
Jaarverslag 2012 
 
In 2012 heeft Stichting Buffelen de volgende projecten uitgevoerd:  
 
Bouw bibliotheek 
 
Samen met de bewoners heeft Stichting Buffelen een bibliotheek gebouwd in het dorp Ban Mae 
Phaem. Stichting Buffelen leverde de kennis, bouwmaterialen en boeken. Samen met Buffelen 
hebben dorpsbewoners kosteloos aan de bouw van de bibliotheek meegewerkt. 
 
De bibliotheek is gevuld met een goede mix van educatieboeken, taal- en rekenlessen, leesboeken en 
om de jongste kinderen aan het lezen te krijgen stripboeken. Er zijn vele oefenschriften aangeschaft 
om de jeugd bekender te maken met ons alfabet. Om de creativiteit te stimuleren is er voldoende 
teken- en knutselmateriaal aangeschaft.  
 
Stageproject Hogeschool Rotterdam afgerond.  
 
Twee studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben in 2011 en 2012 de economie van het dorp 
Ban Mae Phaem en de specialiteiten van de bewoners in kaart gebracht. Dit project heeft veel 
informatie opgeleverd over inkomsten en leefwijze van de lokale bevolking. Meer informatie over dit 
onderzoek is te lezen op de volgende link: 
http://www.buffelen.org/nieuws/90-resultaten-nulmeting-stageproject.html 
 
Aanschaf bamboe-snijmachine 
 
Veel inwoners halen een gedeelte van hun inkomen uit het vlechten van manden van bamboe.  
Om het productieproces te versnellen en daardoor meer inkomen te genereren, heeft Buffelen een 
machine aangeschaft waarmee het bamboe machinaal gesneden kan worden.  
 
Project Women at weaving 
 
Diverse vrouwen in de regio zijn uiterst bedreven in het handmatig weven van stoffen. Iets wat ze 
uitermate leuk vinden om te doen. Samen met deze vrouwen hebben we een productieproces opgezet 
met als eerste resultaat dat er tassen en sjaals geweven worden. Deze originele producten zijn 
bestemd voor de commerciële markt. In de toekomst zullen deze producten ook in Nederland te 
verkrijgen zijn.  
 
Financiële verantwoording: 
 
Ontvangen donaties:  € 1566,48 
Uitgaven 2012:          € 2213,85 
 
Kosten per project:  
 
Bouw bibliotheek en aanschaf boeken: € 1795,59 
Stageproject Hogeschool Rotterdam:    €      0,00 
Aanschaf bamboesnijmachine               €  338,26 
Project Women at weaving                    €    80,00 
 
 
 


