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Nieuwsbrief SOID Cambodja februari 2019 

 

Verslag van ons verblijf in Cambodja 24 januari t.m. 7 februari 2019 

 

1. Algemeen 

Na een reis van 23 uur van deur tot deur, waren we eindelijk op onze vertrouwde 

plek in Siem Reap in Cambodja.  

Ons eerste gesprek was met Sok Vanna, de directeur van SOID. We hadden een 

behoorlijke lijst van onderwerpen om tijdens ons verblijf met hem te bespreken. 

Vanna was blij ons weer te zien, hij voelt zich dan veel meer gesteund in zijn werk. 

We merkten dat hij behoefte had om zijn hart te luchten. Vaak zeggen we als we 

thuis zijn: “Waarom reageert Vanna zo laat?”. Nu hoorden we dat hij heel vaak naar 

het dorp moet waar de kinderen van onze school vandaan komen. In de gezinnen 

zijn er veelvuldig problemen: ruzie tussen ouders, huiselijk geweld, zieken, 

problemen met de overheid. Dat heeft vooral te maken met het uiterst lage niveau 

van ontwikkeling van de mensen. Vanna is dan degene die ze vertrouwen en 

waarvan ze verwachten dat hij zal helpen. Hij is dan meer een maatschappelijk 

werker dan de directeur van SOID. Hij moet ook geregeld opdraven bij de overheid 

voor overleg over in onze ogen soms onbelangrijke zaken en dat kost hem soms een 

hele dag. Kortom, we hoorden nu eens echt dat het voor hem niet altijd gemakkelijk 

is om op tijd te reageren op onze mails. We constateerden dat hij zwaar belast is. 

                             

Aan het werk met Vanna (op zijn verjaardag!) 
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2. Onderwijs 

Naar onze school gegaan en eindelijk na een jaar de kinderen weer gezien. We 

werden weer heel hartelijk ontvangen door kinderen en onderwijzers. De kinderen 

hingen aan ons en moesten even een knuffel, het zijn schatten. We maakten kennis 

met twee nieuwe onderwijzers, heel vriendelijk, goed Engels sprekend en gelukkig 

goed in lesgeven.   

Op dit ogenblik hebben we twee Belgische stagiaires die 3 maanden lesgeven aan 

onze school. Samen met de vaste leerkracht staan ze dan voor de klas. Dat werkt 

goed. 

 

In de klas bij SOID’s school 

We hebben ook al onze 17 studenten gesproken waarvoor SOID het voortgezet 

onderwijs aan een staatsschool betaalt. Wat zijn ze volwassen aan het worden en 

wat een leuke en blije jongelui! Hun schoolprestaties zijn indrukwekkend. In hun klas 

(van 40 – 60 studenten) zitten ze in het algemeen in de top 5. In het najaar van 2019 

zijn de eerste 4 studenten klaar met voortgezet onderwijs. In principe zouden die dan 

naar de universiteit kunnen, maar daarover moeten we nog verder nadenken. 

Jaarlijks verlaten zo’n 15-20 kinderen SOID’s basisschool. Een aantal stroomt door 

naar het voortgezet onderwijs. Anderen verhuizen met hun ouders naar een ander 

deel van het land. Soms zijn kinderen van de basisschool “uitgeleerd” zonder dat het 

voortgezet onderwijs voor hen erin zit. Enkele kinderen krijgen een opleiding in een 

vak; dat gebeurt dan bij een bedrijfje, want vakscholen zijn er nog niet in Cambodja. 

We hebben met Vanna afgesproken dat hij zich zal inspannen om een groter aantal 

kinderen aan een vakopleiding te helpen.   
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3. Salarisaanpassingen 

Cambodja ontwikkelt zich in economisch opzicht goed. De groei heeft vooral plaats in 

de hoofdstad Phnom Penh (textielfabrieken) en in het zeer toeristische Siem Reap, 

de plaats waar SOID is gevestigd. Het platteland blijft achter. Van de groei profiteert 

vooral een kleine elite. In Siem Reap is er grote vraag naar jonge mensen die goed 

Engels spreken (hotels, restaurants, gidsen, etc). Dat is de reden waarom SOID op 

zijn basisschool Engelse les geeft. De keerzijde van de vraag naar Engels 

sprekenden is dat SOID met het bedrijfsleven en met andere stichtingen moet 

concurreren als het om Engels sprekende onderwijzers gaat. In 2018 hebben we de 

salarissen aanzienlijk moeten verhogen. Voor 2019 hebben we een beperkte 

verhoging afgesproken. 

