Jaaroverzicht 2018 van SOID Cambodja
Beste mensen,
In dit Jaaroverzicht zetten we de belangrijkste zaken van SOID in Cambodja op een
rij, zodat jullie een beeld krijgen van wat er gebeurd en gedaan is. Tevens geven we
een overzicht van de financiële gang van zaken in 2018.

1. Onderwijs
SOID ziet het verschaffen van onderwijs aan kansarme kinderen als zijn belangrijkste
taak.
1.1 Basisschool van SOID (Veal Village School)
Het aantal kinderen dat de school bezoekt is stabiel en bedraagt ca. 150 kinderen.
Ze zijn in de leeftijd 5-16 jaar. Er wordt Khmer (Cambodjaans), Engels en
rekenonderwijs gegeven. Ook wordt er computerles en naailes gegeven. De school
heeft ook in 2018 goed gefunctioneerd. Wel hebben we in 2018 te maken gehad met
verloop bij de onderwijzers. Aan het begin van het jaar verliet de computeronderwijzer ons om onduidelijke redenen, in het voorjaar vertrok een onderwijzer in
verband met zijn verhuizing naar een andere provincie en in juli stapten twee
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onderwijzers plotseling op omdat ze elders meer konden verdienen. De snelle
stijging van de salarissen in Cambodja is echt een probleem. Intussen hebben we
voor alle posten nieuwe leerkrachten aangesteld. We zijn erg te spreken over deze
nieuwe medewerkers.
In SOID’s computerklas krijgen 25 kinderen bij toerbeurt les in het gebruik van een
computer. We beschikken over 10 functionerende computers. Er is veel animo voor
deze lessen.
Eind 2017 had de Cambodjaanse overheid maatregelen aangekondigd tegen
buitenlandse vrijwilligers die in Cambodja bij hulporganisaties werken(o.a.
werkvergunning door Cambodjaanse overheid, visum als vrijwilliger, financiële
heffing). Aangekondigd werd dat strikte handhaving zou plaatsvinden door middel
van controles. Omdat Sok Vanna vreesde dat deze controles tot hinder en
(inofficiële) betalingen zouden leiden, heeft hij in 2017 een officiële vergunning als
school aangevraagd. Tot ons genoegen is deze aanvraag in december 2018
gehonoreerd. Hiermee valt de school van SOID nu onder het Ministerie van
Onderwijs en daarmee is de kans op controles door overijverige politiemensen
verkleind.

Vergunning waarin de basisschool van SOID als school wordt erkend
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1.2 Voortgezet onderwijs: het SOID Opleidingsfonds
SOID betaalt voor een aantal kinderen het voortgezet onderwijs aan een
staatsschool. Het geld hiervoor komt uit het SOID Opleidingsfonds. Per oktober 2018
volgen 17 kinderen dit onderwijs.
Het geld in het Opleidingsfonds wordt door particulieren en organisaties ingebracht.
Tot onze grote vreugde is, mede dank zij een bijzondere donatie die we in 2018
hebben ontvangen, de financiering van de opleiding voor deze 17 kinderen
grotendeels veiliggesteld. Voor kinderen die in 2019 en later aan voortgezet
onderwijs beginnen moeten we nog financiering vinden.

Roen Vicheka

Kouy Kunth

De nieuwkomers in het voortgezet onderwijs, oktober 2018

2. Onderhoudsproject
In het voorjaar van 2018 hebben we bij de school van SOID een groot
onderhoudsproject uitgevoerd. De school staat er sinds voorjaar 2012 en intussen
hadden zon en regen hun tol geëist. De school werd helemaal opnieuw geschilderd
en buiten werden betonnen vloeren gerepareerd. Ook werd de capaciteit van het
afvalwater/rioleringssysteem vergroot, omdat bij eerdere gelegenheden met zware
regenval het bestaande systeem niet alle water aankon. Tijdens de regentijd in 2018
is gebleken dat deze capaciteitsverhoging effectief is.
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Werk aan het vergroten van de capaciteit van het waterafvoersysteem

