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28 augustus 2019

Stand van zaken bij SOID en Veal Village School in Siem Reap,
Cambodja

SOID’s Veal Village School

SOID
In 2006 heeft de heer Sok Vanna, een Cambodjaan, een plaatselijke Nongovernmental Organization (NGO) opgericht in Siem Reap. De naam van de
organisatie is “Supporting Orphans and Indigent People of Cambodia For
Development Organization (SOID)”, d.w.z. “Organisatie voor steun aan de
ontwikkeling van kinderen en armen in Cambodja”. SOID is een bij de
Cambodjaanse overheid geregistreerde organisatie die zich vooral richt op onderwijs.
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Beste mensen,
Op 14 februari 2019 hebben we jullie onze Nieuwsbrief met het verslag van ons
bezoek aan Cambodja toegestuurd. Met de huidige Nieuwsbrief willen we jullie
informeren over de huidige stand van zaken en ontwikkelingen bij SOID.
1. SOID’s basisschool
Het onderwijs, zowel bij de school van SOID als bij het voortgezet onderwijs, verloopt
naar wens. Op de basisschool van SOID inclusief de kleuterklas, zitten ongeveer 150
kinderen.
In juli hebben we voor de computerklas 4 tweedehands laptops gekocht in Siem
Reap, ter vervanging van defecte laptops. De bedoeling is om, als deze laptops
voldoen, er nog 2 bij te kopen om weer op de normale sterkte te komen van 10
functionerende laptops. Het werken met tweedehands laptops die we vanuit Europa
meebrachten was niet echt bevredigend (resterende levensduur vaak beperkt,
aanzienlijke kosten om Westerse software te vervangen door Cambodjaanse,
aanpassingen aan toetsenbord nodig).

In juli hebben we de schoolbanken opnieuw laten schilderen. We werken nog steeds
met de banken van ca. 12 jaar geleden (en toen waren die al tweedehands) en die
moeten af en toe opgeknapt en geschilderd worden.

2

De naailessen zijn midden 2019 drie maanden onderbroken in verband met
zwangerschapsverlof van de naai-juf. Ze heeft haar tweede kind gekregen.
2. Voortgezet onderwijs
Eind augustus 2019 zijn in Cambodja de centrale eindexamens van de High School
gehouden. Vier studenten die in de afgelopen 6 jaar door SOID in de gelegenheid
zijn gesteld om voortgezet onderwijs te volgen, hebben aan deze examens
deelgenomen. Deze studenten zijn druk bezig geweest om zich hierop voor te
bereiden, in de hoop tot de allerbesten te behoren. Voor de allerbeste studenten in
het land (de top 3-4%) stelt de overheid een beurs beschikbaar voor de universiteit.
Het wachten is nu op de uitslag.
Per 1 oktober 2019 zullen weer 4 kinderen van SOID’s basisschool aan de eerste
fase van het voortgezet onderwijs (de Secondary School) beginnen.
In totaal zal SOID per 1 oktober 2019 aan 17 kinderen voortgezet onderwijs bieden:
8 op Secondary School en 9 op High School.
Het geld voor het bekostigen van deze opleidingen komt voor een belangrijk deel van
stichtingen en van enkele particulieren. Zonder de financiële steun die SOID dank zij
deze sponsors aan de kinderen kan geven, zouden deze kinderen geen voortgezet
onderwijs krijgen (ze zouden zelfs geen basisschool hebben gehad). SOID en zijn
sponsors maken dus echt het verschil.

