Nieuwsbrief SOID Cambodja februari 2020
Verslag van ons verblijf in Cambodja 19 januari - 5 februari 2020

Beste allemaal,
Zoals beloofd sturen we jullie het verslag van onze recente reis naar SOID in
Cambodja.
We hebben een heel voorspoedige reis gehad vanaf Brussel deze keer met Thai Air
en dat beviel goed.
Een van de voordelen van deze maatschappij was dat we 30 kilo aan goederen
mochten meenemen i.p.v. 20 kilo met andere maatschappijen. Eenmaal geland in
Siem Reap rook ik (Gertie) dat we weer in Cambodja waren, toen ik de trappen van
het vliegtuig afliep. Het is dan echt “thuis komen”.
Daags erna hadden we de eerste bijeenkomst met onze directeur Vanna, die heel
erg blij was om ons weer te zien. Hij voelt zich dan erg gesteund omdat we samen
over allerlei zaken praten en nadenken. Buiten de weekenden zagen we hem bijna
elke dag. Er werd een agenda samengesteld van onderwerpen die aan de orde
moesten komen. Hier volgt een keuze uit een aantal zaken die we behandeld
hebben.
Een belangrijk onderwerp was de werkdruk van Vanna. Hij is de laatste om hierover
te klagen, maar het was ons enige tijd duidelijk dat het hem teveel werd. Naast het
leiden van SOID, heeft hij nog andere taken. De straatarme gemeenschap waar de
kinderen die van SOID onderwijs ontvangen uit voortkomen, roept heel vaak zijn hulp
in bij allerlei problemen zoals ziekte, ongelukken in het verkeer of op het werk,
echtelijke ruzies, acute financiële nood, etc. Vanna kan en wil dan niet wegkijken.
Ook wordt hij vaak opgeroepen naar bijeenkomsten van de politie (hij is een soort
reservist) en voor besprekingen met de overheid (als directeur van een school). En
hij heeft ook nog een gezin. Om zijn werkdruk te verlichten, hebben we besloten dat
hij een part-time assistent krijgt. We zijn heel blij dat we tijdens ons bezoek de juiste
persoon hiervoor hebben gevonden. Het is Ineke Leferink, een Nederlanse die in
Siem Reap woont en daar haar eigen business heeft.
Ander belangrijk punt: we hebben samen met Vanna de salarissen voor 2020
vastgesteld. We zagen ons gedwongen om een gemiddelde verhoging van 8% te
geven. Dat is best veel geld, maar als we het niet doen lopen we het risico dat we
leerkrachten kwijtraken. De staatsschool betaalt nog steeds meer, maar werken voor
een officiële hulporganisatie heeft een hogere status en dat helpt ons.
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De overheid is bezig met het invoeren van een verplichte ziektekostenverzekering
voor werknemers. In de praktijk wordt die door de werkgever betaald. We hebben
met Vanna afgesproken wie we aanmelden als officiële werknemer van SOID. Voor
de bevolking is dit goed, maar het gaat ons extra geld kosten (vooralsnog weten we
nog niet precies hoeveel).
Voor twee meisjes die zo’n 3-4 jaar in de naaiklas van SOID zijn opgeleid tot
coupeuse, heeft Vanna nu een baan gevonden in een kleinschalig atelier in Siem
Reap. Tien meisjes krijgen bij SOID part-time en bij toerbeurt naailes. Twee van deze
meisjes beginnen nu aan het traject naar coupeuse. We hebben besloten om een
tweedehands naaimachine erbij te kopen, ter vervanging van een versleten
exemplaar.
We hebben ook besloten om te bekijken of het mogelijk is om aan (een aantal van)
de gezinnen die onder de hoede van SOID vallen, een filterset te geven voor het
water uit hun waterpomp. De kwaliteit van dit water is onvoldoende en dit leidt tot
gezondheidsklachten (diarree). Het gaat om een filtersysteem dat zijn nut elders
bewezen heeft. We hebben inmiddels één exemplaar van aangeschaft, waarmee
Vanna aan de slag gaat. In de komende weken wordt door Vanna en zijn zojuist
aangestelde assistente Ineke een plan van aanpak opgesteld. Mogelijk gieten we het
in de vorm van een project, met aparte financiering.
De motor waarop Vanna zich verplaatst was vlak voor onze komst gestolen. Hij stond
afgesloten geparkeerd in de buurt van de markt, maar die dag waren er geen
parkeerwachten aanwezig. Dieven hebben daarvan gebruik gemaakt. Vanna’s motor
was oud en versleten, maar toch. We hebben erin toegestemd dat hij voor rekening
van SOID een goede tweedehands motor koopt.

