Nieuwsbrief SOID Cambodja 17 september 2021
Beste mensen,
Door middel van deze Nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de stand
van zaken bij SOID in Cambodja.
De Covid-19 crisis eist nog steeds een hoge tol in Cambodja: slachtoffers, grote schade aan de
economie, werkloosheid, gesloten scholen. Sinds het begin van de crisis is er slechts in
beperkte mate onderwijs gegeven. Er zijn echter ook bemoedigende ontwikkelingen:
-

Na een trage start wordt er nu in Cambodja voortvarend gevaccineerd tegen Covid-19. Op
16 september 2021 was 68% van de bevolking gevaccineerd, waarvan 9% met één
vaccinatie [1]. Zelfs in de sloppenwijken, zoals die waar de gezinnen wonen met kinderen
die bij SOID op school zitten, wordt er nu gevaccineerd. Het vaccin komt grotendeels uit
China.
Kinderen tussen 12-17 jaar zijn nu bijna allemaal ingeënt. Minister-president Hun Sen heeft
aangekondigd dat vanaf 17 september 2021 in het hele land de kinderen van 6-11 jaar
zullen worden gevaccineerd [2].

-

In een boodschap van 15 september 2021 gericht aan provinciale en gemeentelijke
overheden heeft de minister-president gezegd dat alle scholen nu weer open mogen [2].
Wij verwachten dat we onze basisschool binnenkort weer kunnen openen en dat de 14
leerlingen die met financiële hulp van SOID aan een staatsschool onderwijs krijgen ook
weer aan de slag kunnen gaan. Dat zou een hele vooruitgang zijn na een lange periode van
sluiting van de scholen.

Helaas is er ook tragisch nieuws. In augustus 2021 zijn er bij de door SOID gesteunde 109
gezinnen met kinderen op onze basisschool of in het voortgezet onderwijs, 5 volwassenen
overleden. In één gezin stierf de vader, in twee gezinnen de moeder, en in een gezin zowel de
vader als de moeder. Ongelukkigerwijs overleden deze mensen kort nadat ze een Covid-19
vaccinatie kregen. De mensen denken nu dat de vaccinatie de oorzaak is, maar statistisch is
dat onwaarschijnlijk. Mogelijk spelen de zwakke gezondheid, de ondervoeding van de
overledenen, zwaar fysiek werk en het extreem warme weer een rol. We zullen het nooit weten.
SOID zit nu met een groot probleem: van het gezin waarvan beide ouders zijn overleden, blijven
nu 3 kinderen over die wees zijn geworden. Ze zijn tijdelijk ondergebracht in een boeddhistisch
klooster in de buurt, maar wij willen proberen om voor hen een andere oplossing te vinden. Dat
zal niet eenvoudig zijn (een aantal jaren geleden heeft SOID afscheid genomen van zijn
weeshuis), maar directeur Vanna doet zijn uiterste best. Op de volgende pagina hebben we een
foto van deze kinderen opgenomen.
De problemen met de voedselvoorziening en de medische zorg voor de gezinnen waarvan
kinderen onderwijs van SOID ontvangen, duren onverminderd voort. Zolang er geen toeristen
naar Cambodja komen, hebben deze gezinnen nauwelijks of geen inkomen. SOID ziet zich
daarom gedwongen om door te gaan met het verschaffen van voedsel en medische hulp.

Met vriendelijke groet,
Wim en Gertie Dohmen
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De drie kinderen uit het gezin waarvan de ouders in augustus 2021 zijn
overleden.
Van links naar rechts: Sok Na (meisje 12 jaar), Lita (meisje 11 jaar) en
Mao Ma (jongen 8 jaar).

