onder in Stichting World Child Care. In 2019 bestaan we 
als stichting tien jaar en dat heuglijke feit willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren we op 
zondagmiddag 5 mei (de laatste zondag van de meivakan-
tie) een miniconferentie. Daarvoor nodigen we iedereen uit 
die in de afgelopen tien jaar op enigerlei wijze betrokken is 
geweest bij onze projecten: donateurs, kindsponsors, stu-
denten die ter plaatse stage hebben gelopen, contactperso-
nen van sponsoracties, (oud-)bestuurders en alle mensen 
die onze activiteiten met belangstelling gevolgd hebben. 
Daar hoort u uiteraard ook bij. Speciale gasten zijn onze 
lokale projectmanagers Yi Mon, Cho Cho en Nann Myint, 
die voor deze gelegenheid naar Nederland komen. De loca-
tie is basisschool ’t Schrijverke in Den Bosch. Noteer de da-
tum alvast in uw agenda, want het wordt een interessant, in-
spirerend en feestelijk evenement. 

Golden House 
 
Onze steun aan de school be- 
gon in mei 2008 met de aankoop van 
twee huizen aan de rand van het schoolterrein. 
Een cycloon had op dat moment het zuiden van het land 
geteisterd, met honderdduizend doden tot gevolg. We konden 
75 weeskinderen uit het rampgebied opvangen. 
 
De school is sindsdien enorm gegroeid. Inmiddels dragen we 
zorg voor 350 kinderen op het schoolterrein. Dat zijn 300 
meisjes en 50 jongens. De meisjes wonen in drie gebouwen 
aan de zuidzijde van het enorme schoolterrein. Deze woon-
groep noemen we de Golden House. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jongens zijn in de zomervakantie verhuisd naar een woon-
gebouw aan de noordzijde van het terrein. Deze accommo-
datie noemen we de Hostel. Dit gebouw wordt op dit mo-
ment gerenoveerd, zodat het voldoet aan de maatstaven die 
wij hanteren. Daarover later meer. 
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Bijna alle weeskinderen van het eerste uur  
            hebben inmiddels een zelfstandig bestaan opgebouwd. 
De woongroep bestaat nu uit kinderen uit arme gezinnen. On-
geveer de helft van hen is van etnische afkomst. Doordat zij 
in de Golden House wonen, hebben ze de mogelijkheid om 
naar school te gaan. De ‘Golden House Family’ is een hech-
te leefgemeenschap op het schoolterrein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere woongroepen 
 
Op het schoolterrein wonen ook 800 novicen (jonge monni-
ken) en 250 oudere meisjes, die in groepjes van acht een 
slaapzaal delen en min of meer zelfstandig wonen. Als we 
de kin  deren van de Golden House daarbij optellen, komen 
we op 1.400 jongens en meisjes die permanent op het school-
terrein leven. Daar komen dagelijks nog ruim 7.000 kinde-
ren bij, die te voet, op de fiets en met de bus naar school 
komen. Al deze 8.500 kinderen krijgen gratis onderwijs op 
de school, die zo groot is als een dorp. 
 
Projectdoelstellingen  
 
We richten ons als stichting op vier concrete doelstellingen: 
1. Verbeteren van levensomstandigheden 
2. Investeren in staf en docenten 
3. Vernieuwen, verbeteren en onderhouden van huisvesting 
4. Financieren van vervolgstudie en Engels als tweede taal 

1. Verbeteren van de 
levensomstandigheden 
 
Sinds 2008 hebben we veel verbeterd 
aan de levensomstandigheden van de kinderen.  
 
Basisvoorzieningen 
Zaken als gezonde voeding, kleding, slaapspullen, school-
spullen en toiletartikelen vragen om een constante inves-
tering van onze stichting. 
 
