Jaaroverzicht 2020 van SOID Cambodja

Beste mensen,
Met deze Nieuwsbrief willen wij jullie een overzicht geven van de belangrijkste zaken
rond SOID in Cambodja in 2020. Details vinden jullie in eerder gezonden
Nieuwsbrieven.
1. Cambodja en de coronacrisis
Eind februari 2020 brak in Cambodja een crisis uit die het gevolg was van de
wereldwijde coronacrisis. Het toerisme, dat een belangrijke bron van inkomsten is
voor het land, kwam volledig stil te liggen. Dit leidde tot een dramatische situatie. De
hotels en restaurants kwamen leeg te staan en boden geen werk meer, de vloot van
tuktuk chauffeurs stond werkloos, gidsen en aanbieders van uitstapjes hadden geen
werk meer, de bouw stond stil, etc. Siem Reap, de stad waar SOID werkzaam is en
die economisch vrijwel volledig afhankelijk is van toerisme, werd een soort
spookstad.
De overheid heeft maandenlang ontkend dat er sprake was van coronagevallen in
Cambodja. Pas in november 2020 werd schoorvoetend toegegeven dat er zich
coronagevallen in het land voordeden.
1

Op dit moment is het onduidelijk hoe en wanneer de economie weer op gang zal
komen.
2. Onderwijs
Het zal jullie niet verbazen dat het onderwijs bij SOID zwaar te lijden heeft gehad en
nog steeds heeft van de coronacrisis. Eind februari 2020 werden de scholen in
Cambodja gesloten. In de loop van november gingen ze weer open en zo ook de
school van SOID. De vreugde was van korte duur. Na een nieuwe uitbraak van
corona in de hoofdstad Phnom Penh en in Siem Reap (niet als gevolg van de
opening van de scholen, maar door een aantal geïdentificeerde gevallen van corona)
moesten in de provincies waarin deze steden liggen de scholen weer dicht.
Alleen de eindexamenklassen van het voortgezet onderwijs (High School) mochten
onder strenge voorwaarden nog openblijven.
De overheid zorgde in de loop van 2020 voor lesmateriaal en huiswerk voor
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook werden toetsen afgenomen waarvan de
uitslag mede bepalend is voor de eindresultaten van de examens.
De onderwijzers van SOID hielden zich in 2020 bezig met onderwijs thuis in het dorp.

Kinderen van SOID’s basisschool krijgen thuis les
In november en december 2020 werden de uitgestelde eindexamens gehouden voor
de leerlingen van de staatsscholen. Eind december besloot de regering dat in
verband met de uitzonderlijk moeilijke situatie waarmee leerlingen in het jaar 2020 te
maken hebben gehad (coronacrisis, sluiting van scholen, thuis studeren), iedereen
geslaagd was. Dat betekent dat 3 door SOID gesponsorde leerlingen nu hun High
School diploma krijgen (p.8) en 2 leerlingen van Secondary School naar High School
worden bevorderd. Wij zijn heel blij voor deze jonge mensen dat dit gelukt is.
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De regering heeft nu besloten dat de scholen op 11 januari 2021 weer zullen
opengaan, met inachtneming van een aantal maatregelen (kleine groepen, afstand
houden, hygiëne). De school van SOID gaat dan ook weer open. We hopen nu maar
dat er geen volgende coronagolf komt die ons dwingt om onze school weer te sluiten.
3. 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). Er zijn gezinnen die noodgedwongen naar
de bossen trekken om insecten en muizen te vangen om te eten. Ook heeft SOID
medische zorg gegeven. Dit alles was kostbaar, maar we vonden dat we geen
andere keuze hadden.
Sok Vanna en de leerkrachten hebben veel tijd aan deze hulpverlening (voedsel
verstrekken, medische hulp) besteed.

Voedselhulp

Mondkapjes uitdelen

4. Wat er nog meer gebeurde
Nieuw huis voor weduwe met 5 kinderen
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
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regende, ging de weduwe bij andere gezinnen op zoek naar onderdak voor haar
kinderen.....).

