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Bezoek Wim en Gertie Dohmen aan SOID in Cambodja

Beste mensen,
Hierbij ons jaarlijkse verslag van ons verblijf bij SOID in Cambodja in de periode van 15 – 25
januari 2017.
Helaas hebben wij ons verblijf moeten inkorten in verband met het overlijden van de moeder
van Wim op 22 januari 2017.We hebben gelukkig nog 10 dagen kunnen werken en alle
agendapunten zijn afgehandeld. Graag hadden wij nog de gelegenheid gehad om wat
intensiever in de klassen aanwezig te zijn om te kunnen observeren hoe er les wordt
gegeven.

De school van SOID

We zijn in de eerste week meteen met de kinderen naar het meer bij Siem Reap gaan
zwemmen. Dat is het jaarlijkse uitje, dat mag niet ontbreken want het is een traditie. De
kinderen hebben weer een héél leuke dag gehad en ook wij hebben genoten bij het zien van
al die blijde gezichtjes.
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Zwemmen in het Baray-meer bij Siem Reap

We hebben regelmatig vergaderd met Vanna, de directeur, over een reeks van
onderwerpen. Onze verzorgster voor de nog resterende 2 jongens uit het voormalige
weeshuis is door haar familie uitgehuwelijkt en dus moest er een oplossing gevonden
worden voor deze 2 jongens. Ze slapen nu in een leslokaal op school dat voor verschillende
doelen wordt gebruikt. Ze koken regelmatig zelf hun potje in het keukentje op school of
Vanna geeft ze wat geld om eten te kopen, dat kost daar overigens weinig. Ze wassen zelf
hun kleren.

Het keukentje bij de school
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We hebben het met Vanna gehad over het schoolverzuim van kinderen dat verschillende
redenen kan hebben. Soms moeten ze meehelpen met eten zoeken, zoals kikkers of
insecten, omdat de ouders geen werk kunnen vinden en ze anders niets te eten hebben.
Soms zijn ze ziek of gaan ze met hun ouders een paar dagen naar hun “thuisland” op
familiebezoek. Vanna gaat dan naar het dorp om poolshoogte te nemen. Als ze te lang
zonder goede reden van school wegblijven worden de ouders gekort op het voedselpakket.
Ook hebben wij weer de jaarlijkse salarisverhoging voor de leerkrachten en overig personeel
vastgesteld. Dat hoort er ook bij, per slot van rekening willen we graag onze leerkrachten
behouden.
Het naaiproject: we hebben in het recente verleden afgesproken dat 2-3 leerlingen een
gedegen opleiding tot naaister zullen krijgen, zodat zij op termijn in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien. Deze leerlingen kunnen niet naar het voortgezet onderwijs omdat ze
daarvoor niet het niveau hebben. Verder zijn er kinderen die een basisopleiding krijgen in het
naaien van eenvoudige spullen. Het bleek nodig om nog eens goed de puntjes op de i te
zetten.

De professionele
naaisters in opleiding

De computerklas: in de computerklas zijn er 5 laptops. Hiervan bleken 2 in reparatie en het is
niet zeker of deze nog te gebruiken zullen zijn. Er moeten 6 laptops aanwezig zijn om
genoeg kinderen in de gelegenheid te stellen om hun computervaardigheid te ontwikkelen.
Martine en Jaak, onze Belgische partners, zullen proberen dit probleem op te lossen. Er
komen in maart 2017 twee vrijwilligers uit België naar SOID en hopelijk kunnen ze 2 laptops
meebrengen. Medio 2017 zullen Martine en Jaak zelf ook laptops meenemen bij hun
jaarlijkse bezoek aan SOID.
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Kleren en voedsel kopen op de markt

Het dorp Veal
Village, waar veel
van de kinderen van
onze school wonen.
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Bezoek aan arme gezinnen: we hebben een aantal gezinnen bezocht die echt tot de
allerarmsten behoren. We hadden ter plekke voedselpakketten samengesteld en die
meegenomen. De inhoud van bakolie, suiker, zout, gedroogde vis, vis in blik, worstjes en
fruit was voor een mevrouw zo bijzonder dat ze huilend vertelde dat ze zoiets nog nooit in
haar leven had gegeten. Wat is het toch slecht verdeeld in de wereld, hier wordt zoveel
voedsel weggegooid.

Op bezoek bij oma
Bunthan, met haar
kleinzonen
Chamrong en
Samnang

Het gezin van 2 oma’s en 5 kinderen (waaronder Chamrong) waarvan we de hut hebben
laten opknappen was heel trots op hun plek. We moesten de hut ook van binnen komen
bekijken. Wat je dan ziet: een kokosmat op de grond en een deken waar ze onder liggen,
wat pannen aan de wand en wat serviesgoed, maar geen meubelen. Deze mensen zijn zo
gelukkig met het beetje dat ze bezitten, vooral omdat ze een eigen plek om te wonen
hebben.
Srey Mom, het meisje met de beenprothese, was voor controle naar het ziekenhuis. Ze
kreeg een nieuwe prothese want ze was weer gegroeid. Het Liliane Fonds in Nederland blijft
haar begeleiden.
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Op bezoek bij de
moeder van Srey Mom,
de oma van Srey Ka en
de moeder van Srey
Aun

Tandartszorg: we hebben nu ongeveer 20 kinderen naar een tandarts laten gaan om hun
gebit te laten saneren. Er zullen meer kinderen volgen, maar wij willen dat ze eerst leren hun
tanden goed te poetsen. Als ze dit niet doen, dan heeft het geen zin om veel geld te
besteden aan sanering.
Voortgezet onderwijs: we hebben al onze 13 studenten die naar het voortgezet onderwijs
gaan gesproken. Ze doen het allemaal heel goed en ze zijn erg gemotiveerd. Ze vinden het
geweldig dat ze deze kans krijgen en ze hebben plezier in hun studie. Ze spreken in het
algemeen heel leuk Engels en dat is toch wel bijzonder als we bedenken dat kinderen die
van de staatsschool komen helemaal geen Engels spreken want dat leren ze daar niet.
Dit waren in het kort de belangrijkste zaken waarmee we ons hebben beziggehouden.
Hoewel ons verblijf bij SOID korter was dan gepland, kunnen we er met voldoening op
terugkijken.
Het was voor alle betrokkenen moeilijk om afscheid te nemen, wetende dat het weer een jaar
zal duren voor we elkaar weer zullen zien.

Gertie en Wim
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Afscheid van de school. Onderwijzers Lika had een borduurwerk voor ons gemaakt.

Kindje met knuffeltje
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