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Jaaroverzicht 2019 van SOID Cambodja  

 

Beste mensen, 

 
Met deze Nieuwsbrief willen wij jullie een overzicht geven van de belangrijkste zaken 
rond SOID in Cambodja in 2019. Details vinden jullie in eerder gezonden 
Nieuwsbrieven.  
 
In de afgelopen jaren hebben wij regelmatig Nieuwsbrieven en Jaaroverzichten 
gestuurd. Die traditie willen wij voortzetten. We hebben echter indicaties dat de 
stukken korter zouden moeten zijn. Daarom is dit Jaaroverzicht beknopt gehouden.  
 
 
1. Onderwijs 
 
Het onderwijs, zowel bij de school van SOID als bij het voortgezet onderwijs, verloopt 
naar wens. Op de basisschool van SOID inclusief de kleuterklas, zitten ongeveer 150 
kinderen.  
 
In juli hebben we voor de computerklas 4 tweedehands laptops gekocht in Siem 
Reap, ter vervanging van defecte laptops. Het totaal aan laptops voor de 
computerles is nu 8. In juli hebben we ook de schoolbanken opnieuw laten 
schilderen. Dat was hard nodig! 
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Het verloop bij de onderwijzers in 2019 was lager dan in voorgaande jaren; dit heeft 
mogelijk te maken met ons beleid om de salarissen in concurrerende sectoren 
(staatsscholen, toerisme) scherp te volgen. 
 
Eind augustus 2019 zijn in Cambodja de centrale eindexamens van de High School 
gehouden. Vier studenten die in de afgelopen 6 jaar door SOID in de gelegenheid 
zijn gesteld om voortgezet onderwijs te volgen, zijn glansrijk geslaagd voor dit 
eindexamen. In november 2019 zijn ze geslaagd voor de toelatingsexamens voor de 
universiteit. Ze beginnen aan de vierjarige Bachelor opleiding in Business 
Administration. Overdag werken ze en ’s avonds studeren ze. Wij zijn heel trots op 
de prestaties van deze jonge mensen en op hetgeen door SOID is gedaan: zonder 
SOID zouden ze deze kans absoluut niet hebben gehad. Hun foto’s staan in de 
Bijlage. 
 
Per 1 oktober 2019 zijn weer 4 kinderen van SOID’s basisschool aan de eerste fase 
van het voortgezet onderwijs (de Secondary School) begonnen. In totaal betaalt 
SOID per 1 oktober 2019 voor 17 kinderen voortgezet onderwijs aan een 
staatsschool. 
 
2. Medische zorg en huisvesting 

Er heeft zich in mei 2019 een drama afgespeeld: Chamrong en Samnang, twee 
jongens van SOID's school die bij hun grootmoeder wonen (ouders zijn overleden 
c.q. verdwenen), werden onwel nadat ze thuis per ongeluk landbouwgif hadden 
gedronken. Sok Vanna werd erbij gehaald en hij bracht de kinderen onmiddellijk naar 
het ziekenhuis. De kinderen hebben 12 dagen in ernstige toestand in het ziekenhuis 
gelegen. Uiteindelijk zijn ze geheel hersteld. 
 
De grootmoeder van Srey Ka, een meisje dat wij in staat stellen om High School te 
volgen, is nog steeds ernstig ziek (longproblemen). Door middel van medicijnen die 
door SOID worden betaald, wordt de grootmoeder bij wijze van spreken in leven 
gehouden.   

Het gezin van Mevr. Sour (“de koeienmevrouw”): in 2018 troffen we een weduwe aan 
met drie kinderen die bij SOID onderwijs volgen. Het gezin woonde op een houten 
platform in een koeienstal. We wilden deze mensen een betere woonplek geven door 
de stal te verbouwen, maar we konden niet tot overeenstemming komen met de 
eigenaar. In het voorjaar van 2019 kwam er een doorbraak: we tekenden een 
contract met de eigenaar om de stal voor SOID-rekening te laten verbouwen waarna 
het gezin nog minimaal 10 jaar kosteloos mag blijven wonen. Het gezin woont nu in 
een eenvoudige maar acceptabele woning. De koeien staan in een afgescheiden 
deel van de woning. Zie Bijlage. 
 