3. Hulp in individuele gevallen
In het afgelopen jaar hebben we weer te maken gehad met gezondheidsproblemen
van kinderen van onze school en soms van hun ouders. In een aantal gevallen heeft
onze directeur Sok Vanna voor medische behandeling en medicijnen gezorgd,
betaald door SOID. De problemen waren van allerlei aard: gebroken ledematen,
snijwonden door onvoorzichtigheid, en ziekte. In het Cambodjaanse
gezondheidssysteem is voor de persoon die hierdoor wordt getroffen geen medische
zorg als hij/ zij arm is.
Sok Vanna is meer dan onze schooldirecteur. Voor een groot aantal arme gezinnen
is hij de enige hoop.
Ook geeft SOID financiële steun aan een klein aantal extreem arme gezinnen. Deze
steun is mogelijk dank zij speciale donaties door een aantal sponsors.
In januari 2018 hebben wij zelf een bezoek gebracht aan een moeder die met haar
drie kinderen in een open koeienstal woont. We hebben voorgesteld dat we deze stal
voor een deel zouden verbouwen zodat het gezin betere woonruimte krijgt. Helaas is
dit plan niet doorgegaan: de eigenaar van de stal wilde niet schriftelijk laten
vastleggen dat het gezin er mocht blijven wonen nadat de verbeteringen waren
uitgevoerd….
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We verlenen ook steun aan een “familie” van 2 grootmoeders met in totaal 5
kleinkinderen. In het voorjaar van 2014 hebben we de woning van deze familie laten
herbouwen. In december 2018 kregen we te horen dat een van de grootmoeders met
3 kleinkinderen is afgereisd naar haar geboortestreek om haar eigen moeder te
helpen. We weten nog niet hoe dit verder zal gaan. In ons komende bezoek (januari
2019) zullen we onderzoeken wat er aan de hand is.

4. Bijzondere acties
In maart 2018 organiseerde de basisschool “Lahrhof” in Sittard haar jaarlijkse
sponsorloop. Alle kinderen van de school hebben zich bij deze sponsorloop met
succes ingespannen om voor SOID een goed resultaat te bereiken!
Eind augustus 2018 hield de basisschool “Aan de Meule” in Sittard een markt op
school. Ook dit evenement was een groot succes. De opbrengst werd aan SOID
geschonken.
5. Vrijwilligers
In 2018 heeft SOID weer een aantal vrijwilligers ontvangen die zich ter plaatse nuttig
hebben gemaakt met lesgeven. In het voorjaar hadden we voor 1-2 maanden
4 Belgische onderwijzeressen in opleiding, in augustus ontvingen we voor drie weken
4 Belgische onderwijzeressen. SOID is daar zeer mee geholpen.
Naast vrijwilligers heeft SOID in 2018 ook weer de nodige bezoekers ontvangen, o.a.
uit België, Nederland, Engeland en Japan.

6. Toezicht op SOID
Zoals goed gebruik is, brachten leden van het bestuur van SOID een aantal
bezoeken aan SOID in Cambodja. In januari 2018 gingen wij zelf op bezoek. In juli
2018 brachten onze collega-bestuurders Martine en Jaak uit België een bezoek.
Tijdens deze bezoeken werd met Sok Vanna, onze plaatselijke directeur, de stand
van zaken bij SOID besproken en werd controle uitgevoerd. Daarnaast werden er
plannen en afspraken gemaakt tussen bestuur en de directeur. Deze bezoeken
komen voor eigen rekening van de bestuurders.

7. Training en coaching SOID Cambodja
Sinds 1 december 2017 hebben we tijdelijk op part time basis een adviseur
aangetrokken voor SOID in Cambodja. Hij ondersteunt en traint de leiding en de
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onderwijzers van SOID in zaken als effectief lesgeven, gebruik van internet,
communicatie, planning en rapportage. Wij gaan ervan uit dat ons dit vooruit zal
helpen. De adviseur heeft ervaring op deze gebieden. Hij ontvangt een passende
vergoeding voor zijn werk bij SOID.

8. Financiële gang van zaken bij SOID
De officiële rapportage door SOID Cambodja is in US Dollars. Onderstaande cijfers
zijn omgerekend met Euro 1 = US Dollar 1,18 (gemiddelde voor 2018).
De kosten van van SOID in Cambodja waren in 2018 als volgt:
Kosten Euro

2018

Leiding en administratie
School
Voortgezet onderwijs
Voedselprogramma
Onderdak kinderen
Overige

3830
25606
9966
6508
1181
5431

TOTAAL

52522

De uitgaven samenhangend met onderwijs (school, voortgezet onderwijs,
voedselprogramma) vormen 81% van de kosten. De kosten van leiding en
administratie zijn laag en stabiel.
De uitgaven zijn in 2018 ruim Euro 5100 hoger dan in 2017. De volgende factoren
leidden tot stijging van de kosten:
-

-

Hogere kosten voor de school. Dit is vooral het gevolg van salarisontwikkelingen. De overheid verhoogde per 1 januari 2018 de salarissen van
onderwijzers en ander overheidspersoneel met 50%. Dit leidde tot een loongolf
en een prijsexplosie in Cambodja. SOID zag zich gedwongen om met de
salarissen te volgen. Ook werd SOID met gestegen prijzen geconfronteerd.
Daarnaast is er het incidentele effect van een groot onderhoudsproject aan de
school in 2018.
Als gevolg van de prijsstijging van rijst werd het voedselproject aanzienlijk
duurder.
De kosten van voortgezet onderwijs zijn gestegen omdat er meer studenten aan
dit onderwijs deelnemen. Ook is een aantal studenten doorgestroomd van
Secondary School naar de duurdere High School.
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-

De kosten “Overige” in bovenstaande tabel zijn kosten van hulp aan gezinnen in
acute nood (medisch, huisvesting). Het geld hiervoor wordt door een aantal
particuliere sponsors opgebracht. Het aantal gezinnen dat extra financiële hulp
ontvangt nam toe.

