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The CountrySide Education Project

Het CountrySide Education Project (CSEP) is nog steeds een groot
succes. Het aantal studenten is de afgelopen jaren flink gegroeid.
Nieuwbouw
Zoals u vorig jaar al kon lezen is in december 2019 de bouw van de nieuwe faciliteiten van start gegaan.
Begin 2020 werden de nieuwe sanitaire voorzieningen en de slaapkamer/werkruimte voor een fulltime
leraar opgeleverd.

v.l.n.r. de slaapkamer / werkruimte voor het staflid, het gebouw, één van de twee badkamers.

Daarnaast hebben wij nieuwe materialen aangeschaft, waaronder een heel aantal nieuwe laptops en
een printer.

Installatie van de nieuwe laptops

Fulltime leraar en projectcoördinator
Met dank aan een particuliere sponsor hebben wij een fulltime projectcoördinator/leraar kunnen
aannemen. HEAM Sambath heeft zich dit jaar bij ons team gevoegd. De lessen kunnen nu alle dagen
van de week plaatsvinden. Daarnaast zal Sambath de mogelijkheden tot verdere uitbreiding van het
project gaan onderzoeken.

SARS-CoV-2
Ook Cambodja kreeg begin dit jaar te kampen met de Corona pandemie. Net als in Nederland werden
in Cambodja uit voorzorg de scholen gesloten. Dit betekende dat wij ook onze lessen moesten stil
leggen en het project moesten onderbreken.
Wij maakten ons zorgen om de gezondheid van onze gemeenschap, zowel fysiek als mentaal. Er was
ontzettend veel angst voor het virus, waarbij onze gemeenschap onvoldoende toegang had tot
betrouwbare informatiebronnen. Ook waren wij bang dat de gemeenschap onvoldoende kennis en
middelen had om zichzelf te beschermen tegen het virus en om de verspreiding van het virus te
voorkomen. Om deze reden hebben wij posters en informatiefolders gemaakt. Tijdens huisbezoeken
hebben wij deze uitgedeeld en hebben we uitleg gegeven. Daarnaast hebben we elk gezin voorzien van
desinfecterende handzeep.

Verspreiden van de folders en uitdelen van de handzeep

De informatiefolder

Ook heeft onze student coördinator meerdere hygiëne workshops gegeven. Zo kregen onze studenten
uitleg over het virus en werd ze aangeleerd hoe ze goed hun handen kunnen wassen.

Handen wassen workshop bij de nieuwe sanitaire voorzieningen

Gelukkig bleven de Corona uitbraken in Cambodja in 2020 beperkt en mocht ons project weer van start.
Er werden preventieve maatregelen genomen, zoals kleinere klassen, afstand, en goede handhygiëne.

v.l.n.r. temperatuur meten bij aankomst, handen desinfecteren, kleine klasgrootte

Ook in Cambodja gingen de middelbare scholen en
universiteiten (deels) over op online lessen. Studenten konden
gebruik maken van onze laptops voor hun schoolwerk.

CSEP studenten maken gebruik van de laptops

De Corona pandemie brengt veel indirecte gevolgen met zich mee. Wij hebben het afgelopen jaar ook
frequent huisbezoeken afgelegd, om te onderzoeken hoe het met de gezinnen gaat en ze hulp en
begeleiding te bieden waar nodig.

Huisbezoek tijdens de Corona crisis door onze projectcoördinator geholpen door scholarship studenten

De Corona crisis heeft ons doen inzien dat maatschappelijk werk van grote toegevoegde waarde is voor
het soort projecten dat wij uitvoeren. Dit heeft ons op het idee gebracht om studiebeurzen te vergeven
aan gemotiveerde studenten uit de lokale gemeenschap die interesse hebben in maatschappelijk werk.
Tijdens en na hun opleiding zullen wij hen in dienst nemen om werkzaamheden te verrichten op onze
projectlocatie.
CSEP scholarship program
Stichting Dom-ray verleent scholarships aan studenten van het CSEP zodat zij een vervolgopleiding
kunnen volgen. Het was een onstuimig jaar voor onze studenten, met het meermaals kortdurend sluiten
van de universiteiten, het verschuiven van de semesters en de overgang naar online lessen.
Desondanks gaat het goed met onze scholarship studenten en behalen zij goede resultaten.

Scholarship studenten volgen online lessen

Ten gevolge van de Corona crisis zijn de eindexamens van de middelbare school later in het jaar
gehouden dan normaal. Ook de start van het academische jaar is door de Corona crisis verschoven, en
wel naar 2021. Om die reden zijn er dit jaar geen nieuwe scholarship studenten van start gegaan.
In 2021 wordt, zoals boven beschreven, een studiebeurs voor de studierichting maatschappelijk werk
vergeven.