Grootmoeder, Chamrong en Samnang: dit gezin was eind 2018 zijn huis 
kwijtgeraakt. Sindsdien verbleven ze onder een afdak bij een huis op het platteland. 
Na lang zoeken hebben we onderdak voor dit gezin gevonden. Vanaf eind augustus 
2019 huurt SOID een éénkamerwoning in de buurt van de school van SOID. De twee 
jongens zitten bij SOID op school. Zie Bijlage. 
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De jongen Pov, een van de vroegere weeskinderen van SOID die fietsenmaker is en 
bij SOID op school woont, is begin december 2019 het slachtoffer geworden van een 
verkeersongeval. Hij zat in de hoofdstad Phnom Penh in een tuktuk (een eenvoudig 
gemotoriseerd voertuig) die werd aangereden door een auto. De tuktuk kantelde en 
Pov kwam eronder terecht. De chauffeur van de auto die het ongeluk had 
veroorzaakt reed onmiddellijk door en liet de tuktukchauffeur en het slachtoffer aan 
hun lot over. Pov bleek ernstig gewond aan zijn linkerbeen en knie. De politie deed 
niets omdat het slachtoffer straatarm is en er voor de politie dus niets te halen viel – 
gerechtigheid speelt hier geen rol. Vanna is meteen naar Phnom Penh afgereisd (5 
uur met de bus) en heeft Pov naar een ziekenhuis gebracht. De jongen ligt daar nu 
nog steeds, maar de berichten zijn dat Pov herstellende is. We weten nog niet of hij 
blijvende schade heeft opgelopent. Aangezien Pov onbemiddeld is en geen familie 
heeft, neemt SOID de medische kosten voor zijn rekening. 
 
 
3. Voedselpakket 
 
Om gezinnen uit de sloppenwijken over te halen hun kinderen naar onze school te 
sturen, delen wij maandelijks rijst uit. Anders zouden hun kinderen erop uitgestuurd 
worden om wat bij te verdienen. De gezinnen vroegen al lang nadrukkelijk om – 
opnieuw – soya/vissaus te verstrekken. We hebben dit vroeger om financiële 
redenen afgeschaft. We hebben besloten om vanaf juni 2019 de soya/vissaus weer 
in het voedselpakket op te nemen. De extra kosten bedragen ongeveer Euro 1200 
per jaar.  
 
 
4. Noodhulp bij watervoorziening 

April is in Cambodja een van de heetste maanden van het jaar. De temperatuur was 
zo'n 40 graden en soms nog hoger. In Veal Village, waar veel gezinnen wonen 
waarvan de kinderen bij SOID op school zitten, raakten 7 van de 10 waterpompen 
defect. Hierdoor was er een ernstig tekort aan water. SOID heeft de 7 defecte 
waterpompen laten repareren. Dat laatste is gedaan bij wijze van uitzondering in 
verband met de ernst van de situatie.  
 
De ironie van het lot is dat een paar maanden later Veal Village door een enorme 
wateroverlast werd geteisterd – zie foto’s in Bijlage. 
 
 
5. Bijzondere sponsoracties 

 
Bridge drive 
 
Onze goede vrienden Marlene en Peter hebben in juni 2019 een bridge-drive 
georganiseerd in hun woonplaats. De wijn voor de party was gedoneerd door de 
stichting “De Wijnvrienden”. Het evenement was een groot succes, zowel voor de 
deelnemers als voor SOID. De totale opbrengst in de vorm van donaties bedroeg 
Euro 1080. Dit bedrag werd gebruikt voor het bekostigen van de verbouwing van de 
woning van het gezin van Mevr. Sour (zie boven) . 
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Wereldwinkel 
 
De Stichting Wereldwinkel Sittard zag zich gedwongen om haar winkel in Sittard te 
sluiten. Bij de verdeling van de boedel is SOID goed bedacht door de Wereldwinkel: 
we mochten een grote donatie ontvangen, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. We 
vinden het echter heel jammer dat de Wereldwinkel in Sittard ermee gestopt is.  
 
