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Voorwoord
Geachte lezer,
In dit Jaarverslag vindt u allereerst een beknopt overzicht van de formele gegevens van de
Stichting.
Hierna presenteren wij een overzicht van de activiteiten van Stichting Dom-ray en haar
Cambodjaanse partnerorganisatie New Future for Children. Ondanks de effecten van de
COVID-19 pandemie is Stichting Dom-ray erg actief geweest binnen verschillende
projecten en zijn er mooie successen geboekt.
In het volgende hoofdstuk vindt u de jaarrekening over 2021, waarin wij verantwoording
afleggen voor de uitgaven en verworven fondsen.
Tot slot kunt u in het laatste hoofdstuk meer lezen over de manieren waarop u kunt
bijdragen aan de missie en activiteiten van Stichting Dom-ray.
Namens de kinderen dank ik u hartelijk voor uw interesse in en uw steun aan Stichting
Dom-ray.
Emily Cohen, Voorzitter Stichting Dom-ray
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Gegevens
Vestigingsadres:

Paramaribostraat 139-1
1058 VK Amsterdam

Postadres:

Papenweg 122
6212 CJ Maastricht

Email:

stichtingdomray@gmail.com

Website:

www.stichtingdom-ray.nl
www.facebook.com/stichtingdomray

IBAN:

NL48ABNA0602123801

BIC:

ABNANL2A

KvK nr:

14095608

Genoteerd als ANBI

RSIN 818238057
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Samenvatting activiteiten
The CountrySide Education Project
Het CountrySide Education Project geeft kinderen en jongvolwassenen uit arme
boerengemeenschappen de mogelijkheid onderwijs te volgen.
COVID lockdown
Begin 2021 werd Cambodja getroffen door de grootste COVID-19 uitbraak. Er volgden harde
maatregelen en scholen, waaronder ons CountrySide Education Project, moesten sluiten. Net
als in Nederland gingen veel scholen over op een online lesprogramma. Veel scholieren uit
de arme boerengemeenschappen hadden geen middelen om deze online lessen te kunnen
volgen. Daarom hebben wij onze laptops uitgeleend. Onze Engelse lessen konden zo ook nog
doorgang vinden – onze leraar Sambath gaf ook online les. Voor de jongere kinderen
verzorgde Sambath huiswerkopdrachten, die zij dagelijks konden komen ophalen. Zo konden
alle kinderen tijdens deze periode toch onderwijs blijven genieten.

Laptops voor online les en het uitdelen van huiswerkopdrachten

Extra leraar
Het CSEP is nog steeds een groot succes en het project is de afgelopen jaren enorm
gegroeid. Er zijn inmiddels ruim 200 families betrokken bij het project. Deze geweldige groei
maakt ook dat het te veel werk is voor onze projectcoördinator Sambath alleen. Gelukkig
hebben wij, in samenwerking met Golden Futures UK en dankzij uw steun, fondsen kunnen
verlenen om een nieuwe werknemer voor het project in dienst kunnen nemen; Seanghong.

Seanghong voor de klas
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Werkzaamheden
Ook dit jaar hebben we weer een aantal herstelwerkzaamheden en verbeteringen
doorgevoerd bij het CSEP.
Het CSEP is door de jaren heen geleidelijk uitgebreid. Aan het originele klaslokaaltje zijn in de
loop der jaren bijgebouwen gebouwd. Door deze “add on” constructies merkten we tijdens
het regenseizoen dat het regenwater niet goed vanaf het dak kon worden afgevoerd en de
bibliotheek en het klaslokaal instroomde, met materiële schade van dien. Daarom hebben
we een extra afdak gebouwd en is er een dakgoot aangelegd dat het regenwater afvoert
naar verzamelpotten.

De dakconstructie

Nieuwe vloeren
Ook de binnenkant van de lokalen hebben een facelift gekregen. Het vloerzeil is vervangen
door een tegelvloer. Deze is niet alleen duurzamer, maar biedt ook meer verkoeling in het
warme klimaat. Daarnaast zijn er nieuwe kasten aangeschaft. In 2022 volgen verdere
verbeteringen, met onder andere nieuwe ventilatoren en nieuwe tafels.

De nieuwe vloer
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Maatschappelijk werk
Voedselpakketten
Iedereen heeft de gevolgen van de Coronapandemie gevoeld, maar voor sommigen was
de afgelopen periode extra zwaar. Door het uitdelen van voedselpakketten konden wij deze
gezinnen enigszins financieel ontlasten. Tegelijkertijd zorgden we ervoor dat de kinderen
voldoende voedingsmiddelen binnenkregen voor een goede groei en ontwikkeling. De
producten werden gekocht bij lokale boeren en winkels uit de omgeving, zodat ook zij er
financieel voordeel van ondervonden.

Uitdelen van voedselpakketten

Fietsen
Dit jaar heeft Stichting Dom-ray ook fietsen gedoneerd aan kinderen van het CSEP. Op deze
manier kunnen zij de vaak ver gelegen scholen toch goed bereiken. Daarnaast kunnen ook
de andere gezinsleden die fiets gebruiken, bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen,
of het vervoeren van hun oogst voor de verkoop op de markt.

De gedoneerde fietsen
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Scholarship programma
Stichting Dom-ray verleent studiebeurzen aan studenten van het CSEP zodat zij een
vervolgopleiding kunnen volgen. Het was wederom een onstuimig jaar voor onze studenten,
met het meermaals onverwachts sluiten van de universiteiten en de overgang naar online
lessen. Door de plotse strenge lockdowns en de daaruit voortkomende reisbeperkingen,
waren onze studenten genoodzaakt om soms letterlijk op afstand, in hun dorp en op hun
telefoon, lessen te volgen. Gelukkig zijn zij deze periode allemaal goed doorgekomen en
hebben zij allemaal goede resultaten behaald. Inmiddels zijn de universiteiten weer open, al
houden veel universiteiten vast aan een “hybride” vorm van lesgeven.

