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1. Doelstelling  
 
De statutaire doelstelling van Stichting Dom-ray luidt: 
 
De stichting heeft ten doel het werven van fondsen en realiseren van projecten ter 
ondersteuning van hulpbehoevenden in ontwikkelingslanden, met name ook ten 
behoeve van wezen en kansarme kinderen danwel jongvolwassenen in Cambodja, 
met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van 
het woord. 
 
Om dit doel te bereiken, werkt Stichting Dom-ray samen met internationale en 
Cambodjaanse organisaties en financiert zij diverse lokale Cambodjaanse 
projecten.  
 
Stichting Dom-ray heeft geen winstoogmerk. Alle verworven fondsen worden 
besteed om de doelstelling van Stichting Dom-ray te bereiken. 
 

2. Aanleiding voor de oprichting van de Stichting 
 
In de zomer van 2006 heeft Emily Cohen (Emmy) op 18-jarige leeftijd voor de eerste 
keer vrijwilligerswerk verricht in het tehuis en onderwijscentrum New Future for 
Children (NFC). De situatie in Cambodja, waar kansarme kinderen het risico lopen 
slachtoffer te worden van criminaliteit, kinderarbeid en kinderprostitutie, heeft haar 
destijds enorm aangegrepen. Dit heeft haar doen realiseren dat organisaties zoals 
NFC, die veilige huisvesting en/of onderwijs aanbieden, belangrijk zijn om te 
voorkómen dat deze kwetsbare kinderen worden uitgebuit. De destijds nijpende 
financiële situatie van NFC en de vrolijke, gemotiveerde, liefdevolle kinderen heeft 
haar geïnspireerd om na dat eerste bezoek NFC en haar activiteiten te blijven 
steunen. Begin 2007 werd daarom Stichting Dom-ray opgezet.  
 

3. Activiteiten 
a. Het werk dat de Stichting verricht 

Stichting Dom-ray werkt sinds de oprichting in 2007 samen met haar lokale 
Cambodjaanse partner New Future for Children (NFC). Stichting Dom-ray 
ondersteunt NFC in het uitvoeren van projecten welke het toekomstperspectief 
van kansarme Cambodjaanse kinderen, jongvolwassenen en hun families / 
communities verbeterd. De focus ligt hierbij op onderwijs en community 
development. De Stichting vervult hierbij een financierende en tevens een 
adviserende rol. Daar waar noodzakelijk en daar waar er ruimte voor bestaat 
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worden nieuwe projecten opgezet. Daar waar mogelijk worden ook nieuwe 
samenwerkingsverbanden gelegd.  
 

b. Verwachtte werkzaamheden 2022 – 2026 
i. MidwayHouse 

We vinden het belangrijk dat jongeren succesvolle en zelfstandige 
leden van de Cambodjaanse samenleving kunnen worden. Om dat 
te bereiken zijn Stichting Dom-ray en NFC in 2010 gestart met het 
MidwayHouse.  
Het MidwayHouse biedt betaalbare en veilige huisvesting aan 
studenten uit een achterstandssituatie. Daarnaast traint het deze 
studenten in vaardigheden die noodzakelijk zijn om een succesvolle 
transitie naar een compleet zelfstandig bestaan te kunnen maken. 
New Future for Children voert het project uit. Stichting Dom-ray 
heeft een financierende en tevens een adviserende rol. De 
komende vijf jaar zal Stichting Dom-ray bij dit project betrokken 
blijven en het MidwayHouse blijven financieren.  

ii. CountrySide Education Project 
Het CountrySide Education Project is een project dat kinderen en 
jongvolwassenen uit arme boerendorpen de mogelijkheid biedt 
onderwijs te volgen. Het CSEP heeft als voornaamste doel kinderen 
en hun ouders te motiveren voor onderwijs. We pleiten ervoor dat 
alle kinderen lessen op de openbare Cambodjaanse school volgen 
en met succes hun basisschool- en middelbareschooldiploma 
halen. Als dat voor gezinnen om bepaalde redenen niet haalbaar 
blijkt, ondersteunen wij hen zodat dit toch mogelijk wordt. Het CSEP 
biedt daarnaast extra curriculaire lessen in de Engelse taal en in 
computervaardigheden. 
New Future for Children voert het project uit. Stichting Dom-ray 
heeft een financierende en tevens een adviserende rol. Stichting 
Dom-ray zal de komende vijf jaar het CountrySide Education Project 
blijven financieren en daar waar mogelijk zal zij het project in 
samenwerking met NFC verder uitbreiden en verbeteren. Als eerste 
prioriteit zullen wij ons hierbij focussen op het starten van een pre-
school education programma. Op deze manier hopen wij de 
ontwikkeling van deze kinderen al vanaf vroege leeftijd positief te 
kunnen stimuleren. Veel kinderen worden thuis weinig gestimuleerd 
gezien het gezin druk bezig is om voldoende gezinsinkomen te 
genereren. Ook worden veel kinderen gescheiden van hun ouders 
omdat de ouders permanent in de stad gaan werken en de 