Samenwerking hogeschool Windesheim
Dit jaar is Stichting Dom-ray een samenwerking aangegaan met hogeschool
Windesheim. Voor hun minor International Sustainable Development ondernemen
studenten projecten voor Stichting Dom-ray. In februari zijn vier studenten naar
Cambodja gereisd om te starten aan hun minor. Helaas moesten zij in verband met
de Corona pandemie na een aantal weken alweer terugreizen naar Nederland. Zij
hebben hierna digitaal hun projecten afgemaakt.

SUON Socheat, directeur van NFC, heet de studenten welkom

Nynke van der Tempel en Nicollet Kleinjan hebben vanuit hun studierichting verpleegkunde onderzoek
gedaan naar de beschikbaarheid van gezondheidszorg op onze project locatie. Uit dit onderzoek kwam
naar voren dat de inwoners beperkt toegang hebben tot medische zorg. Daarnaast hebben de inwoners
onvoldoende kennis over basale principes in de gezondheidszorg en laat de hygiëne, preventieve
gezondheidszorg en vooral ook de mondzorg te wensen over.
Helaas kan de minor ISD in 2021 vooralsnog geen doorgang vinden ten gevolge van de Corona crisis.
We hopen dat, zodra dit weer veilig en mogelijk is, er nieuwe studenten naar Cambodja kunnen reizen
om de mogelijkheden voor een health care outreach programma op de project locatie te onderzoeken.

Nynke en Nicollet tijdens een bezoek aan het CSEP voor hun onderzoek

Emily Wolters and Hamda Nassir hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een
studiekeuze platform voor Cambodjaanse scholieren. Daarover hieronder meer.

Studiekeuze
Studiekeuze is voor iedereen moeilijk, maar de keuze is nog ingewikkelder wanneer je bent opgegroeid
op het platteland en je weinig blootstelling hebt gehad aan andere beroepen dan boer of leraar. Deze
scholieren hebben ook niet de voorzieningen om alle mogelijke studierichtingen goed te onderzoeken.
Dit leidt ertoe dat zij soms vrij willekeurig een studie kiezen. De keuze is dan onvoldoende afgestemd
op de interesses en kwaliteiten van de student. Het kan dan voorkomen dat de student onvoldoende
kan meekomen op school, de examens niet haalt en met de studie moet stoppen. Helaas hebben wij dit
bij een aantal scholarship studenten ook meegemaakt.
Dit is de reden dat Stichting Dom-ray dit jaar is
begonnen met de ontwikkeling van een studiekeuze
platform. In 2020 hebben de ISD studenten Hamda
Nasir en Emily Wolters een eerste onderzoek gedaan
naar de uitvoerbaarheid van en mogelijkheden voor
dit project.
Vervolgens hebben Ayra Lintsen. Natasja van
Hummel en Robin Verhof, drie studenten
Communicatie van Tilburg University, het project
opgepakt en in uitvoering gebracht. In samenwerking
met Creating Heroes is er een prachtige website in
ontwikkeling, waar niet alleen informatie over de
verschillende studierichtingen in Cambodja te vinden
is, maar ook interviews met studenten en
professionals over hun ervaringen op de universiteit
en op werk te zien zijn.
De interviews met professionals zijn in de vorm van video interviews, gefilmd en geproduceerd door
DANG Kosal, een ex-NFC student en nu een succesvol professioneel filmproducent. De video’s tonen
de professional ook aan het werk, zodat de scholieren een goede indruk krijgen van het werk dat zij na
hun opleiding kunnen doen.

Achter de schermen bij de video interviews met professionals

Daarnaast wordt, in samenwerking met het Nederlandse bedrijf TalentFocus, een persoonlijkheidstest
aangeboden, zodat scholieren kunnen onderzoeken welke studierichting goed bij hun persoonlijkheid
past.
We zijn goed onderweg en hopen de website www.studymatch.org in 2021 live te kunnen laten gaan!
Houdt de Facebookpagina in de gaten voor updates!

The MidwayHouse
Ook in 2020 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. Ook studenten van de Nederlandse organisatie Chikara Cambodia maken
gebruik van het MidwayHouse.
Stichting Dom-ray heeft naast de huur van het pand ook herstelwerkzaamheden en materialen
bekostigd.

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. Uw donatie is onder bepaalde voorwaarden tevens fiscaal aftrekbaar. Wilt u
meer informatie? Stuur dan een email naar: stichtingdomray@gmail.com
Doneer hier

