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Nieuwsbrief SOID Cambodja             1 februari 2015 

Bezoek Wim en Gertie Dohmen aan SOID in Cambodja 

Wij staan op het punt om ons bezoek aan SOID in Cambodja af te ronden en wij willen jullie graag 

informeren over wat we gedaan hebben in de afgelopen drie weken. We hebben te maken gehad 

met verheugende zaken, maar ook met zorgen en problemen. 

We hebben natuurlijk onze school bezocht. Daar was de ontvangst zoals gebruikelijk heel hartelijk. 

De kinderen herkennen ons en eigenlijk verwachten ze ook dat wij hen herkennen, maar dat laatste 

is een hele opgave (150 kinderen….). We hebben een aantal lessen bijgewoond, inclusief de Engelse 

les met gebruik van de computer en een projector. Dit laatste is vooral bedoeld om de kinderen een 

correcte uitspraak bij te brengen en dat is voor hen moeilijk – hun eigen taal staat heel ver af van 

Engels. Maar we zijn toch geregeld verrast over het goede Engels van een aantal leerlingen.  

     

Op zaterdagochtend is de bibliotheek van de school opengesteld voor de kinderen. We zijn daar een 

kijkje gaan nemen en ons is gebleken dat er goed gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. De 

kinderen lezen dan boeken in hun eigen taal en in het Engels. 

     

Als we bij SOID zijn doen we altijd ook iets leuks met de kinderen van de school. Ook nu konden we 

niet ontkomen aan het traditionele uitje naar een groot waterbekken aan de westkant van Siem 

Reap. Daar kunnen ze zwemmen (nou ja, er zijn nauwelijks kinderen die dat kunnen) en ze krijgen er 

iets te eten. Het was weer een dolle pret. 
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In onze Nieuwsbrieven in 2014 hebben we jullie verteld over de straatarme familie van Chamrong. 

Dat is een jongentje dat samen met nog vier andere kinderen aan twee oma’s is toevertrouwd. De 

ouders zijn overleden of spoorloos. In 2014 hebben we met hulp van sponsors een nieuw huis voor 

hen laten bouwen en sinds die tijd krijgen ze een maandelijkse bijdrage van enkel e sponsors. Wij 

waren opgelucht toen we zagen dat de kinderen er nu aanzienlijk beter aan toe zijn dan in 2014. Ze 

zien er schoon en beter gevoed uit dan een jaar geleden. De gezondheid van Chamrong, die ons in 

2014 grote zorgen baarde, is sterk verbeterd. We hadden een pakket met voedsel en 

verzorgingsmiddelen bij ons en voor de kinderen hebben we nieuwe kleren gekocht, dit alles 

gesponsord door verschillende mensen 

            

                                                  Bij het huis van de familie van Chamrong 

Ons hadden alarmerende berichten bereikt over een ander gezin, namelijk het gezin van Srey Mom 

(het meisje dat in 2014 een been verloor bij een verkeersongeluk). Het gezin heeft twee dochters en 

een zoon. De dochters zijn leerlingen van onze school, de zoon volgt voortgezet onderwijs betaald 

door SOID. We zijn met Vanna op bezoek geweest bij het gezin. Ze bleken eigenlijk niets te bezitten. 

Ze wonen in een bouwsel dat de keuken is van het huis van de buren die hen toestaan hierin te 

wonen. Een toilet is er niet. Als ze willen koken dan lenen ze een pan. Ze hebben niets om op en 

onder te slapen en ze hebben niets van huisraad (afgezien van enkele onderkanten van plastic 

flessen waaruit ze eten en drinken). Dan hebben ze ook nog een dochter die een been mist. De 

moeder van het gezin is werkloos, de vader heeft af en toe werk. De mensen zijn ten einde raad. Het 

siert hen dat ze desondanks hun kinderen naar school laten gaan. Veel Cambodjanen die in een 
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vergelijkbare situatie verkeren, halen hun kinderen van school om ze te laten werken. In een 

UNESCO- studie die in januari 2015 is uitgekomen wordt gemeld dat een kwart van de kinderen in 

Cambodja tussen 7 en 14 jaar gedwongen de school verlaat omdat ze moeten werken.  