6. Financiële gang van zaken bij SOID 
 
De officiële rapportage door SOID Cambodja is in US Dollars. Onderstaande cijfers 
zijn omgerekend met Euro 1 = US Dollar 1,11 (gemiddelde voor 2019).  
 
De kosten van SOID in Cambodja waren in 2019 als volgt:    
 
 

Kosten EUR 2019 % van totaal 

Leiding en administratie 4430 6 

School 28366 40 

Onderdak kinderen 2741 4 

Voedselprogramma 11174 16 

Voortgezet onderwijs 11351 16 

Overige 11984 17 

   TOTAAL 70046 100 

 
 
De uitgaven samenhangend met onderwijs (school, voortgezet onderwijs, 
voedselprogramma) vormen 72% van de kosten.  
 
De kosten “Overige” in bovenstaande tabel zijn kosten van hulp aan gezinnen in 
acute nood (medisch, huisvesting). Deze kosten worden door een aantal particuliere 
sponsors en uit SOID middelen betaald.  
                     
De financiering van SOID gebeurt voor vrijwel 100% door donaties uit Nederland en 
België.  
 
De donaties in Nederland in 2019 zijn afkomstig van organisaties, waaronder 
Horizonte Groep BV, Stichting Mevr. M.G. Keulaerds Fonds, Praktijk Marlou 
Janssen, Stichting Cura II, Charity Stichting Rob Beers, Stichting “De Wijnvrienden” 
en Stichting Wereldwinkel Sittard. De Amerikaanse stichting Cambodian Education 
Fund heeft een aantal studiebeurzen voor kinderen in het voortgezet onderwijs 
toegekend. Ook heeft een groot aantal particulieren SOID gesteund met donaties.   
 
Een gedetailleerde financiële rapportage is beschikbaar. 
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7. Woord van dank 
 

In 2019 heeft SOID weer aanzienlijke financiële steun mogen ontvangen van een 
aantal organisaties, bedrijven en een groot aantal particuliere sponsors. Zonder deze 
steun zou het voor SOID volstrekt onmogelijk zijn om zijn missie te vervullen.  
  
Wij willen jullie allen danken voor jullie blijvende belangstelling voor SOID. Wij - 
Gertie en ik - voelen ons bijzonder gesteund door jullie bemoedigend woord en de 
morele en financiële steun aan de organisatie.  
 
Wij wensen jullie een fijn en gelukkig 2020 !  
 
Wim en Gertie Dohmen 
 
8 januari 2019 
 

            
 
 
Stichting SOID Nederland 
 
Het jaarverslag van SOID Nederland is te vinden op de website van SOID Cambodja 
(www.soidngo.org) in het Nederlandstalige deel, onder “SOID Nederland”. 
 
De gegevens van de Stichting zijn als volgt: 
 
Bankrekening t.n.v. Stichting SOID Nederland 
IBAN code:  NL79INGB0004994195 
KvK-nummer:  55045448 
ANBI-nummer: 851543996 

http://www.soidngo.org/


 

6 
 

Door SOID gesponsorde studenten die in oktober 2019 hun High School 

diploma hebben behaald 

                          

                 Lem Sopheap                                                      Ve Soviet  

Sponsor: Charity Stichting Rob Beers      Sponsor: Charity Stichting Rob Beers 

            

                 Soeung Chhan                                       Chea Doungchan 

Sponsor: Charity Stichting Rob Beers          Sponsor:      particulier  
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                 De oude en de nieuwe woning van het gezin van mevrouw Sour  
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                  De oude en de nieuwe woning van het gezin van Chamrong 
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              Wateroverlast in Veal Village 


