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Beknopt jaaroverzicht 2015  

The MidwayHouse 

Ook in 2015 heeft Stichting Dom-ray The MidwayHouse gefinancierd.  

Er waren het afgelopen jaar ook weer spullen aan vervanging toe. Zo 

heeft Stichting Dom-ray onder andere nieuwe bedden en matrassen 

aangeschaft voor de nieuwe inwoners en was er een nieuwe router 

nodig voor het internet.  

Er zijn in 2015 ook weer een aantal studenten in het MWH komen wonen. De samenwerking met 

COLT is het afgelopen jaar verder gegroeid en er hebben zich weer nieuwe studenten vanuit COLT bij 

het project aangesloten. 

De studenten maken goede vooruitgang. Een van de studenten, Soa Pheasa, loopt stage bij haar 

voormalige kindertehuis New Future for Children. Het is mooi om te zien hoe meer en meer studenten 

van New Future for Children en de MWH de motivatie vinden om iets voor andere kansarme kinderen 

te betekenen!  

 

 

The Countryside Education Project   

Het Countryside Education Project is nog steeds een groot succes. 

Ongeveer 70 studenten volgen op het moment de lessen. Door de 

flinke groei in het aantal studenten is er op het moment een terkort aan 

materialen.  

Zoals in de foto’s is te zien, delen op het moment meerdere kinderen een tafel en hebben niet alle 

kinderen in de klas een stoel. Daarnaast zijn na 2,5 jaar gebruik een aantal materialen aan vervanging 



 

toe. Stichting Dom-ray heeft van Rommelmarkt Haren een donatie ontvangen om nieuwe materialen 

aan te schaffen voor het project. 

 
Een klas van het CSEP. Meerdere studenten delen tafels en niet alle studenten hebben een echte 
stoel 

Het doel voor 2016, een echt klaslokaal 

Op het moment vinden de lessen plaats onder een 

rieten afdak. Dit geimproviseerde klaslokaal biedt maar 

net voldoende ruimte aan de studenten en vormt 

uiteraard geen ideale leeromgeving. Het doel voor 2016 

is om een echt klaslokaaltje te bouwen. Het nieuwe 

klaslokaal zal niet alleen meer ruimte bieden en een 

inspirerende leeromgeving vormen, maar zal daarnaast 

ook bescherming bieden aan al het materiaal zodat dit 

langer meegaat. Stichting Dom-ray probeert de 

fondsen te verzamelen om dit mogelijk te maken. Een 

deel van de donatie van Rommelmarkt Haren zal 

gebruikt worden om het nieuwe klaslokaal in te richten. 

CSEP Computerlessen 

Het Countryside Education Project is dit jaar uitgebreid met computerlessen. De Haella Stichting heeft 

de fondsen verleend voor een 18-maanden durend project, waarin de kinderen van het platteland via 

New Future for Children computerlessen krijgen aangeboden. Eens per maand reizen de studenten 

onder begeleiding van Ratana naar Phnom Penh. Hier maken zij gratis gebruik van de faciliteiten van 

New Future for Children. De computerleraar van New Future for Children geeft gratis (en in zijn vrije 

tijd) les. Ratana gebruikt tevens een klaslokaal van New Future for Children voor zijn gebruikelijke 

Engelse les. Het project is in december van start gegaan. 

 
De computerlessen in New Future for Children. V.l.n.r; Ratana geeft Engelse les in een klaslokaal van 

NFC, studenten tijdens de computerles, een student aan het werk, Ratana. 

 

 

 



 

Kingston Heath Primary School Family Fun Day, Melbourne, Australie 

Op het moment verblijft Emily Cohen, voorzitster Stichting Dom-ray, in Australie voor haar 

promotieonderzoek. Stichting Dom-ray heeft dit jaar een kraampje gehad tijdens de familie dag van de 

Kingston Heath basisschool in Melbourne. Tijdens deze dag werden armbandjes, tekeningen en 

sleutelhangers verkocht die gemaakt zijn door de kinderen en studenten van New Future for Children 

en de MWH. De dag was een groot succes en is er ruim AUD600 opgehaald voor de stichting! 

 
V.l.n.r: de doos met handgemaakte artikelen arriveert in Melbourne, het kraampje, de sleutelhangers 

gemaakt door de kinderen van New Future for Children, Emily Cohen bij het kraampje. 


