Nieuwsbrief SOID Cambodja 28 mei 2022
Beste mensen,
Door middel van deze Nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de stand
van zaken bij SOID in Cambodja.
1. Toestand in Cambodja
Nadat het land in 2020 en 2021 economisch zwaar getroffen werd door COVID-19, vertoont
de economie nu weer tekenen van groei. Het toerisme, een belangrijke bron van inkomsten
voor Cambodja, was vrijwel volledig tot stilstand gekomen, maar nu zijn er aanwijzingen dat
ook in die sector sprake is van een pril herstel. De economie in de hoofdstad Phnom Penh
draait goed. Voor Siem Reap, een stad die in hoge mate afhankelijk is van toerisme, is het
herstel nog veel te klein om van betekenis te zijn. Vóór COVID-19 was er sprake van zo’n 4
miljoen toeristen per jaar, nu zijn het er nog pas enkelingen die komen. De werkeloosheid in
Siem Reap is nog zeer hoog, maar herstel zal er ongetwijfeld komen.
De COVID-19 maatregelen van de Cambodjaanse overheid in verband met reizen naar
Cambodja waren streng, maar die zijn nu bijna allemaal afgeschaft. Wat blijft is dat de
reiziger een schriftelijk bewijs van volledige vaccinatie moet overleggen. Dit kan natuurlijk
veranderen als er weer een nieuwe variant van het virus opduikt.

2. Stand van zaken bij SOID in Cambodja
2.1 SOID’s basisschool
De school van SOID is gelukkig weer als vanouds in bedrijf, inclusief de computerles en de
naailes. Wel worden er nog mondkapjes gedragen (maar voor de foto beneden werden die
even afgezet). Bezoekers mogen nog niet worden toegelaten op school. Ook de
staatsscholen zijn weer gewoon in bedrijf.
De kinderen op school zijn allemaal gevaccineerd tegen COVID-19, zo’n 80% van hun
ouders is ook gevaccineerd.
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2.2 Studenten geslaagd
Zoals bekend, maakt SOID het een aantal studenten financieel mogelijk om voortgezet
onderwijs te volgen aan een staatsschool. In december 2021 hebben 5 van deze studenten
deelgenomen aan de centrale examens. Eind januari 2022 kregen we te horen dat ze alle 5
zijn geslaagd. Beneden zien jullie de jongelui met hun High School diploma, de bekroning
van 6 jaar basisonderwijs bij SOID en 6 jaar voortgezet onderwijs aan een staatschool.
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Onder normale omstandigheden zouden deze jongelui een deeltijdbaan zoeken in de sector
toerisme en die combineren met studie aan de universiteit. Helaas is er op dit ogenblik nog
nauwelijks werk te vinden in Siem Reap en dus kunnen ze nog niet verder met hun studie.
Normaal gesproken houdt de zorg van SOID op bij het behalen van het High School diploma.
Onder de huidige omstandigheden pakt dat heel ongunstig uit voor de kinderen die zojuist
hun diploma hebben behaald. Daarom overwegen wij om enkele studenten tijdelijk financieel
te ondersteunen totdat de werkgelegenheidssituatie is verbeterd. De tijd die hiervoor nodig
is, hangt af van de snelheid waarmee het toerisme in Siem Reap zich herstelt.
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2.3 Noodhulp
Tijdens de COVID-19 crisis zag SOID zich gedwongen om aan de 109 gezinnen van de
kinderen aan wie SOID onderwijs biedt (basisschool, voortgezet onderwijs) noodhulp te
bieden in de vorm van medische hulp en voedselhulp. Eind mei 2022 eindigt deze hulp,
enerzijds omdat de situatie langzaam verbetert en anderzijds omdat de kosten hiervan zeer
hoog zijn. In de periode maart 2020 – mei 2022 heeft SOID aan deze hulp in totaal
Euro 52.000 besteed. Het zal duidelijk zijn dat dit een zware aanslag was op onze reserves.
Deze hulp heeft echter zijn nut gehad: in deze groep zijn tijdens de crisis slechts 5
volwassenen overleden. Het is overigens niet zeker dat COVID-19 de oorzaak was; mogelijk
spelen de zwakke gezondheid, de ondervoeding van de overledenen, zwaar fysiek werk en
het extreem warme weer ook een rol.

3. Een bijzonder verhaal: Chamrong.
Chamrong is een jongen, geboren in 2008, die al sinds hij een paar jaar oud was bij SOID op
school zat – eerst de kleuterschool, daarna de basisschool. Wij kennen hem al heel lang. Hij
en zijn jongere broertje Samnang werden toen ze nog heel klein waren door hun ouders bij
hun oma achtergelaten. De ouders vertrokken op zoek naar een beter leven en keerden
nooit meer terug. Sindsdien zorgt hun oma, die zelf straatarm is, zo goed mogelijk voor deze
kinderen, daarbij financieel geholpen door SOID. Dit “gezinnetje” heeft al heel wat
meegemaakt. Toen Chamrong 6 jaar was, dreigde hij te overlijden aan ziektes en aan een
tekort aan voedsel en vitaminen. Hij werd door tijdig ingrijpen van SOID gered. Enkele jaren
later werd het gezinnetje dakloos toen een gewetenloze zus van de oma stiekem hun door
SOID geschonken huis verkocht en er met het geld vandoor ging. Er volgde een periode van
zwerven van de ene naar de andere plek. Op een gegeven moment verbleven ze op een
plek waar een buurman onnadenkend landbouwgif in een limonadefles had neergezet.
Nietsvermoedend dronken de twee broertjes hiervan en raakten buiten bewustzijn. Vanna
redde ze door ze naar het ziekenhuis te brengen.
In september 2021 gaf Chamrong te kennen dat hij voor enige tijd als monnik in een klooster
wilde verblijven. In hoeverre dit zijn eigen keuze was, is voor ons moeilijk vast te stellen. Hij
nam zijn intrek in een boeddhistisch klooster elders in Cambodja. Eind mei 2022 is hij in
Siem Reap teruggekeerd. Hij zal naar verwachting nog een half jaar in een klooster in Siem
Reap doorbrengen. Hij wil zich verder verdiepen in het boeddhisme en hij wil tot zijn
voorouders bidden om te voorkomen dat hij en zijn broertje in een volgend leven nogmaals
als weeskind zullen moeten leven. Hij zal deels bij SOID les volgen en deels bij de
monniken. Over een half jaar zien we dan wel weer wat er gaat gebeuren.
Dit verhaal is een van de vele verhalen die wij over mensen en kinderen in Cambodja
zouden kunnen vertellen. Wij vertellen jullie dit verhaal om te laten zien welke rol SOID bij
gewone, kwetsbare mensen kan spelen.
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Van links naar rechts: Samnang, Chamrong en hun grootmoeder

Met vriendelijke groet,
Wim en Gertie Dohmen
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