4 
 

kinderen bij hun grootouders op het platteland blijven wonen. Over 
het algemeen heeft de oudere generatie geen onderwijs genoten, 
waardoor stimulatie van de ontwikkeling op dit gebied achterblijft. 
Dit programma zou ouders en grootouders daarnaast in de 
gelegenheid stellen om meer tijd te besteden aan het generen van 
inkomen, waardoor zij vervolgens het latere onderwijs van hun 
kinderen kunnen bekostigen. Om de plannen voor een preschool 
education programma verder uit te werken hoopt Stichting Dom-
ray in haar samenwerking met hogeschool Windesheim studenten 
te mogen ontvangen die als onderdeel van een International 
Sustainable Development minor hiermee aan de slag kunnen gaan. 

iii. Scholarship Program 
Stichting Dom-ray biedt jongeren uit een achterstandssituatie de 
mogelijkheid een opleiding te volgen door hen een studiebeurs aan 
te bieden. In ruil voor deze steun wordt van hen verwacht dat zij met 
de opgedane kennis en verworven vaardigheden activiteiten 
ondernemen om iets terug te doen voor hun gemeenschap.  
New Future for Children selecteert de scholarship kandidaten en 
begeleidt de studenten in aanloop naar en tijdens hun studie. 
Stichting Dom-ray heeft een financierende en tevens een 
adviserende rol. Stichting Dom-ray streeft ernaar om de komende 
jaren zo veel mogelijk gemotiveerde en getalenteerde studenten 
een scholarship aan te bieden zodat zij een vervolgopleiding 
kunnen volgen (vakopleiding of universitair). Hierbij zal de voorkeur 
worden gegeven aan studies waar de lokale gemeenschap ook 
baat bij heeft. De komende vijf jaar zal Stichting Dom-ray ook 
fondsen beschikbaar stellen voor nader te definiëren projecten, 
voortkomend uit de ideeën van de studenten naar aanleiding van 
hun opgedane kennis, welke de gehele gemeenschap ten goede 
zullen komen. Er kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan 
projecten welke leiden tot financiële vooruitgang, culturele 
ontwikkeling of verbetering ten aanzien van gezondheid en milieu. 

iv. StudyMatch 
Het maken van een studiekeuze is ingewikkeld voor jongeren uit een 
achterstandssituatie. Zij hebben vaak niet de middelen om alle 
mogelijkheden goed te kunnen onderzoeken en de keuze wordt 
vaak beïnvloed door veel externe factoren. Stichting Dom-ray vindt 
het belangrijk dat scholieren zich goed kunnen informeren voordat 
zij een studiekeuze maken. Zij heeft hiervoor het digitale platform 
StudyMatch ontwikkeld. Op dit platform kunnen scholieren zich 
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oriënteren op verschillende opleidingen en universiteiten en te 
weten te komen wat écht bij hen past. Zo wordt de kans op slagen 
aanzienlijk vergroot.  
De StudyMatch website zal in 2022 worden gelanceerd. Stichting 
Dom-ray streeft ernaar om dit platform de komende jaren zo veel 
mogelijk onder de aandacht te brengen bij andere NGO’s. Ook zal zij 
het platform continue blijven updaten. Cambodja is een 
ontwikkelingsland en dat maakt ook dat het universitaire landschap 
erg aan verandering onderhevig is. StudyMatch is daarom continu 
in ontwikkeling. 

v. CountrySide Health and Hygiene Project 
De komende jaren zal worden gestreefd naar verbeterde milieu- en 
gezondheidsomstandigheden in de communities betrokken bij het 
CountrySide Education Project. Als eerste prioriteit zullen wij ons 
gaan richting op het bieden van tandheelkundige zorg. Vervolgens 
hopen wij ook aandacht te kunnen besteden aan algemene 
(preventieve) gezondheid, hygiëne en milieu. Wij hopen dit te 
kunnen bewerkstellingen door middel van het opstarten van nieuwe 
samenwerkingsverbanden met NGOs binnen de zorgsector. Om de 
mogelijkheden voor een dergelijk project te onderzoeken en zo 
mogelijk een dergelijk project op te starten, zal Stichting Dom-ray in 
haar samenwerking met hogeschool Windesheim studenten 
uitnodigen die als onderdeel van een International Sustainable 
Development minor hiermee aan de slag zouden kunnen gaan.  

vi. Fondswerving 
Stichting Dom-ray zal actief fondsen werven om haar projecten te 
bekostigen. 

