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cares for children
in Cambodia

Organisatie voor steun aan de ontwikkeling
van kinderen en armen in Cambodja



Eén jaar basisonderwijs voor 1 leerling    € 320

Eén jaar voortgezet onderwijs voor 1 leerling   € 565

Eén jaar high school voor 1 leerling    € 775

Eén leerkracht basisonderwijs voor 1 jaar    € 2600 

Eén laptop/computer voor onderwijs     € 500 

Lesmaterialen (schriften, boeken) voor 1 jaar   € 600 

Materialen voor de naaiklas voor 1 jaar    € 350 

Leesboeken voor de schoolbibliotheek kosten per jaar  € 800 

Kosten voedselpakket per gezin per jaar    € 80 

Kosten tandheelkundige hulp voor schoolkinderen   € 600

WAT U KUNT BETEKENEN MET UW DONATIE?
Om ons werk te realiseren zijn wij afhankelijk van donaties. Onderstaand overzicht 
geeft 10 concrete voorbeelden van wat uw donatie betekent voor de kinderen in 
Cambodja. Deze bedragen zijn gebaseerd op de kosten van 2021. Actuele bedragen 
zijn op te vragen.

WAT IS SOID?
SOID is een kleinschalige organisatie in 
Cambodja. SOID biedt arme kinderen de 
mogelijkheid om naar school te gaan. 
De organisatie is in 2006 opgericht in 
Siem Reap door een Cambodjaan, de 
heer Sok Vanna. SOID is een NGO (niet-
gouvernementele organisatie) die bij de 
Cambodjaanse overheid is geregistreerd.

WAAROM IS SOID NODIG?
Cambodja is een zeer arm land en het 
officiële onderwijs is er zo duur dat arme 
ouders onvoldoende geld hebben om 
hun kinderen naar school te laten gaan. 
Dit betekent vaak dat deze kinderen 
noodgedwongen gaan werken.
Voor deze kinderen heeft SOID de Veal 
Village School opgericht. De school is 
genoemd naar het dorp en ligt even buiten 
Siem Reap (beroemd van de Angkor Wat 
Tempels).  
Op de Veal Village School betalen de 
ouders geen schoolgeld. Ook zijn er voor de 
ouders geen bijkomende kosten zoals voor 
boeken en lesmateriaal. Daarnaast krijgen 
ouders in ruil voor het naar school komen 
van de kinderen een voedselpakket. 
Ons schoolproject geeft de kinderen een 
kans om aan de armoede te ontsnappen. 
Een speerpunt van ons onderwijs is de 
Engelse les die de kinderen krijgen. Dit 
onderscheidt ons van andere scholen. 
Omdat onze leerlingen Engels spreken, 
vergroten ze hun kans om in de 
toerismesector in Siem Reap te kunnen 
werken.

HOE WERKT SOID?
SOID zet in op onderwijs om de vicieuze 
cirkel van armoede en kinderarbeid te 
doorbreken. De kosten worden volledig 
betaald uit donaties. Met deze donaties 
wordt het volgende gerealiseerd:
Basisonderwijs: 
Onderwijs aan ca. 150 kinderen in leeftijd 
van 5 tot 14 jaar. Er wordt lesgegeven in 
Cambodjaans, Engels en rekenen. Ook 
wordt er computer- en naailes gegeven. 
De school heeft 6 onderwijzers in dienst.  
Daarnaast streven we ernaar om met 
Engels sprekende vrijwilligers te werken om 
zo  de kwaliteit van het onderwijs Engels te 
verbeteren. 
Voortgezet onderwijs: 
Voor talentvolle kinderen die de school 
van SOID hebben voltooid betaalt SOID, 
waar mogelijk, de kosten van voortgezet 
onderwijs aan een staatsschool.

VOEDSEL: 
SOID verstrekt maandelijks een 
voedselpakket aan de ouders van de 
kinderen van de Veal Village School. 
Hierdoor leveren de kinderen een bijdrage 
thuis en wordt gestimuleerd dat de kinderen 
naar school gaan en niet hoeven te werken.

Ondersteuning van gezinnen in 
noodsituaties:
In uitzonderlijke omstandigheden 
verstrekken wij medische hulp aan 
gezinnen van onze SOID kinderen. 

SOID: SuppOrtIng OrphanS anD InDIgent peOple Of

CambODIa fOr DevelOpment OrganIzatIOn

SOID bIeDt arme kInDeren In CambODja De kanS Om naar SChOOl 
te gaan en OnDerSteunt hun gezInnen In nOODSItuatIeS.



SOID biedt volledige transparantie in donaties, kosten en de besteding van het 
geld in Cambodja. Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis waardoor er  
minimale overheadkosten zijn. Maandelijks ontvangen de leden van het bestuur 
een gedetailleerd financieel rapport van de heer Sok Vanna. Wij communiceren 
met onze sponsoren via nieuwsbrieven en gedetailleerde financiële rapportages zijn 
beschikbaar. Leden van het bestuur bezoeken regelmatig op eigen kosten SOID in 
Siem Reap.

SOID – CONTACTGEGEVENS

Verdere informatie vindt u op www.soidngo.org

Stichting SOID Nederland (ANBI)
IBAN NL79 INGB 0004 9941 95  
t.n.v. Stichting SOID Nederland

Wim en Gertie Dohmen
wimdohmen@hotmail.com  

SOID België (VZW)
IBAN BE43 1030 3327 4001
t.n.v. vzw SOID België

Jaak en Martine Debois – De Keyser
martine.dekeyser@soidngo.org


