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Beknopt jaaroverzicht 2017  

Dit jaar bezocht Stichting Dom-ray haar projecten in augustus.  

Ze bezocht de projecten tezamen met de vertegenwoordiger van 

Golden Futures, een partner in het Verenigd Koninkrijk.  

 

 

 

The MidwayHouse 

Ook in 2017 heeft Stichting Dom-ray samen met COLT The 

MidwayHouse gefinancieerd. Er waren ook weer wat materialen aan 

vervanging toe waar Stichting Dom-ray de fondsen voor heeft verleend. 

 

The Countryside Education Project   

Het Countryside Education Project is nog steeds een groot 

succes. 100 studenten uit het boerendorp Kor en uit omringende 

dorpen volgen op dit moment de lessen.  

eCSEP Computerlessen 

Dit jaar is het 18-maanden durend project, waarin 35 kinderen van het platteland via New Future for 

Children computerlessen kregen aangeboden, afgerond. Het project is in december 2015 van start 

gegaan en de laatste les heeft in juli 2017 plaatsgevonden. Na het voltooien van de cursus hebben de 

studenten een toets gemaakt en een erkend certificaat ontvangen.  

 

 

  



 

CSEP bibliotheek en computerlokaal 

Stichting Dom-ray heeft de fondsen toegekend gekregen om een bibliotheek en computerlokaal aan te 

leggen in Kor. De plannen voor de nieuwbouw staan hieronder weergegeven. 

 

De bibliotheek zal alle boeken van het reguliere Cambodjaanse curriculum bevatten, zodat ook arme 

kinderen, van wie de ouders de kosten voor deze boeken niet kunnen opbrengen, toch kunnen studeren. 

In het computer lokaal zullen een aantal laptops komen te staan, zodat de kinderen hun opgedane 

computerkennis kunnen onderhouden en ook kunnen doorgeven aan de andere dorpelingen.  

De bouw gaat begin 2018 van start. 

CSEP scholarships 

De meest belangrijke verandering die we tot nu toe met 

het CSEP teweeg hebben gebracht is de verandering 

van de mentaliteit: daar waar ouders initieel gefocust 

waren op korte termijn resultaten (hun jongeren snel geld 

laten verdienen), zijn de meeste families nu zeer 

gemotiveerd voor onderwijs. Zij zien de positieve lange 

termijn gevolgen in van een goede opleiding en zij zijn 

daardoor erg gemotiveerd om hun kinderen een 

opleiding te laten volgen in plaats van arbeid te laten 

verrichten in de nabijgelegen fabrieken. Stichting Dom-

ray heeft inmiddels twee scholarships kunnen 

verstrekken. In september 2017 zijn deze studenten 

gestart met hun vervolgopleiding. Mengkorn (links) 

studeert IT en Thearoth (rechts) studeert Engels. Beide 

zullen betrokken blijven bij het project en helpen met de 

computerlessen, respectievelijk de Engelse lessen.  

Stichting Dom-ray hoopt in 2018 meer scholarships te kunnen verstrekken.  
 
Wilt u een student sponosren? Neem dan contact op via stichtingdomray@gmail.com. 
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