3. Noodhulp bij watervoorziening
April was in Cambodja een van de heetste maanden van het jaar. De temperatuur
was zo'n 40 graden en soms nog hoger. In Veal Village, waar veel gezinnen wonen
waarvan de kinderen bij SOID op school zitten, ontstond een ernstig probleem met
het water: van de 10 waterpompen in het dorp raakten er 7 onklaar. Hierdoor was er
een ernstig tekort aan water en drinkwater. SOID heeft drinkwater verstrekt en heeft
ook de 7 defecte waterpompen laten repareren. Dat laatste is gedaan bij wijze van
uitzondering in verband met de ernst van de situatie. Normaal zorgen de mensen zelf
voor onderhoud en reparatie van hun pompen.
4. Voedselpakket
In het verleden bevatte het maandelijkse voedselpakket voor de 109 gezinnen
waarvan de kinderen bij SOID op school zitten naast rijst ook een aantal andere
zaken, waaronder zout, suiker en soya/vissaus. Deze andere zaken zijn in de loop
van de tijd om financiële redenen uit het pakket gehaald. De behoefte hieraan was
daarmee niet minder geworden en de ouders bleven met klem vragen om ze weer in
te voeren. We hebben nu besloten om vanaf juni 2019 de soya/vissaus weer
maandelijks te verstrekken. De kosten hiervan bedragen ca. Euro 1200 per jaar, een
aanzienlijk bedrag dus. De vreugde hierover was groot - zie foto’s op volgende
pagina.
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Vreugde over het verstrekken van soya/vissaus
5. Medische zorg
Er heeft zich in mei 2019 een drama afgespeeld: Chamrong en Samnang, twee
jongens van SOID's school die bij hun grootmoeder wonen (ouders zijn overleden
c.q. verdwenen), hebben landbouwgif gedronken. Dit gif had een slordige buurman in
een drinkwaterfles ergens neergezet. De kinderen dachten dat het drinkwater was en
dronken ervan. Ze werden onwel, de grootmoeder werd hysterisch en verwondde
zich ernstig aan haar hoofd. Ze belde Sok Vanna (hij fungeert voor de arme
gemeenschap als een officieus 112 nummer). Die kwam onmiddellijk en bracht de
kinderen en de grootmoeder naar het ziekenhuis. De kinderen werden met spoed
geholpen (maag leegpompen, aan het infuus leggen). De verwondingen van de
grootmoeder werden behandeld. De kinderen hebben 12 dagen in ernstige toestand
in het ziekenhuis gelegen. Sok Vanna heeft al die dagen over de kinderen gewaakt
(daarin voorziet het ziekenhuis niet). Uiteindelijk zijn de kinderen geheel hersteld.
Sok Vanna heeft waarschijnlijk hun leven gered.

Sok Vanna in het ziekenhuis
wakend bij Chamrong en
Samnang

4

Links: Chamrong hersteld van
de vergiftiging

Ongeveer 2 maanden na hun verblijf in het ziekenhuis, werden Chamrong en
Samnang weer ziek. Ze hebben weer een week in het ziekenhuis gelegen. Het is ons
niet duidelijk of dit verband houdt met de vergiftiging. Nu zijn ze weer hersteld. De
twee jongens en hun oma wonen sinds eind augustus 2019 in een beter onderkomen
(zie § 6).
De grootmoeder van Srey Ka, een meisje dat wij in staat stellen om High School te
volgen, is nog steeds ernstig ziek (longproblemen). Door middel van medicijnen die
door SOID worden betaald, wordt de grootmoeder bij wijze van spreken in leven
gehouden.
6. Huisvesting gezinnen
Gezin Mevr. Sour (“de koeienmevrouw”)
In onze Nieuwsbrief van februari 2019 hebben we gemeld dat we nog steeds geen
oplossing hadden voor het huisvestingsprobleem van een weduwe met drie kinderen
die bij SOID onderwijs volgen. Het gezin leeft op een houten plateau in een
koeienstal. We wilden deze mensen aan betere huisvesting helpen door verbouwing
van de stal, maar de huiseigenaar wilde niet de garantie geven dat het gezin daar
dan mocht blijven wonen. Na verdere gesprekken van Vanna met de eigenaar en zijn
vrouw kwam er een doorbraak. In het voorjaar hebben wij een contract met de
huiseigenaar ondertekend waarin is afgesproken dat SOID de verbouwing betaalt en
dat na de verbouwing het gezin nog minimaal 10 jaar kosteloos mag blijven wonen.
Onmiddellijk daarna is met de verbouwing begonnen. Het gezin woont nu in een
eenvoudige doch aanvaardbare woning. De koeien staan in een afgescheiden deel
van de woning.
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Links: in de koeienstal, de
vorige huisvesting van
Mevr. Sour en haar kinderen.
Beneden: de nieuwe woning
van het gezin, gebouwd op de
plek van de koeienstal. Op de
achtergrond Sok Vanna.
Rechts van de deur bevindt
zich de koeienstal.