Ook dit jaar hebben we weer het jaarlijkse schoolreisje georganiseerd naar het meer
waar de kinderen konden zwemmen. Er werd een vrachtwagen gehuurd om ze in te
vervoeren, stokbroodjes met groenten en flesjes water gingen mee. De meeste
kinderen hadden nog niets te eten gehad en zijn dolblij hiermee. Het is best een
vermoeiende dag omdat we twee keer gaan. Eerst de ochtendgroep en na de
middag nog eens de middaggroep, bij een temperatuur van 33 graden. We hebben
genoten van al die stralende gezichten en blijde kreten in het water, geweldig.
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We zijn met Vanna naar de markt geweest om inkopen te doen voor de armste
gezinnen waarvan kinderen bij ons op school zitten. Het voedselpakket bevat o.a.
olie, suiker, zout, gedroogde vis, vis in blik, sojasaus, worstjes, fruit, zeeppoeder en
zeep. Deze voedselpakketten konden we financieren door extra giften van sponsors.
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Een dag later zijn we deze gezinnen gaan bezoeken om ze het voedselpakket te
geven. Het is voor beide partijen altijd een feest. Het voelt zo goed om dit te kunnen
doen. We hadden ook kleding en badhanddoeken van mensen in Nederland
meegekregen en daar waren ze zo blij mee. Badhanddoeken zijn in verhouding voor
deze mensen erg duur en dus zie je altijd vreselijk vieze en oude lappen hangen.
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We zagen nu voor de eerste keer het vernieuwde onderkomen van de mevrouw en
haar drie kinderen die voor koeien zorgt. Geweldig, wat een groot verschil. Ze slapen
niet meer in de open lucht en in het regenseizoen blijft bij hun alles droog, zelfs de
koeien hebben een droog onderkomen. We zijn ons er terdege van bewust dat er
VEEL MEER arme mensen op deze aardbol zijn, maar als je er zo dichtbij bent om
ze te helpen kun je niet anders, het is geweldig om het verschil te zien.

We bezochten ook het gezin waarvan een dochter na een ongeluk een beenprothese
heeft gekregen. Srey Mom, zo heet ze, wordt goed in de gaten gehouden, ze krijgt
op tijd de prothese aangepast en daar zorgt het Liliane Fonds voor.
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De oma die voor twee kleizonen zorgt heeft een apart plekje in ons hart, we hebben
ze geadopteerd. Zij staat er echt alleen voor, heeft nauwelijks inkomen en dan
overleef je het niet in Cambodja. Wat waren zij blij met dat voedselpakket. We
hadden een koffer vol met spullen voor hun vanuit Nederland, zoals spellen en
speelgoed voor de jongens, kleding en ook badhanddoeken. We hadden op een
zaterdag een uitje met ze geregeld. We zijn met een met een tuk-tuk met ze naar een
grote markt gegaan om kleding en schoeisel te kopen, ook gedeeltelijk gefinancierd
door giften van sponsors. Daarna zijn we in een eenvoudig restaurant gaan lunchen
met ze en mochten de jongens in ons hotelzwembad zwemmen. Onze tuk-tuk
chauffeur van SOID begeleidde ons o.a. om te kunnen vertalen, hij spreekt goed
Engels. Chamrong en Samnang (de kleinzonen) konden hun geluk niet op en ze
bleven ons maar knuffelen.
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De Belgische familie Beckers die samen met een aantal vrienden op bezoek was bij
SOID, had voor de hele school een “currydag” georganiseerd. De kinderen kregen
een stokbroodje en een kommetje met curry en ook nog coca cola. De kinderen
vroegen of wij ook wat curry wilden hebben, maar dat hebben we beleefd geweigerd
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omdat er nogal vet varkensvlees in zat en veel botten. Wij zouden daar geheid diaree
van hebben gekregen.

De agendapunten die we hadden, hebben we allemaal met Vanna besproken en
samen hebben we bekeken wat we er aan konden doen. De sociale zaken hebben
ook de nodige aandacht gekregen. We kunnen met een voldaan gevoel terugkijken
op een hectische maar zeer geslaagde periode.

Hartelijke groeten van ons, Gertie en Wim

7 februari 2020
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