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Beknopt jaaroverzicht 2018
Dit jaar bezocht Stichting Dom-ray haar projecten in augustus.

The MidwayHouse
Ook in 2018 heeft Stichting Dom-ray samen met COLT Cambodja The
MidwayHouse gefinancieerd. Er waren ook weer wat materialen aan
vervanging toe waar Stichting Dom-ray de fondsen voor heeft verleend.
Zo is er onder andere een nieuwe computer gekomen en is de MWH
bibliotheek aangevuld.

The CountrySide Education Project
CSEP bibliotheek en computerlokaal
Stichting Dom-ray heeft eind 2017 de fondsen toegekend gekregen om een bibliotheek en
computerlokaal aan te leggen in Kor. De bouw is in 2018 voltooid. De bibliotheek bevat naast
leesboeken ook alle boeken van het reguliere Cambodjaanse curriculum, zodat ook arme kinderen van wie de ouders de kosten voor deze schoolboeken niet kunnen opbrengen - kunnen studeren. Het
computerlokaal bevat op dit moment een viertal laptops waarop de kinderen computerlessen krijgen
aangeboden. Jongeren uit de laatste klas van de middelbare school hebben toegang tot het internet
zodat zij op de overheidswebsite kunnen oefenen voor hun eindexamen. Tevens zijn er nieuwe
zonnepanelen aangelegd.

CSEP scholarship program
Zoals u kon lezen in het jaarverslag van 2017, streeft Stichting Dom-ray ernaar om jongeren uit Kor een
scholarship aan te bieden zodat zij een vervolgopleiding kunnen volgen. In 2017 zijn de eerste twee
scholarships verstrekt. Stichting Dom-ray heeft het afgelopen jaar fondsen geworven voor dit project.
Met de verworven fondsen zal zij de komende jaren minimaal tien studenten een scholarship voor een
volledige (vier jaar durende) opleiding kunnen aanbieden. Eind 2018 zijn de eerste twee studenten
gestart met hun studie.
Een voorwaarde voor het ontvangen van een scholarship, is dat de studenten gedurende hun opleiding
betrokken blijven bij het CountrySide Education Project en bijdragen aan community development.
Hierover volgend jaar meer!
Wilt u een student sponsoren? Neem dan contact op via stichtingdomray@gmail.com

Een nieuwe rol; de student coördinator
Tezamen met Golden Futures UK en COLT Cambodja heeft Stichting Dom-ray dit jaar fondsen verleend
zodat New Future for Children een zogeheette Student Coordinator kon aannemen. Seng Ratha is een
geweldige aanwist voor de organisatie en ontfermt zich over alles wat met onze huidige en toekomstige
scholarship studenten te maken heeft. Zo organiseert zij onder andere inspirerende workshops voor
studenten, ondersteunt zij New Future for Children bij de selectie van nieuwe scholarship kandidaten,

helpt zij de studenten bij hun studiekeuze en de logistieke uitdagingen die hierbij komen kijken, fungeert
zij als mentor voor de studenten tijdens hun studie en coördineert zij het MidwayHouse.

Ook erkenning voor Chork Ratana
Chork Ratana heeft in 2013 met de financiële steun van Stichting Dom-ray het CountrySide Education
Project opgezet. Hij heeft dit project de afgelopen vijf jaar met veel enthousiasme en op vrijwillige basis
gerund. Het project is door de jaren heen enorm gegroeid. Dit is uiteraard een geweldig resultaat, maar
betekent ook veel meer werk voor Chork Ratana - wie inmiddels is getrouwd en een jong gezin heeft
gestart. Stichting Dom-ray heeft tezamen met Golden Futures UK de fondsen verleend om Chork
Ratana een maandelijkse vergoeding voor zijn reiskosten en werkzaamheden te kunnen bieden. Enorm
bedankt voor al je harde werk Ratana!

Boekpresentatie “Hijman waar ben je!”
Op zondag 25 november was Stichting Dom-ray aanwezig bij de boekpresentatie van het boek “Hijman
waar ben je!” in Lumière Cinema Maastricht. Het boek, geschreven door Frans Hermans, vertelt het
waargebeurde verhaal van Hijman Gans, die als Joodse jongen keer op keer aan de Nazi’s weet te
ontsnappen.
Het was een feestelijke doch ontroerende middag, waarin het unieke levensverhaal van Hijman Gans
centraal stond. Er was echter ook aandacht voor de overeenkomsten in het lot van onze families en
voor de parallelen tussen verwoesting die de Nazi's in Europa en de Khmer Rouge in Cambodja hebben
gebracht.
Heeft u het boek nog niet gelezen? Bestel het via onderstaande link. Een deel van de opbrengst wordt
gedoneerd aan Stichting Dom-ray. Het boek is geschikt voor jong en oud.
https://www.boekenbestellen.nl/boek/hijman-waar-ben-je/9789463454315

