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Hoogtepunten 2012 

 IaW bereikte een bijna break-even point. 

 Een kwart milioen mensen beschikken 

dagelijks over schoner water dankzij de Rovai 

pump.  

 Het 4e klantenonderzoek wijst uit dat de 
klanten tevreden zijn en dat zij $ 0.50-1.25 

extra inkomen per dag verdienen, nadat zij 

een Rovai pump gebruikten.  

 Sinds de start van IaW in 2006 zijn er al 

5.279 waterpompen geïnstalleerd.  

 In alle 24 Cambodjaanse provincies zijn er 

Rovai pompen in gebruik.  

 

Ideas at Work 

Breng IaW van 
NGO naar business 

Mijn naam is Huy Dara , ik 

ben General Manager sinds 

2009. Mijn doel is het 

leveren van betaalbare 

waterprodukten van hoge 

kwaliteit aan de armsten in 

mijn land en  het tegelijk-

ertijd het ontwikkelen van 

een  duurzaam bedrijf .  

 

2012 was een geweldig 

jaar aangezien wij voor het 

eerst ons bijna break-even  

point hebben bereikt.  

Mijn eerste 
werkervaring! 

Met de hulp van IaW kon 

ik mijn studie voorzetten 

en kreeg ik een stageplek 

Hiervoor werkte ik op de 

markt om extra inkomen 

voor mijn familie te 

verdienen. Ik studeer 

accountancy en  bedrijfs-

voering en ik assisteer Mr 

Dara and Mr Pheakdey. 

Mijn naam is  Sroy 

Somavatey. 

 

Een goed jaar voor Ideas at Work-
Cambodja! 

2012 was een geweldig jaar 

voor Ideas at Work. Sinds 

februari 2012 kwamen er meer 

orders binnen, dan wij konden 

produceren in de normale 

werkuren. Door overuren te 

maken, konden we de vraag 

aan. Het is fantastisch dat we  

1.497 pompen hebben verkocht 

en afgeleverd. Dit is bijna het 

dubbele van 2011.  

Nieuwe werknemers gaven een 

nieuwe impuls aan ons 

produktieteam én aan de hele 

organisatie.  

 

Wij blijven onze pompen 

verbeteren: in 2012 hebben we 

gekeken of we onze pompen  

kunnen galvaniseren. Als de 

laatste tests positief zijn, 

kunnen we de nieuwe 

verbeterde RP8 pomp  

(touwpomp versie 8) halver-

wege 2013 leveren. 

Het bijna verdubbelen van 

de verkopen, was onver-

wacht na de terugval in 

verkopen in 2011. Wij 

verkopen nog steeds voor 

het merendeel aan (partners 

van) NGOs/Liefdadigheids-

organisaties. De sterke 

vraagstijging kan deels 

worden verklaard door onze 

goede naam als betrouwbare 

partner en onze hoog 

kwalitatieve produkten.  

 

 

2012 

2012: 

1497 

pompen 

verkocht 

 

Rovai pomp: 

meer dan 

250.000 

mensen 

hebben 

makkelijk en 

schoon 

water 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het beste 
laswerk voor de 

beste pomp 

Mijn naam is Noun Thun 

en sinds 2006 werk ik 

bij IaW. Eerst als lasser 

en nu ook als supervisor 

van de hele produktie-

afdeling. 

 

Ik ben er trots op dat ik 

de kwaliteit van de 

pompen kan verhogen. 

 

2012 is een uitdagend 

jaar geweest omdat we 

bijna de vraag niet 

aankonden. 

 

Mijn team vindt 

trouwens overuren 

maken niet erg, omdat 

ze 150% betaald 

krijgen voor die uren. 

   Distributiekanaal                         Produktie     4
e
 Klanttevredenheidonderzoek 

In 2012 hebben we de 4e 

klantonderzoek gedaan 

en wederom een ontmoeting 

gehad met de mensen uit 

kandal provincie die als eerste 

een pomp kochten in 2007. 

Deze eerste gebruikers hielpen 

ons aanpassingen te maken in 

de designs tot wat de pomp 

vandaag is. We zijn erg blij te 

zien dat zoveel van die 

pompen nog steeds werken. 

In provincies Kampong Thom 

en Kampong Chhnang hebben 

76 mensen geïnterviewd die  

de pomp 1-4 jaar in gebruik 

hebben. Ze zijn nog steeds  

tevreden. Interessant is dat de 

mensen opmerkten dat ze nu 

grotere groentetuinen hebben 

en meer kippen en varkens op 

het erf hebben lopen dan 

voorheen. Deze voordelen van 

de pomp zijn er bijna 

ongemerkt ingeslopen maar 

kan worden herleid tot  een 

extra inkomen van  

US$ 0,50-1,25 per dag 

(of lagere uitgaven).      

