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 Nieuwsbrief SOID Cambodja 26 augustus 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 

In onze Nieuwsbrieven van 21 april 2020 en 10 mei 2020 hebben we jullie een beeld 

geschetst van de situatie in Cambodja en bij SOID na het uitbreken van de 

coronacrisis in het land. Met deze Nieuwsbrief willen we jullie laten weten hoe het er 

nu voorstaat. 

 

1. Cambodja en het coronavirus 

Cambodja heeft nog steeds zwaar te lijden onder de coronacrisis die eind februari 

2020 uitbrak. De scholen in Cambodja zijn nog steeds gesloten en dat geldt ook voor 

SOID’s school. Het toerisme, dat een belangrijke bron van inkomsten is voor het 

land, ligt volledig stil. Er worden geen toeristenvisa’s afgegeven. Nu de toeristen 

massaal wegblijven is de situatie dramatisch geworden. Siem Reap, de stad waar 

SOID werkt en die economisch vrijwel volledig afhankelijk is van toerisme, is een 

soort spookstad geworden. De hotels en restaurants zijn nagenoeg leeg en bieden 

geen werk, de vloot van tuktuk chauffeurs staat werkloos, aanbieders van trips en 

gidsen hebben geen werk, de bouw ligt stil, etc. Het is onduidelijk hoe en wanneer de 

economie weer op gang komt. 
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2. Noodhulp door SOID 

De crisis heeft voor de bevolking tot een schrijnende situatie geleid. Wie geen werk 

heeft, heeft geen inkomsten en wie geen inkomsten heeft lijdt honger en krijgt geen 

medische zorg. De overheid biedt geen vangnet voor de massa’s die in de 

problemen zijn gekomen.  

Er zijn 109 gezinnen die kinderen hebben op de basisschool van SOID of die hun 

kinderen voortgezet onderwijs aan een staatsschool laten volgen (door SOID 

betaald). Om de overlevingskansen van deze gezinnen te vergroten, heeft SOID in 

maart 2020 besloten om ze beperkte voedselhulp te geven (in aanvulling op de 

maandelijkse rijstverstrekking door SOID) en medische zorg te bieden. Sinds het 

uitbreken van de crisis heeft SOID tot op heden in totaal 26 mensen voor enige tijd in 

het ziekenhuis gehad. 

Deze voedsel- en medische hulp is heel kostbaar omdat het om grote aantallen 

mensen gaat. Elke maand kost dit thans ca. Euro 4000 extra, d.w.z. bovenop de 

normale kosten van SOID. In totaal hebben we hieraan tot nu toe ca. Euro 21.000 

besteed. Deze kosten worden betaald uit een aantal bijzondere, grote donaties die 

SOID in de periode 2016 – 2019 heeft ontvangen. We worden dus wat dit betreft 

geholpen door het toeval. Daarnaast heeft SOID naar aanleiding van onze 

Nieuwsbrief van 21 april 2020 extra donaties ontvangen. Als de crisis nog veel langer 

duurt, zullen we moeten bekijken of en hoe we deze noodhulp kunnen voortzetten. 

De hulp is noodzakelijk, maar effectief: in deze 109 gezinnen zijn tot nu toe geen 

mensen aan het coronavirus of aan honger overleden. In de rest van het dorp is dit 

wel het geval. Onze directeur Sok Vanna heeft grote moeite om, in opdracht van ons, 

zich te beperken tot SOID-gezinnen. Hij staat dagelijks voor morele dilemma’s en hij 

haalt zich de woede op de hals van hen die geen hulp van SOID ontvangen. We 

hebben echter geen keuze: de groep in Veal Village die geen hulp krijgt is ongeveer 

10 keer zo groot als de groep die wel hulp krijgt. Het is voor SOID financieel absoluut 

onmogelijk om de groep die hulp krijgt uit te breiden. 
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Onderwijzeres SOID bezoekt zieke         Oma met kleinkinderen Chamrong en Samnan 

 

3. Onderwijs  

Sok Vanna en de leerkrachten besteden veel tijd aan hulpverlening (voedsel 

verstrekken, medische hulp). Daarnaast houden de onderwijzers zich bezig met het 

helpen van kinderen met onderwijs thuis. Ze geven de kinderen ook huiswerk.  

                

        Onderwijzer van SOID helpt kinderen van voortgezet onderwijs met opgaven 
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                            Kinderen van SOID’s basisschool krijgen thuis les 

De overheid heeft in de afgelopen maanden voor lesmateriaal en huiswerk voor 

leerlingen in het voortgezet onderwijs gezorgd. Ook werden toetsen afgenomen 

waarvan de uitslag mede bepalend is voor de eindresultaten van de examens. 

Het ziet er nu naar uit dat de overheid de hoogste klas van de onder- en de 

bovenbouw van het voortgezet onderwijs op 1 september 2020 weer van start zal 

laten gaan. Deze leerlingen zullen in de komende maanden de verloren tijd inhalen 

en in december 2020 examens afleggen (in plaats van in augustus 2020). De overige 

klassen in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs blijven tot nader order nog 

gesloten. Voor deze kinderen is het nog steeds een kwestie van thuiswerken. SOID 

volgt de regels voor de staatsscholen en zal dus voorlopig de school nog niet 

openen. 

 

4. Tragische ongevallen 

Srey Pitch, een 13 jaar oud meisje van onze basisschool, werd in juli op haar fiets op 
straat aangereden door een auto. Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis is het kind 
overleden. Ze zat in de hoogste klas van onze school en ze zou naar het voortgezet 
onderwijs gaan. Aan die droom is abrupt een einde gekomen. Haar ouders zijn 
straatarm en konden de crematie niet betalen. Vanna en de 6 onderwijzers hebben 
geld bijeengelegd om deze kosten te betalen. Dat is temeer ontroerend omdat zij zelf 
moeite hebben om financieel rond te komen. 
 
Srey Pov, een 17 jaar oud meisje dat door SOID betaald voortgezet onderwijs aan 
een staatsschool volgt, heeft in augustus haar vader verloren. Ook hij werd het 
slachtoffer van een verkeersongeluk. Het gezin (moeder, zoon en dochter) dat 
financieel afhankelijk van hem was, zit in grote problemen. Sok Vanna heeft hen 
bijgestaan met de afhandeling bij de politie.  
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5. Ten slotte: goed nieuws 
 
In juni 2020 hebben we besloten om voor een weduwe met 5 kinderen, de hut waarin 
ze woonde te laten herbouwen. De hut was een zorgwekkend allegaartje van hout, 
lappen en papier - het bood geen enkele bescherming tegen de regen (als het 
regent, gaat de weduwe bij andere gezinnen op zoek naar onderdak voor haar 
kinderen.....). De start van de verbouwing heeft wat vertraging opgelopen, o.a. omdat 
het vaak regende, maar nu is het bijna zover. De verbouwing kost ca. Euro 2300.  
 

                                         
                   

      De weduwe met haar 5 kinderen bij hun oude hut 

 

 

De sloop van de oude hut 
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Contactgegevens 

 
Eventuele vragen of reacties kunt u sturen naar: 
 
Wim en Gertie Dohmen 046-4526459  wimdohmen@hotmail.com 
Lisztstraat 17 
6137 ED Sittard (Nederland) 
 
 
Website SOID: www.soidngo.org  
 
 
Bankrekening: IBAN NL79 INGB 0004 9941 95, ten name van Stichting SOID 
Nederland. 
                                         
 

 
 

 

 

http://www.soidngo.org/

