Beknopt jaaroverzicht 2013
Dit jaar bezocht Stichting Dom-ray Cambodja tweemaal, in april/mei en in september/oktober.

The MidwayHouse
Ook in 2013 heeft Stichting Dom-ray The MidwayHouse gemanaged en gefinancierd. Het afgelopen
jaar hebben weer veel ontwikkelingen plaatsgevonden in The MidwayHouse. Nieuwe studenten zijn in
het huis komen wonen en Mon Boreth, Tek Hong Makara en Chea Sopheak hebben The
MidwayHouse verlaten om een compleet zelfstandig bestaan op te bouwen.

Tijdens de bezoeken aan Cambodja heeft Stichting Dom-ray gewerkt aan een samenwerkingsverband
tussen New Future for Children en de Nederlands-Cambodjaanse organisatie COLT (Cambodian
Organisation for Living and Training). COLT is een kindertehuis in Phnom Penh, welke onderdak,
scholing en training biedt aan zo'n dertig kinderen. Ook zij hebben een aantal oudere studenten die op
het punt staan naar de universiteit te gaan en voor wie een geleidelijke transitie naar een
onafhankelijk bestaan, via The MidwayHouse, erg gewenst is. De interesse van COLT in Stichting
Dom-ray’s MidwayHouse heeft geleid tot deze vruchtbare samenwerking. De eerste twee
jongvolwassenen van COLT zijn in november 2013 naar The MidwayHouse verhuist. Daarnaast
profiteren NFC en COLT nu van elkaars expertise – zij leren enorm veel van elkaar.
Één van NFC’s studenten, Yem Da, geeft tevens tekenles aan de kinderen van COLT. Yem Da
studeert zelf kunst aan de Royal University of Fine Arts.

Een aantal spullen in The MidwayHouse waren hard aan vervanging toe. Zo is er onder andere een
nieuwe rijstkoker en een nieuwe waterfilter gekocht.

The Countryside Education Project.
In het jaarverslag 2012 kon u lezen hoe Stichting Dom-ray en Chork Ratana hard bezig zijn geweest
met het opzetten van een nieuw project; The Countryside Education Project. Chork Ratana, één van
de studenten uit The MidwayHouse en zelf een wees, was met het idee gekomen om in het weekend
les te geven in zijn arme geboortedorp op het platteland. Veel kinderen in dat dorp zullen, door
financiële omstandigheden, nooit de kans krijgen om naar school te gaan. Hij wilde deze kinderen de
kans geven om wél te leren. Mede dankzij de Haëlla Stichting heeft Stichting Dom-ray de fondsen
kunnen verzamelen om dit geweldige project te realiseren.
Ratana: “I am very glad to work on this project because my previous situation
was similar to these children. Before I came to NFC, I used to live in this
underprivileged community. I did not have a chance to study because the
community is so poor and I have no parents to support me. When I still lived
there, I always felt very sad when I saw some of the other children go to school.
But I never gave up of my dream that one day I would get a chance to study as
well. Thanks to NFC, the MidwayHouse, and my sponsor, I currently live in very
safe environment, and I am receiving higher education. I really wanted to pass on
my knowledge to other children and give these children a chance to study as
well. I can now help others, after NFC has helped me.”
Na heel wat voorbereidend werk is het project in augustus 2013 van start kunnen gaan. Elk weekend
reist Ratana naar het dorpje om van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat les te geven. Hij geeft les in
Khmer (de Cambodjaanse taal), Engels en rekenen. Tientallen kinderen volgen de lessen en zij
boeken snel vooruitgang! Ook een aantal volwassen volgen de Engelse les. Wanneer zij bekend zijn
met deze taal, al is het maar zeer minimaal, krijgen zij veel beter betaalde banen. Één van de ouders
heeft dit jaar al promotie gekregen!

In oktober 2013 bezocht Stichting Dom-ray het project. Door de vele regenval was het hele gebied
overstroomd en was het dorp zeer moeilijk te bereiken. Na een reis over het land, moesten we verder
per boot en daarna nog een stuk met paard en wagen. Door de jaarlijks terugkerende zware regenval
wordt de oogst verwoest en de handel bemoeilijkt. De armoede in het dorp blijft hierdoor toenemen.
Hieronder ziet u enkele foto’s. Meer foto’s zijn te vinden op de website www.stichtingdom-ray.nl.

Er was in het dorp geen elektriciteitsvoorziening om het klaslokaaltje in de avonduren te verlichten.
Zodoende zaten de kinderen met zaklampjes om hun schriftjes bij te schijnen. Stichting Dom-ray heeft
daarom voorgesteld een zonne-energie systeem te installeren. Zo kan het klaslokaaltje goed worden
verlicht en daarnaast kan er nu gebruikt worden gemaakt van beeld- en geluidsmateriaal om de
Engelse lessen te ondersteunen. De rest van het dorp heeft ook profijt van het zonne-energie
systeem: 5 huizen worden nu door dit systeem verlicht en de dorpelingen kunnen hier ook hun
elektronica opladen.

Website
Eind 2013 is de nieuwe website van Stichting Dom-ray verschenen; deze is de vinden op het
vertrouwde webadres www.stichtingdom-ray.nl. De oude website was hoognodig aan vervanging toe.
Dankzij WeLinq Utrecht (http://welinq.nl/) heeft de Stichting nu een prachtige website.

Overig
Stichting Dom-ray zorgt ervoor dat zij altijd voldoende financiële middelen heeft om snel financiële
steun te kunnen bieden. Zo neemt zij de kosten voor medische zorg voor de kinderen op zich. Dit jaar
was er medische hulp nodig voor een aantal studenten, welke in zijn geheel werd betaald door
Stichting Dom-ray.

In het jaarverslag 2012 kon u lezen dat NFC en de Tiny Toones een intensief samenwerkingsverband
voor ogen hadden. Wij wilden graag een cultureel project opzetten, waar de gehele buurt aan kon
deelnemen. Helaas werden de budget proposals voor dit cultureel project afgewezen. Zonder
voldoende funding kon dit project helaas niet doorgaan. NFC en TT delen wel nog steeds sportieve
activiteiten. Zo hebben zij nog steeds een gezamenlijke voetbal training en dansen de kinderen
samen.