Dit correspondeert met het Pari 

case-study rapport van 2010. 

Mensen 
overtuigen dat 
de Rovai pomp 

geld voor ze kan 
verdienen is mijn 

boodschap. 

Ik ben Seng Sophea en 

ik ben verantwoordelijk 

voor de verkoop en 

distributiekanalen. Ik 

werk meestal in de 

rurale gebieden om 

dorpsevenementen te 

organiseren voor pomp 

en filters. 

 

In 2012 was ik 

betrokken bij het 

klantonderzoek en ik 

was blij de mensen te 

ontmoeten die onze 

pomp al zo lang 

gebruiken. Hun 

enthousiaste verhalen 

kan ik weer gebruiken 

in gesprekken met 

anderen. 

 

 

. 

Het ontwikkelen van ons 

distributiekanaal om direct aan 

de mensen in de dorpen te 

verkopen heeft nog 

steeds geen moment- 

um bereikt om zichzelf in 

stand te houden. Wij hebben 

geleerd dat het een cruciaal 

,maar erg langzaam proces is 

om goede en betrouwbare 

verkopers, vertegenwoor-

digers én winkels in de 

binnenlanden te vinden.  

In samenwerking met Safe 

Water International (SWI) is 

een nieuwe test gedaan in 

één dorp in Kampot provincie. 

De focus lag op subsidiëring van 

de pomp voor de armsten van 

het dorp, terwijl anderen 

voordeel hadden door  het 

gezamenlijk inkopen – tegen 

lagere prijzen - van zand, 

cement en putringen. 

‘Hoe meer pompen 

werkzaam zijn, des te 

meer vraag zal er zijn’ 

is onze hypothese. 

Het SWI project liep gelijk met 

IaW’s andere werk in de regio 

en in 2013 zullen de resultaten 

zichtbaar zijn. 

 

 

 

1.357 pompen zijn er 

geproduceerd in 2012, een 

absoluut topresultaat.  

Het IaW produktieteam is uitgebreid in 

aantallen en in werkuren om de vraag 

aan pompen bij te houden. IaW’s 

personeel gaf aan contractueel meer 

uren te willen maken dan de voorheen 

geldende 40uur per week. Daarom zijn 

per direct begonnen met een 42,5-

urige werkweek. De salarissen zijn 

hierop aangepast. 

Daarnaast hebben we milieu 

verbeteringen aangebracht in onze 

verfspuiterij (afzuiging en opvang).  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Uitgave versus eigen inkomen 

Ik  implementeer-
de een nieuw 
accounting 
systeem in 2012  

Mijn naam is Houn 

Pheakdey en ik doe    

de financiële admini-

stratie van IaW. Ik ben 

ook verantwoordelijk 

voor de technische 

tekeningen van de 

produkten die we 

maken. 

 

In januari 2012 hebben 

we het Conical Hat 

accounting software 

systeem gekocht, dat 

zowel in het Engels en 

Khmer werkt. Het was 

een stevig leerproces 

voor mij omdat het heel 

anders was dan het 

oude Excel. Nu is het 

veel makkelijker om de 

rapportage te doen en 

ik leer nu analyseren. 

 

2012 was het eerste jaar dat we bijna onze exploitatiekosten konden dragen 

zonder donaties; een kleine US$6,661 kwamen we te kort voor het bereiken van 

het  break-even punt (-4%). In de toekomst hopen we alleen voor nieuwe 

projecten en uitbereidingen (upscaling) extra fondsen en support nodig te 

hebben.  

Ideas at Work   PROFIT/LOSS 2013  

Sales INCOME $150.139 

Donor INCOME   $10.898 

Total $161.037 

COST OF SALES $52.029 

OPERATION EXPENSES $103.270 
OTHER EXPENSES                                               

(to orphanage&disabled Group, SWI project) $12.399 

Total $167.698 

Net Profit  -$6.661 

Voor verschillende Nederlandse supporters van kindertehuis Kampong Thom en 

gehandicaptenorganisatie AAD stuurt IaW zonder bankkosten geld door naar  

Cambodja. Beide organisaties zijn bezig met verandering en zelfstandigheid voor 

hun doelgroep in de samenleving. 

Het managen van   

een sociale maar  

ook winstgevende 

organisatie  

Mijn naam is Angelique 

Smit en sinds 2005 ben 

ik betrokken bij IaW. 

Eerst als oprichter,  

maar nu meer als coach 

van de Cambodjaanse 

General Manager, o.a. 

voor de lange termijn 

visie.  

 

Het team in Cambodja is 

nu volledig in staat om 

de organisatie zelf  te 

managen.  

Het is hun verdienste dat 

we een bijna break-even 

punt en bijna volledige 

zelfredzaamheid bereikt 

hebben. 2012 betekende 

een enorme stap naar 

dit einddoel. 

Produktie/verkoop 


