
Nieuwsbrief SOID Cambodja 5 november 2021 

 

Beste mensen,      

Door middel van Nieuwsbrieven hebben wij jullie op de hoogte gehouden van de stand van 
zaken bij SOID in Cambodja. Als gevolg van de coronacrisis waren de berichten steeds 
nogal somber. We zijn blij dat we nu beter nieuws te melden hebben: op 1 november 2021 
zijn de scholen in Cambodja en dus ook SOID’s school weer opengegaan na een heel lange 
periode van sluiting! Dit was een grote opluchting voor iedereen. 

 

   

                                            Goed dat de school weer open is! 

Eerder dit jaar had het Nederlandse bedrijf MedXL Europe BV voor 150 shirts gezorgd voor 

de kinderen van de school van SOID. Het bedrijf DHL had die voor ons naar Siem Reap 

gebracht. Helaas was op dat moment de school gesloten, maar nu was het zover: op de dag 

waarop de school weer openging, zijn de shirts aan de kinderen uitgedeeld en ze waren er 

maar wat blij mee! 

                              

                                             Blij met de nieuwe sportshirts! 



Het is nog steeds regentijd in Cambodja. Het dorp Veal Village waar de meeste van onze 

kinderen wonen, heeft te lijden onder ernstige wateroverlast. Dat zorgt voor veel ongemak, 

zoals men zich wel kan voorstellen – zie onderstaande foto’s.  

   

Wij hebben eerder gemeld dat er in augustus 2021 vijf volwassenen zijn overleden bij de 

door SOID gesteunde 109 gezinnen met kinderen op onze school. In één gezin stierven 

zowel de vader als de moeder, zij lieten drie kinderen als wees achter. Onze directeur Vanna 

heeft gezocht naar een oplossing en het ziet ernaar uit dat het gaat lukken om deze kinderen 

onder te brengen in een kinderloos pleeggezin. De financiële kant van de zaak moeten we 

nog regelen. Het zal ons wat waard zijn als dit probleem wordt opgelost! 

                               

           De drie weeskinderen en de mevrouw die mogelijk hun pleegmoeder wordt 

 
 
Met vriendelijke groet, Wim en Gertie Dohmen 


