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Beknopt jaaroverzicht 2014  

Dit jaar bezocht Stichting Dom-ray Cambodja wederom tweemaal, in april/mei en in 

oktober/november.  

 

The MidwayHouse 

Ook in 2014 heeft Stichting Dom-ray The MidwayHouse gefinancierd. Het afgelopen jaar heeft de 

Stichting nog meer nadruk gelegd op de eigen bijdrage van de studenten aan de lopende kosten van 

het MWH. Het nieuwe beleid draagt hopelijk bij aan een nog betere voorbereiding voor een leven na 

het MWH. 

Er waren het afgelopen jaar ook weer een aantal nieuwe materialen nodig. Stichting Dom-ray heeft 

een nieuw gasfornuis en een additionele waterfilter aangeschaft.  

Er zijn in 2014 ook weer een aantal studenten in het MWH komen wonen. In het vorige jaarverslag 

kon u lezen hoe COLT zich heeft aangesloten bij the MidwayHouse. In 2014 is deze vruchtbare 

samenwerking verder uitgegroeid. De nieuwe studenten zijn dan ook afkomstig van zowel NFC als 

van COLT.  

 

Daarnaast zijn een aantal studenten afgestudeerd. Deze studenten hebben inmiddels een succesvolle 

transitie ondergaan naar een zelfstanding bestaan en hebben het MWH verlaten! 

Drie van onze (oud) studenten zijn het afgelopen jaar zelfs getrouwd! 

 

 

Trouwfeesten 

 

 

 

 

 



The Countryside Education Project 

Het Countryside Education Project is nog steeds een groot succes. Tientallen kinderen van 

verschillende leeftijden leren via deze weg Khmer, Engels en wiskunde. Het project heeft in 2014 een 

paar maanden stil gelegen aangezien Ratana stage moest lopen in een andere stad als laatste 

onderdeel van zijn opleiding. Ratana heeft inmiddels zijn stage en opleidingen succesvol afgerond. Hij 

heeft het MWH ondertusen verlaten om een zelfstandig bestana op te bouwen, maar heeft het 

Countryside Education Project weer opgepakt!  

Stichting Dom-ray heeft hem dit jaar een lening gegeven voor een bromfiets, zodat hij zich 

gemakkelijk kan verplaatsen tussen zijn werkplaats en het dorp.  

 

Rechtsboven: Ratana op zijn werk, Overig: studenten in de les 

 

Overig 

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 een aantal studenten, welke in zijn geheel werd betaald door 

Stichting Dom-ray. 


