
 

Beknopt jaaroverzicht 2012 

 

The MidwayHouse 

 

Ook in 2012 heeft Stichting Dom-ray The MidwayHouse gemanaged en 

gefinancierd. Het project wordt met de jaren een groter en groter succes. 

Eind 2012 studeerde zelfs de eerste student af (Tek Hong Makara); op 

naar een compleet zelfstandig bestaan!  

 

 
Tek Hong Makara 

 

In oktober 2012 bracht Stichting Dom-ray een bezoek aan haar MidwayHouse. Trotse 

studenten en nog een trotsere Stichting! 

 
Foto genomen tijdens het bezoek aan The MidwayHouse 

 

Countryside Education Project 

Tijdens het bezoek aan Phnom Penh in oktober 2012 werd er gebrainstormd over het nieuwe 

project van Stichting Dom-ray en de studenten van The MidwayHouse: The Countryside 

Education Project. De studenten van NFC zijn goed op weg richting een succesvolle 

toekomst. Zij zijn dankbaar voor de kansen die zij via NFC hebben gekregen – kansen die 

veel andere Cambodjaanse kinderen nooit zullen krijgen gezien zij geen toegang hebben tot 

onderwijs. Daarom zijn de studenten van NFC’s MidwayHouse met het initiatief gekomen om 

een onderwijsprogramma op het arme platteland te starten om zo andere kansarme 

Cambodjaanse kinderen te helpen. Zij willen tijdens de weekenden les geven aan kinderen 

van het geboortedorp van één van de studenten van The MidwayHouse, ongeveer  



 

 

 

1,5 uur buiten Phnom Penh gelegen. Hiermee willen zij de kinderen motiveren voor 

onderwijs en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Stichting Dom-ray was ook in staat om de 

(toekomstige) project locatie te bezoeken (Brohout Village, Prey Veng province). Zodra de 

financiële middelen rond zijn zal er met dit dochterproject worden gestart.  

 
Links: brainstormen over het nieuwe project. Rechts: tijdens het bezoek aan het dorp,  de nieuwe project locatie.  

 

Tiny Toones 

Tijdens het bezoek aan Phnom Penh organiseerde 

Stichting Dom-ray ook meerdere vergaderingen met de Tiny 

Toones (voor meer informatie zie www.tinytoones.org) om 

een samenwerkingsverband tussen de Tiny Toones en NFC 

op te zetten. Er werd direct gestart met enkele gezamenlijke 

sportactiviteiten. Daarnaast werden er plannen gemaakt 

voor een langdurige en meer intensieve samenwerking. In 

2013 zal er hard gewerkt worden aan het realiseren van 

deze plannen.  

Voetbaltraining (Tiny Toones en NFC) 

 

 

http://www.tinytoones.org/


 

NFC 

 

Stichting Dom-ray doneerde $5000 om het 

schoolgeld van de kinderen voor het academische 

jaar 2012-2013 te dekken. De kinderen studeren 

aan een kwalitatief goede lokale Cambodjaanse 

school, de Westline School. 

 

 
 

NFC’s directeur Socheat voor de Westline School 

 

Overige 

 

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. Ook dit jaar was medische 

hulp nodig voor Chea Sopheak, welke in zijn geheel werd betaald door 

Stichting Dom-ray. 

 

 

Chea Sopheak  

 


