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Beste mensen,      

We willen door middel van deze Nieuwsbrief jullie graag op de hoogte brengen van de stand 
van zaken bij SOID in Cambodja.  

Zoals eerder gemeld, wordt Cambodja sinds februari vorig jaar zwaar getroffen door het 
coronavirus. Net zoals in Nederland en andere landen, slaat het virus in golven toe. De 
toestand is nu ernstig. Begin maart 2021 besloot de regering van Cambodja tot het sluiten 
van stads- en provinciegrenzen om de verspreiding van het coronavirus te beperken (de 
landsgrenzen zijn al enige tijd gesloten).   

De regering heeft een vaccinatieprogramma dat grotendeels afhankelijk is van vaccin 
gedoneerd door China. Aanvankelijk lag de nadruk op het vaccineren van de top van het 
landsbestuur en verder het leger en de politie. Nu is sinds enkele weken de rest van de 
bevolking aan de beurt. Thans zijn 1,3 miljoen Cambodjanen gevaccineerd (de omvang van 
de bevolking is 16,5 miljoen d.w.z. iets kleiner dan die van Nederland). 

Nadat de scholen in Cambodja een aantal weken open waren geweest, zag de regering zich 
op 23 maart 2021 gedwongen om in verband met corona de scholen weer te sluiten. Dat zou 
aanvankelijk voor 2 weken zijn, maar die zijn al lang voorbij en de scholen zijn nog niet open. 
SOID doet zijn best om de kinderen van onze basisschool thuis te helpen met onderwijs, zie 
foto. Onze studenten die aan een staatsschool voortgezet onderwijs krijgen (maar nu dus 
tijdelijk niet), maken thuis gebruik van studiemateriaal dat door de overheid wordt verstrekt.  

 
De problemen met de voedselvoorziening en de medische zorg voor de gezinnen waarvan 
kinderen onderwijs van SOID ontvangen, duren onverminderd voort. Zolang er geen 
toeristen naar Cambodja komen, hebben deze gezinnen nauwelijks of geen inkomen. SOID 
zag zich daarom gedwongen om door te gaan met het verschaffen van voedsel en medische 
hulp, maar wel op een kleinere schaal dan in 2020 het geval was. Tot nu toe heeft deze hulp 
in 2021 ca. Euro 5500 gekost.  
 
De voedselhulp wordt in dank ontvangen, maar het komt neer op minder dan Euro 0,50 per 
dag per gezin en dat is onvoldoende om te overleven. SOID kan en wil de hulp niet 
uitbreiden, om te voorkomen dat de toekomst van onderwijs door SOID financieel in gevaar 
komt. Van veel gezinnen is de kostwinner naar andere delen van het land vertrokken om in 
de landbouw te werken. Andere gezinnen voeden zich bij met insecten, muizen, slangen 
etc., zie foto. 
 
We hopen van ganser harte dat de situatie binnen afzienbare termijn verbetert, zodat de 
toeristen weer terugkeren, de mensen weer een inkomen hebben en de kinderen weer naar 
school kunnen. 
 
We hebben ook goed nieuws: het Nederlandse bedrijf MedXL Europe (www.medxl-
europe.com) gaat vanaf nu SOID financieel steunen. We zijn heel verheugd dat we deze 
steun krijgen!   
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Wim en Gertie Dohmen 

http://www.medxl-europe.com/
http://www.medxl-europe.com/
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