 

4. Organisatie 

Stichting Dom-ray 
Vestigingsadres:  Paramaribostraat 139-1 
    1058 VK Amsterdam 

Postadres:  Papenweg 122 
    6212 CJ Maastricht 

Website: www.stichtingdom-ray.nl  
RSIN:   818238057 

http://www.stichtingdom-ray.nl/
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KvK.:  14095608 
IBAN:  NL48ABNA0602123801 

Voorzitter: E. Cohen 
Secretaris: P.E.H. Rondagh 
Penningmeester: G.J.H. Stallinga 

 

5. Financieel 
a. Vermogen 

Het vermogen van Stichting Dom-ray wordt gevorm door: 
Opbrengsten van de door de stichting georganiseerde activiteiten 
Subsidies en donaties 
Schenkingen, erfstellingen en legaten 
Alle andere verkrijgingen en baten 
 
Wijze verwerving inkomsten: 
Om specifieke projecten te bekostigen dient Stichting Dom-ray 
projectgebonden aanvragen in bij particulieren, bedrijven, stichtingen en 
fondsen / fonds wervende instanties. 
Daarnaast ontvangt zij vrij te besteden giften van particulieren, bedrijven, 
stichtingen en fondsen / fonds wervende instanties. 
Stichting Dom-ray poogt ook donateurs te werven door gebruik van sociale-
mediacampagnes. 
Tevens worden fonds wervende activiteiten, zoals sponsorlopen, verkoopacties, 
en dergelijke, eventueel in samenwerking met een partner, georganiseerd. 
 

b. Beheer en besteding van het vermogen 
Het vermogen wordt besteed aan projecten welke bijdragen aan een beter 
toekomstperspectief voor kansarme kinderen, jongvolwassenen en hun families 
/ communities. De focus ligt hierbij op onderwijs en community development 
(zie ook punt 3.b. verwachtte werkzaamheden 2022-2026). 
 
Een groot deel van het vermogen heeft Stichting Dom-ray verworven naar 
aanleiding van projectgebonden aanvragen bij particulieren, bedrijven, 
stichtingen, en fondsen / fonds wervende instanties en wordt dan ook 
gereserveerd voor de bekostiging van de uitvoering van deze specifieke 
projecten. De besteding van dit deel van het vermogen vindt doorgaans 
verspreid over meerdere jaren plaatst. 
De vrije bestedingsruimte wordt in overleg met de lokale partner NFC ingedeeld. 
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Een klein deel van het vermogen wordt uitgegeven aan onvermijdelijke 
exploitatiekosten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor de 
betaalrekening, transactiekosten, webhosting kosten, etc. De Stichting vindt het 
belangrijk dat er zoveel mogelijk geld bij de begunstigden terecht komt en dat er 
zo min mogelijk geld aan de strijkstok blijft hangen.  
  
Als verantwoording worden van alle uitgaven door NFC kwitanties aan Stichting 
Dom-ray overlegd. Om haar transparantie te vergroten worden deze kwitanties 
desgewenst ook aan de donateurs van Stichting Dom-ray overlegd.  
 
Stichting Dom-ray heeft geen winstoogmerk. De verworven fondsen worden 
besteed om de doelstellingen van Stichting Dom-ray te bereiken. 
 

c. Beloningsbeleid en andere kosten 
De Stichting is een vrijwilligersorganisatie en er bestaat geen beloningsbeleid 
voor de bestuursleden en/of eventueel andere betrokkenen. Haar administratie 
en fondsenwerving worden op vrijwillige basis en zonder vergoeding uitgevoerd 
door het Bestuur. Eventuele bezoeken aan Cambodja zijn voor persoonlijke 
rekening van de reizigers en worden niet bekostigd door fondsen van de 
stichting. 
 
  

Namens de kinderen,  

Bedankt!  


