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Beknopt jaaroverzicht 2019 

 

The CountrySide Education Project (CSEP)   

 

Het CountrySide Education Project (CSEP) is nog steeds een groot succes. Het aantal studenten is de 

de afgelopen jaren flink gegroeid.  

Door de groei van het aantal studenten zijn de sanitaire voorzieningen niet meer toereikend. Het oude 

toilet werd zo vaak gebruikt, dat deze niet meer goed fungeert. Ook zijn er nu zodanig veel leerlingen, 

dat zij niet meer ingedeeld kunnen worden in de lessen op zaterdag en zondag. Er is een full-time leraar 

nodig. 

Nieuwbouw 

Stichting Dom-ray heeft de fondsen toegekend gekregen om nieuwe sanitaire voorzieningen aan te 

leggen bij het CSEP. De bouw is in december 2019 begonnen. 

In 2020 zal NFC op zoek gaan naar een full-time leraar en projectcoördinator voor het CSEP. Stichting 

Dom-ray zal de fondsen verlenen om het salaris te betalen. Bij de bouw wordt er daarom meteen nog 

een extra kamer aangelegd, welke als verblijfsruimte en kantoor voor de nieuwe full-time leraar zal 

dienen. 

 

De voortgang kunt u volgen op de Facebook-pagina van Stichting Dom-ray 

(www.facebook.com/stichtingdomray). In het volgende jaarverslag zult u hierover ook meer kunnen 

lezen. 

 

CSEP scholarship program  

Stichting Dom-ray heeft in 2018 en 2019 fondsen geworven waarmee zij studiebeurzen kan verlenen 

aan kansarme jongeren uit het CSEP om hun studie te vervolgen.  

U kunt op de volgende pagina kennismaken met de scholarship studenten van 2019. 

 

http://www.facebook.com/stichtingdomray


 

Doeun Horn is 21 jaar oud. Hij woont bij zijn grootouders. Hij heeft 

gedurende enkele jaren zijn middelbare school onderbroken om te 

werken en geld te verdienen voor de familie. In 2016 heeft hij zijn school 

gelukkig weer opgepakt en hij heeft dit jaar met succes zijn eindexamen 

behaald. Met de steun van Stichting Dom-ray gaat hij studeren aan de 

Agrarische Universiteit. De studierichting die hij heeft gekozen is “Animal 

Science”. In het dorp waar hij vandaan komt wordt er vooral landbouw 

beoefend. De landbouw is weinig winstgevend, mede door de conditie 

van de bodem en de jaarlijkse overstromingen. Veehouderij en visserij is 

onderontwikkeld en biedt nieuwe inkomsten voor de gemeenschap. Zijn 

doel is om de kennis die hij tijdens zijn studie opdoet te delen met de 

gemeenschap en de gemeenschap van nieuwe inkomen genererende 

mogelijkheden te voorzien. 

Srim Sopheak is 19 jaar oud. Ze woont met haar jongere zusje bij haar 

ouders. Haar ouders hebben hun school niet afgerond en leven een 

boeren bestaan. Srim Sopheak is de eerste in haar familie die de 

middelbare school heeft afgerond en nu dankzij de steun van Stichting 

Dom-ray een vervolgopleiding kan volgen. Zij gaat Finance and Banking 

studeren. 

 

 

Oeurn Proseur is 18 jaar. Zijn vader is overleden en zijn moeder werkt in 

de kledingfabrieken om een inkomen te generen voor het gezin. Zijn 

grootouders bedrijven landbouw om ook enige inkomsten te werven. Hij 

heeft twee jongere broertjes en twee jongere zusjes: Buiten school om 

helpt hij zijn familie bij de landbouw en zorgt hij voor de jongere kinderen 

in het gezin. Zijn ouders hebben de basisschool niet afgerond. Hij is het 

eerste kind in de familie die de middelbare school succesvol heeft 

afgerond. Via Stichting Dom-ray kan hij nu ook als eerste in de familie een 

vervolgopleiding volgen. Hij heeft gekozen om Bussiness Administration 

and Human Resources te gaan studeren. Hij wil de volgende generaties 

uit zijn gemeenschap motiveren voor onderwijs en hen met de opgedane 

kennis ook leren begeleiden in hun beroeps- en studiekeuze. 

 

Met Lymeng is 18 jaar. Hij woont bij zijn ouders, die een boerenbestaan 

leiden. Zijn ouders hebben geen opleiding afgerond. Hij heeft één oudere 

broer, die zijn school helaas ook niet heeft afgemaakt. Hij heeft ook nog 

een jonger broertje, die wel nog op school zit. Hij is de eerste vanuit de 

familie die zijn eindexamen heeft behaald en dankzij het scholarship een 

vervolgopleiding kan gaan volgen. Hij heeft gekozen om Human 

Resources Management and Leadership te gaan studeren. Hij wil de 

volgende generaties uit zijn gemeenschap motiveren voor onderwijs en 

hen met de opgedane kennis ook leren begeleiden in hun beroeps- en 

studiekeuze. 

 



 

Met de studenten van voorgaande jaren gaat het ook goed:  

 

Pheakdey en Songheng (twee mannelijke studenten, links op de foto) studeren Electrical Engineering. 

Zij hebben hun eerste jaar met succes afgerond en zijn in november begonnen aan hun tweede 

opleidingsjaar. 

Thearoth is de vrouwelijke student rechts op de foto. Thearoth studeert Engels aan de vooruitstrevende 

Paññāsāstra Universiteit. Dankzij haar persoonlijke sponsor kan zij deze studie volgen. Zij heeft het 

ontzettend naar haar zin op de universiteit en haalt prachtige cijfers.  