De inkomsten van SOID in Cambodja waren in 2018 als volgt:

Inkomsten Euro

2018

Sponsors
SOID activiteiten
SOID Opleidingsfonds

43517
342
9966

TOTAAL

53825

De inkomsten zijn in 2018 ongeveer Euro 1300 hoger dan de uitgaven. Deze reserve
wordt ingezet voor de aankoop van rijst begin januari 2019.
De inkomsten uit het SOID Opleidingsfonds bestaan uit geld dat eerder in dit fonds is
gestort en dat nu gebruikt wordt om de kosten van voortgezet onderwijs te betalen.
Dit geld is ook afkomstig van sponsors. De financiering van SOID gebeurt dus in feite
voor vrijwel 100% door buitenlandse sponsors. Donaties uit Nederland en België
vormen het grootste aandeel.
Een gedetailleerde financiële rapportage is beschikbaar.
In Nederland wordt het geld voor SOID verworven door de Stichting SOID Nederland
die het vervolgens overmaakt naar SOID Cambodja.
De donaties in 2018 zijn afkomstig van organisaties, waaronder Fontys, Horizonte
Groep BV, Stichting Mevr. M.G. Keulaerds Fonds, Praktijk Marlou Janssen, Stichting
Cura II, Charity Stichting Rob Beers, de Lahrhofschool en de basisschool Aan de
Meule. De Amerikaanse stichting Cambodian Education Fund heeft een aantal
studiebeurzen voor kinderen in het voortgezet onderwijs toegekend. Ook heeft een
groot aantal particulieren SOID gesteund met donaties.
We mochten ook een heel bijzondere donatie ontvangen. Een goede vriendin van
ons overleed in augustus 2018. Ze had nadrukkelijk gevraagd om bij haar afscheid in
plaats van bloemen voor haar, geld te doneren aan SOID. Dat heeft geleid tot een
aanzienlijke donatie aan SOID.
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9. Vooruitzichten
Inkomsten en uitgaven van SOID zijn min of meer in evenwicht. Deze situatie kan
veranderen door een aantal mogelijke ontwikkelingen waaronder:
a. Teruglopen van inkomsten. We doen ons best om de inkomsten op peil te
houden. Wat niet helpt is de vergrijzing en het uitblijven van indexatie van de
pensioenen in Nederland.
b. Verzwakking van de Euro t.o.v. de US Dollar. Daar hebben wij natuurlijk geen
invloed op.
c. Loon- en prijsontwikkeling in Cambodja. Hierover het volgende. En
De economische groei van Cambodja is nu al een aantal jaren op een hoog niveau
van ongeveer 7 % per jaar en naar verwachting zal deze zich voortzetten. De groei
gaat echter gepaard met grote ongelijkheid in inkomen. Een elite slaagt erin om de
vruchten van de groei grotendeels naar zich toe te halen. De grote massa van de
bevolking wordt er niet beter van. Lonen stijgen wel, maar die houden nauwelijks tred
met de toename van de kosten van levensonderhoud. De armen blijven arm. Op
termijn zal dit wel veranderen, maar intussen heeft SOID wel last van de stijgende
salariskosten en prijzen in Cambodja. Dit probleem wordt groter en het noopt ons tot
voorzichtigheid bij het aangaan van financiële verplichtingen.

10. Stichting SOID Nederland
Het jaarverslag van SOID Nederland is te vinden op de website van SOID Cambodja
(www.soidngo.org) in het Nederlandstalige deel, onder “SOID Nederland”.
De gegevens van de Stichting zijn als volgt:
Bankrekening t.n.v. Stichting SOID Nederland
IBAN code:

NL79INGB0004994195

BIC code:

INGBNL2A

KvK-nummer:

55045448

ANBI-nummer:

851543996
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11. Woord van dank
In 2018 heeft SOID aanzienlijke financiële steun mogen ontvangen van een aantal
organisaties, bedrijven en een groot aantal particuliere sponsors. Zonder deze steun
zou het voor SOID volstrekt onmogelijk zijn om zijn missie te vervullen.
Wij willen jullie allen danken voor jullie blijvende belangstelling voor SOID. Wij Gertie en ik - voelen ons bijzonder gesteund door jullie bemoedigend woord en de
morele en financiële steun aan de organisatie.
Wij wensen jullie een fijn en gelukkig 2019 !

Wim en Gertie Dohmen

12 januari 2019
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