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Inspiratiebron - Janne Ritskes  

Janne Ritskes is op 22 april 1948 in het Drentse Smilde geboren. Het gezin Ritskes verhuisde – net als vele andere 
Nederlandse families na de oorlog – naar Canada, waar zij met haar tien broers en zussen opgroeide. Zij heeft haar leven 
volledig in dienst van andere mensen gesteld. Janne heeft gewerkt in de slums van de Verenigde Staten van Amerika, 
Kenia, Filipijnen en Cambodja. Janne besloot al haar bezittingen te verkopen en heeft in 1994 de organisatie Tabitha 
opgericht, omdat ze zeer teleurgesteld was in de wijze waarop de politiek en de NGO’s in Cambodja opereerden. Zij geeft 
met een enorme passie leiding aan Tabitha, een charitatieve organisatie met vele vrijwilligers verspreid over de wereld. 
Tabitha leert vrouwen hoe ze hoogwaardige textielproducten kunnen maken, bouwt huizen voor arme families, heeft voor 
vrouwen een spaarprogramma ontwikkeld en leidt irrigatieprojecten. Jonge vrouwen blijven zo uit de prostitutie en 
kinderen kunnen naar school gaan. Deze vrouw, die leeft met hart en ziel, heeft in de afgelopen 17 jaar meer dan 500.000 
mensen (voornamelijk kinderen en vrouwen) in Cambodja een menswaardig bestaan gegeven. 
 
Tabitha Cambodia (kantoor en winkel): #239, Street 51 / hoek Street 360 in Phnom Penh, Cambodja. 



 
 
 
 
 

Agnes van Ardenne (Maasland, 21 januari 1950) is sinds 1 juli 2011 voorzitter van het Productschap Tuinbouw. Ze was 
o.a. lid van het partijbestuur van het CDA (1988-1992), Wethouder van Vlaardingen (1991-1994), lid van de Tweede 
Kamer (1994-2002) en vervolgens staatssecretaris van Buitenlandse Zaken belast met Ontwikkelingssamenwerking in 
het Kabinet-Balkenende II (2002-2003) en minister zonder portefeuille voor Ontwikkelingssamenwerking in het Kabinet-
Balkenende III (2003-2007). Van april 2007 tot 1 juli 2011 was zij Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de 
FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome. Agnes van Ardenne is lid van de Raad voor 
de leefomgeving en infrastructuur, voorzitter van de Marga Klompé stichting en voorzitter van het curatorium van het 
Afrika-Studiecentrum. In 2007 werd Van Ardenne benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

 
‘Vanuit mijn werkervaring weet ik dat het werk van Stichting Toetssteen heel hard nodig is en blijft. Ik adviseer en 
ondersteun de stichting dan ook van harte.’ 

 

Adviseur - Agnes van Ardenne 



Veilig drinkwater is ook één van de Milleniumdoelen 
 

Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid. Wereldwijd hebben bijna een miljard 
mensen niet genoeg schoon drinkwater tot hun beschikking. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals 
uitdroging en infecties. Ook moeten miljoenen mensen het nog altijd stellen zonder sanitaire voorzieningen. In het 
zevende millenniumdoel is daarom vastgelegd dat het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater én 
sanitaire voorzieningen in 2015 gehalveerd moe(s)t zijn ten opzichte van 1990. 



 
• Water=Groen - Stichting Toetssteen en Wilde Ganzen realiseren samen waterreservoirs. 

 
Samen met Wilde Ganzen heeft Stichting Toetssteen eind 2014 en 2015 totaal $ 47.812  opgehaald 
ten behoeve van waterbronnen en -reservoirs. Bij deze actie heeft Wilde Ganzen elke door Stichting 
Toetssteen opgehaalde dollar met 50% verhoogd waardoor dit prachtige bedrag bereikt werd. 
Inmiddels zijn al bijna 500 waterreservoirs gerealiseerd.  
 