Alle drie hebben zij ook een bijbaan, waarmee zij hun dagelijkse kosten dekken en hun families steunen. 

 

Community Development 

Een voorwaarde voor het ontvangen van een scholarship, is dat de studenten gedurende hun opleiding 

betrokken blijven bij het CountrySide Education Project en bijdragen aan community development.  

Een van de doelen is dat deze studenten gedurende hun studie een project gaan ondernemen om de 

financiële draagkracht van de gemeenschap te vergroten. De studenten zullen hier de komende jaren 

een eigen invulling aan gaan geven. Zo wordt er in beginsel gedacht aan een project welke de 

bestaande landbouw en veehouderij zal verbeteren. Door middel van de kennis en expertise die zij 

tijdens hun studie opdoen, zullen de studenten ieder hun steentje bijdragen.  

Een grotere financiële draagkracht van de gemeenschap zal ertoe leiden dat meer studenten een 



 

opleiding kunnen volgen en de gemeenschap minder afhankelijk wordt van de financiële bijdragen 

vanuit de Stichting.  

De studenten kunnen ook op andere manieren bijdragen aan de gemeenschap. Zo zal Thearoth in de 

toekomst mee gaan helpen bij de Engelse lessen van het CountrySide Education Project en kunnen de 

studenten HR toekomstige studenten begeleiden bij hun studiekeuze. 

Studiekeuze 

Het kiezen van de juiste studie is niet altijd een even gemakkelijke opgave. Onze student coördinator 

probeert de studenten hierin zo goed mogelijk te begeleiden. Door middel van uitgebreide interviews 

met de student en diens familie wordt bekeken welke interesses de student heeft. Daarnaast worden 

universiteitsbezoeken georganiseerd. Op deze manier kunnen de studenten onderzoeken of een 

studierichting en universiteit bij hen past. Ook wordt er een bezoek gebracht aan The MidwayHouse, 

waar de studenten tijdens hun studie verblijven. 

 
Universiteitsbezoeken en interviews 

Om dit proces in de toekomst verder te verbeteren, is Stichting Dom-ray een 

samenwerking met Windesheim Hogeschool aangegaan. Via hun 

International Sustainable Development Minor zullen studenten een project 

gaan ondernemen waarbij zij een studiekeuzehulp-programma gaan 

ontwikkelen. Ook hierover leest u meer op de Facebook-pagina van Dom-ray.  

 

The MidwayHouse 

Ook in 2019 heeft Stichting Dom-ray The MidwayHouse gefinancierd. 

The MidwayHouse project biedt betaalbare en veilige huisvesting aan 

studenten tijdens hun vervolgopleiding. Daarnaast traint het programma 

de studenten in vaardigheden die noodzakelijk zijn om een succesvolle 

transitie naar een compleet zelfstandig bestaan te kunnen maken. 

Het MidwayHouse werd in 2010 opgericht om studenten afkomstig uit het tehuis van New Future for 

Children te begeleiden in de overgang van het beschermd wonen naar een zelfstandig bestaan. Enkele 

jaren later heeft Cambodian Organization for Living and Temporary-care zich aangesloten bij het project 

en sindsdien maken ook de studenten vanuit deze organisatie gebruik van The MidwayHouse. Vanaf 

2017 biedt het MidwayHouse ook betaalbare en veilige huisvesting aan studenten van het Countryside 

Education Project die vanuit Stichting Dom-ray een studiebeurs ontvangen om een universitaire of 

beroepsopleiding te volgen in Phnom Penh. Naast een veilige woonomgeving en studiebegeleiding, 

biedt het project ook begeleiding aan bij de overgang van het wonen in een arm boerendorp naar het 

wonen in de grote stad. Vanaf dit jaar, 2019, maken ook studenten van de nieuw opgerichte 

Nederlandse organisatie Chikara Cambodia gebruik van het MidwayHouse. Chikara Cambodia steunt 



 

kansarme jongeren in de regio van Siem Reap door hen studiebeurzen aan te bieden om een 

vervolgopleiding te volgen. De studenten die ervoor kiezen een vervolgopleiding in Phnom Penh te 

volgen, kunnen terecht in The MidwayHouse. 

Stichting Dom-ray heeft naast de huur van het pand ook wat herstelwerkzaamheden bekostigd. 

Daarnaast financiert zij de slaapmaterialen voor de nieuwe scholarship studenten. 

 

 

Ratha Seng, onze student coördinator 

 

Zoals u heeft kunnen lezen in het jaaroverzicht van 2018, heeft Stichting 

Dom-ray tezamen met Golden Futures UK en COLT Cambodja fondsen 

verleend zodat New Future for Children een zogeheten Student 

Coordinator kon aannemen. Seng Ratha is een geweldige aanwinst 

geweest voor de organisatie. Zij heeft zich ontfermt over alles wat met 

de huidige en toekomstige scholarship studenten te maken heeft. De 

betrokken organisaties zien haar als een onmisbare werknemer en 

hebben ook dit jaar fondsen verleend zodat zij haar werk kan blijven 

uitvoeren. Ook heeft Stichting Dom-ray tezamen met Golden Futures 

een laptop voor haar bekostigd. 

 

 
Seng Ratha, derde van links, tijdens haar afspraak met de ouders van onze scholarship studenten. 

 
Wilt u ook bijdragen aan het werk van Stichting Dom-ray? Alle donaties, zowel groot als klein, eenmalig 
of doorlopend, worden enorm gewaardeerd. U kunt ook voor specifieke doeleinden doneren. Zo kunt u 
voor 40 Euro per maand een studiebeurs verlenen aan een student uit een achterstandsituatie. Wilt u 
meer informatie? Stuur dan een email naar: stichtingdomray@gmail.com  
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