De weduwe en haar 5 kinderen, de sloop van de oude hut (l) en de nieuwe woning (r)

Overstroming in dorp Veal Village
In oktober 2020 kreeg Cambodja te maken met enorme regenval. Veel gebieden en
steden kwamen onder water te staan. Ook Veal Village, waar de gezinnen van SOID
wonen, werd getroffen.
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Twee 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 de school van SOID en ze zou naar het
voortgezet onderwijs gaan. Aan die droom is abrupt een einde gekomen.
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.

5. 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 1,124 (gemiddelde voor 2020).
De kosten van SOID in Cambodja waren in 2020 als volgt:

Kosten EUR
Leiding en administratie
School
Onderdak kinderen
Voedselprogramma
Voortgezet onderwijs
Noodhulp (coronacrisis)
Overige

2020
5904
23691
2435
8637
10556
29101
14835

% van totaal
6
25
3
9
11
31
16

TOTAAL

95159

100

Het was een grote tegenslag dat we in 2020 zoveel geld moesten uitgeven aan
noodhulp (voedselhulp, medische zorg) in verband met de coronacrisis. Deze hulp is
gefinancierd uit de reserves van SOID en door extra donaties. Deze kosten zullen in
2021 aanzienlijk lager zijn.
De uitgaven samenhangend met onderwijs (school, voortgezet onderwijs,
voedselprogramma) vormen 45% van de kosten. Als we de noodhulp buiten
beschouwing laten, dan zijn de kosten van onderwijs 65% van de totale kosten. Dit is
meer in overeenstemming met voorafgaande jaren. Tijdens de sluiting van de
scholen heeft SOID zijn onderwijzers doorbetaald (andere hulporganisaties deden dit
ook). Voor het voortgezet onderwijs aan de staatsscholen moest gewoon worden
doorbetaald, op straffe van uitsluiting als de crisis voorbij is.
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De kosten “Overige” in bovenstaande tabel zijn kosten van hulp aan gezinnen in
nood (medisch, huisvesting). Deze kosten worden door een aantal particuliere
sponsors en voor een klein deel uit SOID middelen betaald.
De financiering van SOID gebeurt voor bijna 100% door donaties uit Nederland en
België.
De donaties in Nederland in 2020 zijn afkomstig van organisaties, waaronder
Horizonte Groep BV, Stichting Mevr. M.G. Keulaerds Fonds, Praktijk Marlou
Janssen, Stichting Cura II en de Stichting “De Wijnvrienden”. De Amerikaanse
stichting Cambodian Education Fund heeft een aantal studiebeurzen voor kinderen in
het voortgezet onderwijs toegekend. Een Engelstalige school in Dubai heeft ook een
aanzienlijke donatie gedaan. Een groot aantal particulieren heeft SOID gesteund met
donaties.
Een gedetailleerde financiële rapportage is beschikbaar.

6. Hoe nu verder?
De toestand in het dorp waar SOID's schoolkinderen wonen is nog steeds
zorgwekkend. Van veel gezinnen is de kostwinner naar andere delen van Cambodja
vertrokken om daar werk te zoeken, bijvoorbeeld in de rijstbouw. SOID heeft de
voedselhulp en medische zorg voor de gezinnen grotendeels maar nog niet volledig
afgebouwd. Het streven is natuurlijk om deze uitgaven zo snel mogelijk te
beëindigen, maar we zullen de gezinnen niet aan hun lot overlaten.
Het herstel van het toerisme en daarmee de plaatselijke economie zal naar
verwachting nog lang gaan duren. Het is meer een kwestie van een aantal jaren dan
een aantal maanden.
7. Woord van dank
In 2020 heeft SOID weer 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 2021 !
Wim en Gertie Dohmen
8 januari 2021
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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
KvK-nummer:
55045448
ANBI-nummer:
851543996
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Door SOID gesponsorde studenten die in december 2020 hun High School

diploma hebben behaald

Te Kim Lang

Chan Reak Sa

Veuy Savey
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