Help meerdere gezinnen uit de put en doneer € 200,– (waterbron) of € 250,– (waterreservoir) t.n.v. 
Stichting Toetssteen o.v.v. ‘Water’: IBAN: NL61RABO0158588428 - BIC: RABONL2U 
 

• Een stevig huis als goede basis - Eens in het jaar gaan we zelf naar Cambodja om huizen te bouwen. 
De overige huizen laten we, in samenwerking met onze lokale partner Tabitha, door een lokale 
aannemer of door andere teams bouwen. De teller staat inmiddels op  320 huizen. 
Help het volgende team en doneer een huis à  € 900,–. De (7e) Huizenbouwreis is van 13 januari tot 
23 januari 2017.  

   
• Actie voor vrouwenziekenhuis Nokor Tep – In de loop van 2017 wordt naar verwachting het Nokor 

Tep ziekenhuis opgeleverd dat alleen voor vrouwen is. In vele landen, ook in Cambodja, zijn de 
vrouwen de spil van het gezin of de familie. Als zij ziek worden of komen te overlijden heeft dat 
enorme consequenties voor hun leefomgeving. De bestaande schaamte-cultuur onder de bevolking 
leidt mede tot enorm veel ernstige ziektegevallen onder vrouwen. 

    Onze bestaande Acties  

samen met partners 
Tabitha Cambodia en 

Wilde Ganzen 
 



 
 
 

Water=Groen: Stichting Toetssteen en Wilde Ganzen samen in actie voor water! 
  

 

• Schoon drinkwater heeft voor Stichting Toetssteen een hoge prioriteit. Het is belangrijk voor de 
lokale bevolking dat ze kunnen beschikken over schoon water voor hun families en hun vee en 
het is essentieel om meerdere malen per jaar te kunnen oogsten.  
 

• Daarvoor zijn waterbronnen en waterreservoirs nodig . 
 

• Waterbronnen zorgen voor schoon drinkwater en waterreservoirs verdubbelen de 
oogstopbrengst. Met een waterbron van € 200,– /250,- maakt u meerdere gezinnen blij! 

 
 



• In Cambodja heeft een kankerpatiënt geen kans op adequate medische zorg. Janne Ritskes 
had het geluk dat zij in Singapore voor haar borstkanker kon worden behandeld. Was zij 
een Cambodjaanse geweest, dan was zij ten dode opgeschreven geweest.  
 

• Zij maakte plannen, terwijl ze werd behandeld werd voor een ziekenhuis  
(250 bedden) in Cambodja voor vrouwelijke kankerpatiënten. In samenspraak met de 
Bouwcombinatie Erasmus MC besloten wij een eerste donatie te doen voor het Nokor Tep 
Hospital. Onze donatie heeft haar gestimuleerd om haar plannen samen met de minister 
van Women’s Affairs, mevrouw Ing Kantha Pavy verder in de wereld te zetten. 

Nokor Tep Ziekenhuis voor vrouwen 



Wilt u met ons mee naar Cambodja en zelf een steentje bij te dragen? Bekijk ook 
Nederland Helpt – Uitzending Toetssteen. Informatie over onze projecten zijn te vinden op 
de website Stichting Toetssteen  of ST Facebook. Jullie kunnen ook onze eigen film 
bekijken: Stichting Toetssteen - film 2011 voor een impressie van ons werk. Ook de ZOA 
Cambodja video van onze vrienden van ZOA (niet meer actief in Cambodja) geeft een 
prachtig beeld van wat passie, vertrouwen en heel hard werken kan opleveren! 
 
Steun ons! Stichting Toetssteen; info@stichtingtoetssteen.nl; K.v.K. Den Haag: 51365650; 
Fiscaal nr.: 8232 43 448; ANBI-beschikking: 76 942; Bankrekening Rabobank  IBAN: 
NL61RABO0158588428  - BIC: RABONL2U 
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