We hebben met onze Belgische collega-bestuurders overlegd en we hebben besloten om te 

proberen iets aan de situatie van het gezin te doen. Er is ons heel veel aan gelegen dat de kinderen 

naar school kunnen blijven gaan. Inmiddels wordt het gezin gesteund door twee sponsors. Tijdens 

ons bezoek hebben we mede namens een aantal sponsors huisraad, beddengoed en kleding voor 

hen aangeschaft. We zullen een toilet in het dorp laten aanpassen voor het kind dat een been mist. 

We onderzoeken de mogelijkheden voor huisvesting van het gezin. 

           

De kookhut waarin het gezin van Srey Mom overnacht (l) en Srey Mom (roze blouse), het 

meisje van het ongeluk 

Een vrolijker verhaal is het volgende. Zoals eerder gemeld zorgt SOID thans nog voor 5 kinderen die 

in een huis met verzorgster zijn ondergebracht. Het is inmiddels traditie dat als wij bij SOID op 

bezoek zijn, wij één of meerdere keren voor het avondeten zorgen. Zo ook nu weer: op een avond 

hebben we pizza’s laten komen (dat was geen gemakzucht, maar een wens van de kinderen) en een 

week later hebben we pasta gekookt. We waren weer diep onder de indruk van hun eetlust!  

  

         Pizza (links) en pasta (rechts) 
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In 2014 hebben we van een Amerikaanse stichting de toezegging gekregen dat zij de kosten van de 

kappersopleiding van Thay Thear, ons oudste weeskind, zouden betalen en voorts het voorgezet 

onderwijs van een andere wees waarvoor SOID zorgt. Pogingen van de stichting om het geld over te 

maken zijn tot dusverre op niets uitgelopen omdat de Amerikaanse overheid na de aanslag in New 

York (“9/11”) een uitgebreid en tijdrovend onderzoek naar de bestuurders van Amerikaanse 

stichtingen uitvoert. Dat is routine, maar het is heel frustrerend wan t in afwachting van de uitkomst 

kan de stichting geen geld naar het buitenland overmaken. Uiteindelijk besloot de stichting het geld 

contant aan ons te overhandigen. Dat is nu gebeurd. 

                    

        Op weg naar de overdracht van het geld         Met Tom, bestuurslid van de Amerikaanse stichting 

 

 Als wij in Siem Reap zijn, gaan wij ook soms naar een wijk van Veal Village waar een aantal van de 

kinderen van onze school wonen om ze op een ijs te trakteren, ook voor deze traktatie hadden wij en 

sponsor. Een van de onderwijzeressen van school was belast met de organisatie om te voorkomen 

dat er een chaos rond de ijskar ontstond. 
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        In Veal Village 

 

 

Terugblikkend op de afgelopen drie weken kunnen we vaststellen dat we de tijd heel nuttig hebben 

kunnen gebruiken. We hebben allerlei zaken besproken en geregeld, zoals financiële zaken, 

salarissen bij SOID, gebruik van het geld in SOID Opleidingsfonds, ontwikkelingsplan voor oudere 

kinderen bij SOID, gang van zaken in school, communicatie en rapportage, de thuissituatie van een 

aantal kinderen en nog tal andere zaken. Daarnaast hebben we ook veel plezier gehad met de 

kinderen en van onze drie weken in Cambodja. We kunnen met veel voldoening terugzien op deze 

tijd.  

 

De laatste zondagmiddag zijn we bij Mr Vanna thuis op bezoek geweest en daar hebben we afscheid 

genomen.  



6 
 

                              

                        Afscheid bij Vanna thuis, met zijn gezin en een aantal kinderen van SOID 

 

 

Wim en Gertie Dohmen 

 

 

 

 

                                           