Kindsponsorprogramma 
Het geld dat we hiervoor nodig hebben, brengen onze parti-
culiere sponsoren voor een groot deel op. Op dit moment heb-
ben 10 kinderen een sponsor. Daarnaast hebben we nog 6 
kindsponsors, die niet verbonden zijn aan een specifiek kind.  
 
Natuurlijk wordt het geld besteed aan de basisvoorzieningen 
van de hele woongroep. We willen hier geen onderscheid in 
maken. De sponsorouders en de gesponsorde kinderen kun-
nen contact onderhouden per e-mail. Dat vinden beide par-
tijen erg leuk. 
 
Kindsponsors kunnen kiezen uit drie sponsorpakketten: De 
kleding en schoolspullen voor € 11,- per maand, het eten 
en drinken voor € 20,- per maand of het totaalpakket voor     
€ 31,- per maand. Dankzij de kindsponsors is de hele groep 
verzekerd van gezonde voeding, kleding en schoolspullen. 
 

 
 
 
 
 
 
Myat Thet Mon       Hnin Ei Phyu            Chit Zu Han            Zar Ni Khaing          Su Hlaing Htet 
 

 
 
 
 
 
 
 Shine Bo Bo           Su Htet Myat              Aye Naw             Myat Min Kyaw       Ei Thandar Tun 
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Stafleden 
Als stichting kunnen we bouwen op de schoolleiding, 

de stafleden en de docenten. De 350 meisjes en jongens van 
de Golden House en de Hostel staan onder de bezielende 
leiding van Yi Mon en Nyein Chan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze worden daarbij geholpen door een vijftiental jonge vrou-
wen en mannen. Zij zorgen voor structuur en regelmaat, ko-
ken voor de kinderen en helpen bij hun studie. Zonder hen 
zou ons project niet kunnen bestaan. 
 
2. Investeren in staf en docenten 
 
Met steun van stichting Frangipani en stichting Marcus kon-
den we in 2018 investeren in staftrainingen en eigen docen-
ten aantrekken voor onze eindexamenleerlingen. 
 
Staftrainingen 
Jongeren die in de Golden House wonen en slagen voor hun 
eindexamen, worden vaak gevraagd om te gaan werken bin-
nen één van de vele programma’s en projecten op de school. 
Ze hebben de juiste opvoeding gehad en zijn sociaal inge-
steld. Sommigen wonen al jaren op de school en hebben  
potentie om junior staflid te worden in de Golden House of 
de Hostel. De jongeren missen echter nog vaardigheden op 
het gebied van leiderschap, verantwoordelijkheid en commu-
nicatie, alsmede kennis op het gebied van empowerment en 
kinderrechten. Door ze op deze gebieden te trainen, creëren 
we betrokkenheid en bereidwilligheid. Daarnaast nemen ze 
deel aan ons Bridging Program en leren ze op die manier 
goed Engels. Het investeren in staftrainingen is een continu 
proces. Als de jongvolwassenen een goede baan op of buiten  

de school vinden, of als ze 
een relatie krijgen, verlaten ze 
uiteraard de Golden House. Dat 
zou je jammer van de investering kunnen 
noemen, maar daar is het ons nu juist om te doen: 
deze jongvolwassenen naar een zelfstandig bestaan leiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigen docenten 
Kloosterscholen kunnen hun docenten niet het salaris bieden 
wat ze op overheidsscholen kunnen krijgen. Om te voorko-
men dat de gekwalificeerde docenten op de PDO High School 
ontslag nemen en om te zorgen dat meer eindexamenkandi-
daten slagen voor hun examen, zijn we in 2018 gestart met 
een pilot, waarbij we als stichting zelf de salarissen betalen van 
enkele docenten. In de zomer weten we of dit een succes is. 
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                  3. Vernieuwen en onderhouden van huisvesting 
 
Onze onderhouds-, uitbreidings- en nieuwbouwplannen ver-
anderden dit jaar flink. Het managementteam van de school 
herschikte tijdens het zomerreces namelijk de woongroepen. 
Onze nieuwe plannen zijn als volgt: 
 
