NIEUWSBRIEF

12 mei 2015

Stand van zaken bij SOID en Veal Village School in Siem Reap,
Cambodja

SOID’s Veal Village School

Beste mensen,
In deze Nieuwsbrief willen we jullie in het kort informeren over een aantal zaken
betreffende SOID. Eerder dit jaar werd een Nieuwsbrief op 1 februari 2015 toegezonden.

SOID
In 2006 heeft de heer Sok Vanna, een Cambodjaan, een plaatselijke Non-governmental
Organization (NGO) opgericht in Siem Reap. De naam van de organisatie is “Supporting
Orphans and Indigent People of Cambodia For Development Organization (SOID)”, d.w.z.
“Organisatie voor steun aan de ontwikkeling van weeskinderen en armen in Cambodja”.
SOID is een bij de Cambodjaanse overheid geregistreerde organisatie die zich vooral richt op
onderwijs.
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Huis voor gezin van Srey Mom
In onze Nieuwsbrief van 1 februari 2015 hadden we gemeld dat Gertie en ik tijdens ons
bezoek aan SOID in Siem Reap in januari 2015 het gezin hadden bezocht waarvan een kind
een been heeft verloren 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. Bij ons bezoek aan het gezin bleek ons dat dit gezin buitengewoon arm is,
geen woning heeft en dat het hen verder aan alles ontbreekt. Ze mogen in een bouwsel
wonen dat eigenlijk de kookhut is van het huis van de buren (zie foto beneden) . We vonden
de situatie onhoudbaar en we vreesden ook dat in deze situatie het niet vanzelfsprekend is
dat de ouders hun kinderen nog naar school laten gaan - elk paar handen betekent een
beetje inkomen en voedsel aan het einde van de dag.
We hebben in onze Nieuwsbrief van 1 februari 2015 ook gemeld dat we de mogelijkheden
voor huisvesting van het gezin zouden onderzoeken. Uiteindelijk hebben Gertie en ik samen
met de twee Belgische bestuursleden besloten om voor eigen rekening en met een bijdrage
van een Belgische familie, een bedrag aan SOID te doneren. Hiermee kon SOID een stukje
grond met daarop een bestaand huis kopen. SOID stelt dit huis voor onbepaalde tijd
kosteloos ter beschikking van dit gezin.
Bij de woning hebben ook een westers zit-toilet (in plaats van een hurktoilet zoals Aziaten
gewend zijn) laten bouwen voor het gehandicapte kind.

De kookhut waarin het gezin overnachtte

De nieuwe woning van het gezin

In de nieuwe woning

Het toilet

Het gezin is dolgelukkig met hun nieuwe woonsituatie.
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Sponsorloop door Lahrhofschool
De basisschool "Lahrhof" in Sittard had besloten om twee projecten te steunen, een in
Nederland en een in het buitenland. Wij hebben eind 2014 namens SOID een aanvraag
ingediend en later kregen wij tot onze vreugde te horen dat SOID als buitenlands project
was verkozen. SOID zal vanaf 2015 een aantal jaren steun ontvangen van de Lahrhofschool.
Om geld in te zamelen, hebben de kinderen van de Lahrhofschool enkele weken geleden een
sponsorloop gehouden en op 3 april 2015 mochten wij uit handen van de directeur van de
school een symbolische cheque van Euro 2650,- ontvangen ten bate van SOID.
Voorafgaand aan de sponsorloop hebben Gertie en ik twee presentaties gegeven aan
de school, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. In de presentaties werd een
beeld gegeven van het leven in Cambodja en van het onderwijs aan de school van SOID. De
kinderen hadden veel belangstelling en stelden veel vragen, meer vragen dan in de daarvoor
geplande tijd konden worden beantwoord. De onderwijzeres van de hoogste klas van de
basisschool nodigde ons uit om de sessie in haar leslokaal voort te zetten omdat de kinderen
van haar klas nog zoveel wilden weten. Daar hebben wij graag gehoor aan gegeven.
Ik geef hier een aantal voorbeelden van wat er zoal werd gevraagd door de kinderen:
- Waarom zijn veel mensen in Cambodja zo arm? Zijn er ook rijke mensen? Waarom helpen
de rijke mensen de armen niet?
- Waarom helpt de regering van Cambodja de arme mensen niet?
- Waarom kunnen in Cambodja de kinderen van arme mensen niet naar school?
- Waarvan leven arme mensen in Cambodja?
- Is er in Cambodja elektriciteit en waterleiding? Moeten de arme mensen water uit de rivier
drinken (!) ?
- Wat eten de mensen in Cambodja?
- Hebben ze in Cambodja ook internet? Hebben de kinderen mobieltjes en i-pads?
- Waarom doet u dit werk en besteedt u er zoveel tijd en geld aan?
Dit is maar een greep uit alles wat er aan de orde is gekomen. We hebben met veel plezier
de presentaties gegeven en naar beste vermogen de vragen beantwoord. We zijn ervan
overtuigd dat de kinderen zich nu veel meer bewust zijn van de verschillen tussen de
Nederlandse en de Cambodjaanse samenleving.

Wim en Gertie Dohmen
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Kinderen van SOID’s school met afbeelding van logo en foto
van de Lahrhofschool
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Contactgegevens
Eventuele vragen of reacties kunt u sturen naar:
Wim en Gertie Dohmen
046-4526459
Lisztstraat 17
6137 ED Sittard (Nederland)

wimdohmen@hotmail.com

Martine De Keyser
016472088
Korenheide 8
3040 Loonbeek-Huldenberg (Belgie)

martine.dekeyser@soidngo.org

Website SOID: www.soidngo.org

Bankrekening: IBAN NL79 INGB 0004 9941 95, ten name van Stichting SOID
Nederland te Sittard.
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