 

4. Bezoek aan gezinnen 

We hebben ook een aantal gezinnen die speciale aandacht nodig hebben. Zij krijgen 

financiële steun van bepaalde sponsors of van SOID. Het is de goede gewoonte om 

deze gezinnen te bezoeken als wij en als Martine en Jaak er zijn. Deze gezinnen 

krijgen dan een extra voedselpakket en eventueel andere zaken als dat nodig is. Ook 

nu weer zijn we eerst voedsel, fruit en spullen gaan kopen op een van de plaatselijke 

markten. De volgende gezinnen werden bezocht: 

Gezin van Srey Mom 

Srey Mom is het meisje dat een aantal jaren geleden een been verloor. Ze heeft toen 

door ons toedoen en met hulp van het Liliane Fonds een beenprothese gekregen. Ze 

wordt regelmatig gecontroleerd en de prothese wordt bijgesteld of vervangen. Het 

gezin woont in een eenvoudige woning die SOID enkele jaren geleden heeft gekocht. 

                     

 Moeder van Srey Mom, zusje van Srey Mom, Srey Mom en Gertie 
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Dit gezin doet het nu prima. De ouders hebben werk, weliswaar laag betaald maar 

toch. Srey Mom zit in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs en ze heeft 

onlangs een certificaat gekregen omdat ze drie maanden achter elkaar op de eerste 

plaats in haar klas eindigde. Haar broer doet het ook goed in het voortgezet 

onderwijs. Zonder SOID zouden deze kinderen deze kans nooit hebben gekregen.    

  

Gezin van Srey Aun 

Ook dit gezin doet het goed. SOID heeft voor woonruimte gezorgd (één kamer met 

keukentje en toilet) en daar zijn de ouders en de kinderen heel blij mee. De oudste 

dochter, Srey Aun, doet het heel goed in het voortgezet onderwijs. 

                   

Van rechts naar links op eerste rij: Srey Aun, Gertie, moeder van Srey Aun, zusjes 

 

Gezin van Srey Ka 

Dit is een uiterst triest verhaal. Dit meisje van 15 jaar woont al lang bij haar 

grootouders omdat haar ouders zijn overleden. Haar opa is in 2018 overleden. Nu is 

haar oma van 73 jaar (ze lijkt eerder 83) ernstig ziek. Vanna heeft haar naar een 

ziekenhuis in Siem Reap gebracht. Aan één long heeft ze tuberculose, de andere 

long is door kanker aangetast.  

Tijdens het verblijf van de oma in het ziekenhuis, moet er continu iemand bij haar zijn 

om haar te verzorgen. In het ziekenhuis verrichten ze alleen maar medische 

handelingen en voor de rest zoek je het maar uit: voeding, persoonlijke verzorging, 

hygiëne, etc. Die taak ligt bij Srey Ka, maar aangezien die naar school moet in 

verband met toetsen, zorgen de juf van onze naaiklas en onze klusjesman overdag 
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voor de oma. De kleindochter slaapt ’s nachts in het ziekenhuis onder het bed van 

haar oma. Vreselijke toestanden.  

Toen de oma voor een paar dagen weer thuis was hebben we haar bezocht. Wat we 

aantroffen was mensonwaardig. Een heel zieke bejaarde vrouw liggend in haar hut 

op een grote houten plank van nauwelijks 2 x 2 meter, min of meer in de open lucht 

(de plank is haar huis…).Ze leek in onze ogen meer dood dan levend.  

                  

De oma van Srey Ka in haar huis. Chandou, SOID’s naai-juf zorgt voor haar 

Men heeft ons röntgenfoto’s van haar borstkas laten zien en daarop was maar één 

long te zien (die met tuberculose). De andere door kanker aangetaste long is 

“poreus” zo werd ons verteld, en die long zou operatief moeten worden verwijderd in 

een ziekenhuis in Phnom Penh, zo is ons verteld. Maar dat laatste is in Cambodja 

niet zo eenvoudig. Zonder geld word je in elk geval niet geholpen. SOID komt voor 

een duivels dilemma te staan: de oma zelf heeft geen rooie cent en voor SOID zou 

een operatie ook veel geld zijn. Daar zijn we nog niet uit. 

Vanna zal binnenkort weer met de arts overleggen. We wachten nu op nadere 

berichten.  

 

Gezin van Chamrong 

Nu een verhaal van harteloosheid en trouweloosheid. Chamrong, een jongen van 11 

jaar en zijn broertje van 10 jaar woonden met hun oma in een huis dat wij in 2014 

hebben laten herbouwen (de moeder van deze jongens is overleden en de vader is 

spoorloos, werd ons verteld). In dat huis woonde ook een andere oma, een halfzus 

van Chamrong’s oma. Die halfzus zorgde voor 3 kleinkinderen waarvan de ouders 
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overleden dan wel spoorloos waren. De twee oma’s en de vijf kleinkinderen waren al 

de nodige jaren samen. 