Uitbreiding Pandaw House 
Het rechtse gebouw van de woongroep die we de Golden 
House noemen, krijgt twee extra etages. Daar kunnen we 
komend schooljaar plaats bieden aan meer meisjes. Deze 
uitbreiding is mogelijk dankzij steun van de Vincentiusver-
eniging ’s-Hertogenbosch, onze private Australische dona-
teur Brian Pringle en de Penti Foundation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renovatie van de Hostel 
De jongens die in Pandaw House woonden, verhuisden naar 
de Hostel. Met een acceptabele investering kan dit woonge-
bouw helemaal gerenoveerd worden. Dankzij steun van onze 
partner Förderverein Myanmar kan ook de keuken van het ge-
bouw onderhanden genomen worden. Daarnaast renoveren 
we de kamers en douche van twee gehandicapte jongens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herbouw Huis 1 
Als de uitbreiding van de Pandaw 
House en de renovatie van de Hostel 
gereed zijn, start de nieuwbouw van Huis 1. 
Met de aankoop van dit huis begon ons project 
tien jaar geleden. Het is nog steeds het kloppende 
hart van de Golden House. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het huis verkeert echter in een slechte bouwkundige staat, 
het dak is niet geïsoleerd, waardoor het op de eerste etage 
erg heet wordt, de sanitaire voorzieningen zijn ontoereikend, 
de keuken is te klein om te koken voor 350 kinderen en de 
stafruimtes voldoen niet meer aan de normen. De nieuwe 
tekeningen zijn samen met hoofdleidster Yi Mon gemaakt. 
 
Onze 350 kinderen en 20 stafleden leven straks allemaal 
onder prima omstandigheden. Er is voldoende ruimte om te 
koken, eten, studeren en recreëren. 
 
Sloop oude etnische woonvoorziening 
Dankzij de herschikking van de kinderen en onze uitbreidings-
plannen kon de oude etnische woonvoorziening deels afge-
broken worden. Het bamboegedeelte van het gebouw was 
onveilig en volledig uitgeleefd. Het stenen gedeelte van het 
gebouw is opgeknapt en daar wonen nu novicen. 
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           4. Financieren van vervolgstudie en Engels   
als tweede taal 

 
Vervolgstudie 
De jongeren die slagen voor hun eindexamens op de PDO 
High School kunnen doorstromen naar een beroepsopleiding 
of de (deeltijd) universiteit in de stad. Dit ondersteunen we 
binnen de financiële mogelijkheden van de stichting. 
 
Bridging Program 
In 2014 ontwikkelden we plannen om een kleinschalig oplei-
dingsinstituut voor goed Engels onderwijs te starten op de 
PDO High School. Dat kreeg de naam Bridging Program. We 
hebben met steun van Wilde Ganzen een klaslokaal inge-
richt met moderne faciliteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds 2015 volgen maar liefst 150 jongeren dagelijks lessen en 
doen aan zelfstudie. Lokale docenten én buitenlandse vrijwil-
ligers, die voor drie tot zes maanden op de PDO High School 
werken, verzorgen de lessen. Er wordt op drie niveaus lesge-
geven en er zijn voorbereidende klassen. Voor de taalles-
sen hanteren we de Cambridge methode. De jongeren van 
niveau II en III hadden in oktober hun examen. 84% van de 
niveau II studenten en 43% van de niveau III studenten slaag-
den. De niveau III studenten hadden pech. De geluidsinstal-
latie in de examenhal werkte slecht. Een klacht bij de British 
Council heeft helaas geen tweede kans opgeleverd. Naast 
jongeren uit de Golden House nemen ook jongeren uit an-
dere woongroepen deel aan het programma. Dat geldt ook 
voor docenten en stafleden van de PDO High School. Hier-
door geven we een positieve impuls aan het Engelse onder-
wijs op de hele school. 
 

