
 

Beknopt jaaroverzicht 2011 

NFC 

 

Mede dankzij Liefdeshuis Sint Joseph kon Stichting Dom-ray de huur van het pand van NFC 

bekostigen. Zo zijn de kinderen verzekerd van een veilige leef- en leeromgeving! 

 
Het weeshuis New Future for Children. Met de klok mee: het gebouw gezien vanuit de entrée, de toegangspoort, 

het logo. 

 

The MidwayHouse 

 
Het eerste MidwayHouse, samenwerking met Chibodia 

Eind 2010 zette Stichting Dom-ray tijdens een bezoek aan Phnom Penh The MidwayHouse 

op in een samenwerkingsverband met Chibodia. Dit project bleek een succes en in 2011 

werden de lopende kosten door Stichting Dom-ray gefinancierd. Na een jaar te hebben 

samengewerkt met Chibodia waren beide organisaties toe aan uitbreiding van dit unieke 

project. Zij gingen ieder hun eigen weg en eind 2011 werd NFC’s eigen MidwayHouse 

geopend! Alle kosten voor the MidwayHouse – zowel de opstartkosten voor het nieuwe huis 

als de lopende kosten – werden in zijn geheel door Stichting Dom-ray gedekt. Ook op 

organisatorisch vlak heeft Stichting Dom-ray een belangrijke functie in dit project. 

 



 

 

The MidwayHouse is een studenten huisvesting 

project buiten het grote weeshuis, opgezet voor 

de jongeren die bezig zijn aan hun laatste 

opleidingstraject (d.w.z. een universitaire studie 

dan wel een vak training volgen) waarna zij NFC 

zullen verlaten om geheel op eigen benen te 

staan. Het vormt een tussenstap tussen het 

beschermd wonen in het weeshuis en een 

compleet zelfstandig bestaan, waarin zij de  kans 

krijgen te oefenen met, en het onder de knie 

krijgen van, de vaardigheden noodzakelijk voor 

een zelfstandig bestaan (zoals het omgaan met 

geld en het runnen van een huidhouden), maar 

waarbij zij wel nog steeds bescherming en hulp 

genieten vanuit onze organisatie. 

NFC’s MidwayHouse!  

 

Overige 

Stichting Dom-ray zorgt ervoor dat zij altijd voldoende 

financiële middelen heeft om in bijzondere omstandigheden 

snel financiële hulp te kunnen bieden. Zo neemt zij de kosten 

voor medische zorg voor de kinderen op zich. Dit jaar was 

medische hulp nodig voor Chea Sopheak, welke in zijn 

geheel werd betaald door Stichting Dom-ray. Daarnaast werd 

een gehoorapparaat bekostigd voor Mon Boreth. 
 

Chea Sopheak           Mon Boreth 

 

Daar waar nodig droeg Stichting Dom-ray ook bij aan algemene uitgaven waaronder 

levensmiddelen. 

 
Opmeer fotografie 