Eind 2018 kregen we te horen dat de oma met de 3 kleinkinderen plotseling met de 

noorderzon was vertrokken met meenemen van haar kleinkinderen. Tijdens ons 

bezoek kregen we details te horen. Toen de oma van Chamrong met haar 

kleinkinderen op een dag van haar werk bij haar huis terugkwam, kwam ze voor een 

gesloten deur te staan. Ze bleef wachten op haar halfzus, maar die kwam niet. Toen 

ontdekte de oma dat buiten het huis op een tafel wat spullen van haar lagen. Ze 

raakte in paniek en ze zocht contact met Vanna. Die heeft haar en de kleinkinderen 

voor enkele dagen een slaapplek op school gegeven.  

Vanna heeft vervolgens een en ander uitgezocht bij het dorpshoofd. De halfzus bleek 

het huis in het geheim te hebben verkocht en toen vertrokken te zijn. Ze had de 

koper absolute zwijgplicht opgelegd. Het dorpshoofd kon er ook niets aan 

veranderen, want het huis stond officieel op naam van de halfzus. Het bleek dat de 

jaren geleden spoorloos verdwenen dochter van de halfzus plotseling weer op het 

toneel was verschenen. Zij en haar man hadden jaren in Thailand in gevangenschap 

gezeten wegens illegale grensoverschrijding. Nu de dochter weer terug was, besloot 

de halfzus om het huis te gelde te maken en met haar dochter elders te gaan wonen. 

Het is niet te bevatten dat ze dit de oma van Chamrong en de twee kleinzonen 

aandoet.   

De oma van Chamrong en de twee kleizonen hebben nu tijdelijk een soort van 

onderdak gekregen bij een oude vriendin van de oma. We hebben hen bezocht. Ze 

bleken ondergebracht te zijn onder een overstekend dak, op een houten plateau van 

ca. 2 bij 2,5 meter. Dat is hun huis. ’s Nachts wordt het naar Cambodjaanse 

begrippen koud. Ze lagen met zijn drieën onder één oude deken in de buitenlucht. 

We hebben kussens, dekens en een muskietennet voor ze gekocht. Van geluk 

voerde de oma een dansje met Gertie uit! Ook hebben we ze aan kleding en andere 

spullen geholpen. 

  

De woning van het gezin van Chamrong               Oma, Chamrong, broertje 
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Ze zitten nu ver van onze school af en op eigen kracht kan de oma niet naar haar 

werk en de kleinkinderen niet naar school. Dat hebben we provisorisch opgelost door 

de oma en de jongens te laten ophalen en aan het einde van de dag weer terug te 

laten brengen naar hun opvangadres. Dir gebeurt door de jongen die tot fietsen-

maker is opgeleid, 

We gaan hard op zoek naar een oplossing voor deze situatie. We weten echter nog 

niet goed hoe dit verder moet. 

 

Gezin van Mevr. Sour (“de koeienmevrouw”) 

Een jaar geleden waren we bij deze mevrouw op bezoek. Ze woont met haar 3 

kinderen in een open koeienstal. We hebben toen een aannemer een voorstel laten 

uitwerken voor een bepakte woningaanpassing, waardoor dit gezin niet meer in de 

open lucht hoeft te wonen. We hadden zelfs al een potentiële sponsor gevonden die 

de kosten wilde dragen. Toen we de eigenaar verzochten om op papier te bevestigen 

dat dit gezin na de woningverbetering er zou mogen blijven wonen, kregen we nul op 

rekwest. Toen wilden wij niet verder met dit project. We hebben het gezin opnieuw 

bezocht en hun situatie is nog steeds zorgwekkend. 

Vanna zal voorzichtig de eigenaar van de stal nogmaals uitleggen waarom we een 

vorm van garantie willen. We hopen nog steeds hier iets te kunnen bereiken. 

 

   Mevr Sour en haar kinderen in de koeienstal (haar huis) 
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5. Ten slotte: het jaarlijkse uitje 

Een bezoek van ons aan SOID in Cambodja is niet compleet zonder het jaarlijkse 

uitje naar het meer aan de westkant van Siem Reap. Zodra de kinderen maanden 

voor het zover is te horen krijgen dat wij weer komen, beginnen ze zich daarop te 

verheugen. We kunnen daar dus niet meer onderuit, maar we gunnen het ze graag. 

Ook nu weer was het een feest!  

              

 

We hebben twee heel intensieve weken achter de rug bij SOID. We kijken er met 

veel voldoening op terug. We hebben heel nuttige dingen kunnen doen, maar we 

hebben ook genoten van ons verblijf hier. 

 

Hartelijke groet van ons, 

Gertie en Wim 

14 februari 2019 
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website SOID: www.soidngo.org  

 

Bankrekening: IBAN NL79 INGB 0004 9941 95, ten name van Stichting SOID 

Nederland. 

 

http://www.soidngo.org/