In het toerisme, op scholen 
en in het bedrijfsleven is de 
vraag naar goed Engels sprekenden 
groot. Met de certificaten op zak is de kans op 
een goede baan veel groter. Van de geslaagde level II 
en III studenten mogen er komend jaar 18 deelnemen aan 
het Pre College Program op de PDO High School. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als dank voor hun grote inspanning hebben we de fulltime 
en parttime Bridging docenten in juli mee uiteten genomen. 
 
Trainingen voor persoonlijke ontwikkeling 
Bridging is inmiddels veel meer dan een opleidingsinstituut 
voor goed Engels onderwijs. Er worden gedurende het jaar 
diverse trainingen gegeven die waardevol zijn voor de per-
soonlijke ontwikkeling van de jongvolwassenen. In Nederland 
is het heel normaal dat je op school talenten ontwikkelt, werkt 
aan zelfvertrouwen, jezelf goed leert uiten, leert discussië-
ren en debatteren, alsmede verantwoordelijkheidsgevoel en 
betrokkenheid ontwikkelt. In Myanmar is dat niet vanzelfspre-
kend. De jongeren die klaar zijn met hun middelbare school 
beschikken niet over deze vaardigheden en lopen tijdens hun 
vervolgstudie en werk tegen deze tekortkomingen aan. Daar-
om verzorgen we in Bridging intensieve trainingen op het ge-
bied van: 
 
 Self-awareness (externe training, 2 weken) 
 Self-confidence (interne training, 1 week) 
 Debat (interne training, 1 week) 
 Exam preparation (interne training gedurende 1 maand) 
 Yoga (lessenreeks) 
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De trainingen zijn zeer populair bij de jongeren  
 en er wordt massaal op ingeschreven. We voorzien hier- 

mee in een enorme behoefte en we krijgen hierbij alle steun 
van het management van de school, omdat men persoonlijke 
groei ziet bij de jongeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Bridging programma is een goede kweekvijver. Samen 
met de docenten wordt het programma verder geprofessio-
naliseerd. Dat doen we onder andere door hen te scholen 
op het gebied van Engels, pedagogiek en didactiek. Daar-
naast worden er nieuwe trainingen ontwikkeld voor de stu-
denten. We vonden Stichting Marcus uit Nederland bereid 
om het project in 2015, 2016, 2017 én 2018 financieel te on-
dersteunen. Ook wordt er geld ingezet van grote sponsorac-
ties die we als stichting in Nederland opzetten. 
 
Buitenlandstages 
In 2018 liepen de pabostudentes Janneke en Else stage op de 
PDO High School en verzorgden er drie maanden lang lessen 
en activiteiten. Ichelle heeft na het behalen van haar vwo-
diploma een jaar rondgereisd door Azië en vele maanden door- 

gebracht op de school. Dit was 
heel speciaal voor de studenten én 
voor de kinderen waar zij mee werkten. 
 
 
 
 
 
 
 

        Janneke     Else         Ichelle 
 
25-jarig bestaan van de school 
 
Op donderdag 13 en vrijdag 14 december heeft de PDO High 
School haar 25-jarig bestaan gevierd. Best bijzonder dat één 
van de grootste Boeddhistische kloosterscholen van het land 
ooit begon onder een boom. Het schoolhoofd U Nayaka en 
zijn broer U Yotika besloten 25 jaar geleden om in de scha-
duw van een boom les te gaan geven aan de armste kinde-
ren uit de stad. Toen een hulporganisatie daar lucht van kreeg, 
verrezen de eerste klaslokaaltjes. Vele hulporganisaties zou-
den daarna volgen en hebben de school verder doen groeien. 
World Child Care is er daar één van. Vandaag de dag barst 
de school uit z’n voegen. Maar we moeten niet vergeten dat 
hierdoor wel 8.500 kinderen elke dag gratis onderwijs krijgen. 
Het 25-jarig bestaan werd gevierd met lokale officials. De 
school ontving vele donaties van particulieren, lokale organi-
saties en bedrijven. Alle kinderen waren gekleed in de traditio-
nele kleding van hun etnische groep. Naast toespraken wa-
ren er sportactiviteiten en een grote talentenjacht. Als stich-
ting hebben we onze felicitaties overgebracht. 
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Bestuurswisseling 
 
