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Beknopt jaaroverzicht 2016
Dit jaar bezocht Stichting Dom-ray haar projecten in december.
The MidwayHouse
Ook in 2016 heeft Stichting Dom-ray samen met COLT The
MidwayHouse gefinancieerd. Er waren ook weer wat materialen aan
vervanging toe waar Stichting Dom-ray de fondsen voor heeft verleend.
Er zijn weer een aantal studenten aan hun opleiding begonnen en in het MWH komen wonen. Daarnaast
zijn er ook weer een aantal studenten vertrokken om een geheel zelfstandig bestaan op te bouwen.
NFC en Stichting Dom-ray zijn trots op hun (voormalige) studenten die dit jaar hun diploma hebben
gehaald!

The Countryside Education Project
Het Countryside Education Project is nog steeds een groot succes. 75
studenten volgen op het moment de lessen. Door de flinke groei in het
aantal studenten ontstond er een terkort aan materialen en was er
onvoldoende ruimte in het geimproviseerde klaslokaal.
Dankzij een donatie van de Hofstee Stichting hebben we dit jaar een echt klaslokaal kunnen bouwen.
De donatie van Rommelmarkt Haren eind 2015 is gebruikt om dit nieuwe klaslokaal in te richten en
nieuwe matrialen aan te schaffen.
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De meest belangrijke verandering die we met dit project tot nu toe teweeg hebben gebracht is de
verandering van de mentaliteit: daar waar de gemeenschap initieel gefocust was op korte termijn
resultaten (hun jongeren snel geld laten verdienen), zijn de meeste families nu zeer gemotiveerd voor
onderwijs voor hun kinderen! De gemeenschap ziet nu de lange termijn gevolgen in van een goede
opleiding en is daarmee nu erg gemotiveerd om de jongeren een opleiding te laten volgen in plaats
van arbeid te laten verrichten in de fabrieken. Stichting Dom-ray is nu op zoek naar sponsoring die het
collegegeld van een aantal van deze studenten willen dekken zodat zij een hogere beroepsopleiding
kunnen gaan volgen.
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CSEP Computerlessen
De Haëlla Stichting heeft eind 2015 fondsen verleend voor een 18-maanden durend project, waarin de
kinderen van het platteland via New Future for Children computerlessen krijgen aangeboden. Het project
is december 2015 van start gegaan en gedurende 2016 hebben de kinderen 2/3 van de lessen voltood.
Eens per maand reizen de studenten onder begeleiding van Ratana naar Phnom Penh. Hier maken zij
gratis gebruik van de faciliteiten van New Future for Children. De computerleraar van New Future for
Children geeft gratis (en in zijn vrije tijd) les. Ratana gebruikt tevens een klaslokaal van New Future for
Children voor zijn gebruikelijke Engelse les.

De computerlessen in New Future for Children. V.l.n.r; Ratana geeft Engelse les in een klaslokaal van
NFC, studenten tijdens de computerles, een student aan het werk, Ratana.
Dom-ray en Ratana hopen het komende jaar ook een kleine bibliotheek met twee computers te kunnen
bouwen in het dorp. Zo kunnen de kinderen ook thuis oefenen en leren.