De kosten van de verbouwing bedroegen ca. Euro 1200. Dit bedrag is betaald uit de
opbrengst van een speciale bridgedrive (zie § 7), aangevuld met een donatie door
een familielid van ons.
We zijn heel blij dat we dit hebben kunnen doen. Het is een voorbeeld van
kleinschalig maar effectief werken om resultaat te bereiken.

Grootmoeder, Chamrong en Samnang
In dit gezin spelen niet alleen gezondheidsproblemen (zie § 5), maar ook problemen
met de huisvesting. Het gezin was eind 2018 zijn huis kwijtgeraakt door het
egoïstische optreden van de zus van de oma. Sindsdien verbleven ze onder een
afdak bij een huis op het platteland. Sok Vanna heeft geruime tijd gezocht naar
onderdak voor dit gezin. Nu is dat eindelijk gelukt: vanaf eind augustus 2019 huurt
SOID een éénkamerwoning in de buurt van de school van SOID. De twee jongens
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zitten bij SOID op school. Zie beneden beelden van de verhuizing en de nieuwe
woning.

Samnang, Chamrong en hun oma verlaten
de plek waar ze woonden (afdak uiterst links)

In de nieuwe woning, blij maar vreemd - ze
hebben nog nooit op zo’n nette plek gewoond..

7. Bijzondere acties
Bridge drive
Onze goede vrienden Marlene en Peter hebben in juni 2019 een bridge-drive met 40
deelnemers georganiseerd in hun woonplaats. De bridge-drive vond plaats op vijf
verschillende lokaties, waarbij de deelnemers van de ene naar de andere plek
gingen. Na het welkom thuis bij Marlene en Peter ging men aan de slag. Voor lunch
en een afterparty was gezorgd. De wijn voor de party was gedoneerd door de
stichting “De Wijnvrienden”. Het evenement was een groot succes en de deelnemers
drongen erop aan dat in 2020 voor een herhaling zou worden gezorgd.
Ook vanuit het perspectief van SOID was het een succes. De totale opbrengst in de
vorm van donaties bedroeg Euro 1080. Dit bedrag werd gebruikt voor het bekostigen
van de verbouwing van de woning van een gezin dat door SOID wordt geholpen (zie
§ 6) .
Onze hartelijke dank aan Peter en Marlene en anderen die de bridge drive tot een
succes hebben gemaakt!
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Wereldwinkel
De Stichting Wereldwinkel Sittard zag zich gedwongen om haar winkel in Sittard te
sluiten. Bij de verdeling van de boedel is SOID goed bedacht door de Wereldwinkel:
we mochten een grote donatie ontvangen. We vinden het heel jammer dat
de Wereldwinkel in Sittard ermee gestopt is. We zijn zeer erkentelijk voor de donatie
die we hebben gekregen.
Donatie door vrienden
Van een echtpaar waarmee we al heel lang bevriend zijn, ontvingen we wederom
een grote donatie voor SOID. Het geld is vooral bedoeld voor het betalen van
voortgezet onderwijs voor kinderen die bij SOID de basisschool hebben doorlopen.
We zijn dankbaar en blij met deze donatie.

8. Bezoek aan SOID in Cambodja
Martine, een van onze Belgische collega-bestuursleden van SOID, bracht in
augustus 2019 haar jaarlijkse bezoek aan SOID in Siem Reap. Zelf gaan wij in
januari 2020. Voor de goede orde: bestuursleden betalen zelf hun reis- en
verblijfskosten. Het nut van deze bezoeken blijkt telkens weer groot te zijn.

Tot zover het nieuws over SOID.

Wim en Gertie Dohmen

Contactgegevens
Eventuele vragen of reacties kunt u sturen naar:
Wim en Gertie Dohmen
046-4526459
Lisztstraat 17
6137 ED Sittard (Nederland)

wimdohmen@hotmail.com

Website SOID: www.soidngo.org

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