Begin 2018 hebben we afscheid genomen van onze geres-
pecteerde voorzitter Nanneke van Drunen. We danken haar 
voor al haar inzet en toewijding in de zes jaar dat ze onze 
stichting bestuurde. In de persoon van Lucas Harms hebben 
we een goede opvolger gevonden en wensen hem veel succes. 
 
 

Onze sponsoractiviteiten 
 
Het jaar 2018 was iets minder succesvol wat betreft spon-
soractiviteiten dan voorgaande jaren. De reden is dat Myan-
mar lange tijd negatief in het nieuws was. Hierdoor hebben 
we geen scholen bereid gevonden om sponsoracties op te 
zetten. Gelukkig hebben we als stichting veel vaste donateurs 
en sponsors, die goed op de hoogte zijn van ons werk en de 
besteding van hun geld. Hieronder een beknopt overzicht: 
 

 Onze kindsponsors zorgden voor een constante bron 
van inkomsten. 

 We ontvingen diverse eenmalige en jaarlijkse giften van 
particulieren, stichtingen, organisaties en bedrijven, zoals 
Martens van Oord, Molkenboer en Van der Kolk, de Dia-
conie van de SOW-gemeente Berlicum-Rosmalen en on-
ze voormalige penningmeester Tim van Ederen. 

 Stichting Marcus ondersteunde voor het vierde achtereen-
volgende jaar de Bridging Program en honoreerde een 
extra aanvraag voor stafkosten en eigen docenten. 

 Frangipani doneerde een bedrag voor staftraining en 
vervolgstudie 

 Brian Pringle, onze particuliere donateur uit Australië, 
maakte de uitbreiding van Pandaw House mede mogelijk. 

Werkwijze 
 
Voor stichting World Child Care is 
er de komende jaren genoeg werk aan 
de winkel. Dat kunnen we doen dankzij steun van 
kindsponsors en particuliere donateurs enerzijds en scholen, 
kerken, stichtingen en organisaties anderzijds. Het is goed om 
te weten dat wij uw sponsorgeld voor 100% ter plaatse 
besteden. Omdat onze stichting gerund wordt door enthou-
siaste vrijwilligers, hebben we geen salariskosten, geen reis-
kosten en nauwelijks overheadkosten. Het bestuur draagt 
zelf de kosten voor het beheer van de stichting en de reis-
kosten voor de werkbezoeken, zoals secretaris Nico Schoen-
makers die in februari en juli 2018 aan het project bracht. Zo 
proberen we het voor u zo transparant mogelijk te houden. 
Elke geschonken euro is een euro op locatie. Door het op-
gehaalde sponsorgeld ter plaatse te besteden, helpen we  
niet alleen de kinderen, maar stimuleren we ook de lokale 
ondernemers. Omdat alles in Myanmar betrekkelijk goed-
koop is, nemen wij nooit (gebruikte) materialen of spullen 
mee, maar schaffen we alles ter plaatse aan. De school zelf 
werkt alleen met lokale bedrijfjes die niet overheidsgebon-
den zijn. Alvast hartelijk dank voor uw steun en belangstel-
ling in 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting World Child Care 
 
C    Nico Schoenmakers (secretaris) 
A    Milrooijseweg 9 
      5258 KE Berlicum 
E    info@wordchilcare.org 
W   www.wordchildcare.org 
 
Wilt u onze activiteiten het gehele jaar volgen? Like dan onze 
Facebookpagina www.facebook.com/StichtingWorldChildCare. 