Scholarship studenten volgen online lessen

Student maatschappelijk werk
De Coronacrisis 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 projectlocaties. In 2021 is Pov, onze eerste
student maatschappelijk werk, aan zijn studie begonnen. De Coronacrisis heeft ervoor
gezorgd dat de start van het academische jaar werd uitgesteld. In afwachting van de start
van zijn studie, heeft Pov een aantal maanden binnen NFC geholpen met het geven van
lessen. Mid-maart ging zijn studie van start. Hij heeft in 2021 mooie resultaten behaald en
heeft ook al frequent geholpen binnen het CSEP. Zo heeft hij huisbezoeken afgelegd en
meegeholpen aan het samenstellen en uitdelen van voedselpakketten.
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StudyMatch
Zoals u in het vorige jaarverslag heeft kunnen lezen, is Stichting Dom-ray druk bezig met de
ontwikkeling van een studiekeuzehulp voor Cambodjaanse jongeren.
Studiekeuze is voor iedereen moeilijk, maar u kunt zich voorstellen dat de keuze voor een
student uit een achterstandssituatie nog ingewikkelder is. De studenten hebben niet de
voorzieningen om alle mogelijkheden goed te kunnen onderzoeken. Zij baseren hun keuze
vaak op de wens van hun familie, kiezen een “populaire studie” of volgen hun klasgenoten en
vrienden in hun keuze. Er wordt hierbij weinig rekening gehouden met hun sterke en zwakke
punten, hun interesses en hun talenten. Vaak weten studenten ook niet precies wat een
studie inhoudt als zij hieraan beginnen. Stichting Dom-ray heeft zich daarom het doel gesteld
om een studiekeuzehulp te ontwikkelen die Cambodjaanse jongeren kunnen gebruiken om
een weloverwogen studiekeuze te maken.
Er is een prachtige website in ontwikkeling, die niet alleen informatie geeft over de
verschillende studierichtingen in Cambodja, maar waar ook interviews met studenten en
professionals over hun ervaringen op de universiteit en op werk te zien zijn. Daarnaast wordt,
in samenwerking met het Nederlandse bedrijf TalentFocus, een persoonlijkheidstest
aangeboden, zodat scholieren kunnen onderzoeken welke studierichting goed bij hun
persoonlijkheid past.
Ook dit project heeft hinder ondervonden van de COVID-19 uitbraak. Door de uitbraak
konden wij een tijd lang niet verder met het opnemen van onze video interviews en heeft
de verdere ontwikkeling van de website tijdelijk stilgelegen. Inmiddels is het project hervat.
We zijn goed onderweg en hopen de website www.studymatch.org in 2022 live te kunnen
laten gaan.

Achter de schermen bij de video interviews met professionals

8

The MidwayHouse
Ook in 2021 heeft Stichting Dom-ray The MidwayHouse gefinancierd.
The MidwayHouse project biedt betaalbare en veilige huisvesting aan studenten tijdens hun
vervolgopleiding. Daarnaast traint het de studenten in vaardigheden die noodzakelijk zijn om
een succesvolle transitie naar een compleet zelfstandig bestaan te kunnen maken.
Een nieuwe studentcoördinator
De afgelopen jaren heeft Ratha bij ons als studentcoördinator gewerkt. Inmiddels is zij toe
aan een nieuwe uitdaging en zij zal daarom per januari 2022 ons verlaten. In december is
haar opvolger, Lina, al bij ons begonnen, zodat Ratha het stokje geleidelijk aan haar kan
overdragen. Welcome to the team, Lina!

Ratha draagt het stokje over aan Lina (links), Lina met twee studenten (rechts)

En wat nog meer….
School Management Training
Onze CSEP-projectcoördinator heeft dit jaar deelgenomen aan de cursus “School
Management” via het Educational Development Institute te Phnom Penh. Onderwerpen die
in deze cursus worden behandeld zijn onder andere curriculum development, leadership en
school administration. Deze kennis komt goed van pas bij het managen en uitbreiden van
het CSEP. Helaas is deze cursus door de COVID-19 uitbraak stil komen te liggen. Sambath zal
de cursus in 2022 afronden.

Sambath tijdens de training
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De London Marathon
Tijdens de London Marathon op 3 oktober, die door de coronapandemie een virtueel,
wereldwijd karakter kreeg, hebben drie atleten alles op alles gezet om mede namens ons de
eindstreep te halen. De Nederlandse Joyce-Manyi Bakia, de Cambodjaanse Muyngim Eng en
de Engelse Seth Kirby hebben die dag 42 kilometer gerend om geld op te halen voor ons
CountrySide Education Project. Naast deze gigantische fysieke prestatie, werd er door de
kinderen van het CSEP een mentale uitdaging aangegaan; zij lazen op diezelfde dag maar
liefst 42 boekjes om geld op te halen voor meer en nog beter onderwijs. Verspreid over de
drie landen is een geweldig bedrag van €1500 opgehaald!

Marathon dag

Nieuwe huisstijl
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat het jaarverslag er anders uitziet dan in voorgaande
jaren. Dit jaar heeft Stichting Dom-ray een samenwerking mogen aangaan met het
marketing- en communicatiebureau Pappenheimers uit Arnhem. Zij hebben een frisse
nieuwe huisstijl voor Stichting Dom-ray verzorgd, waar dit jaarverslag een “sneak-preview”
van geeft. Daarnaast helpen zij ons geheel kosteloos met het vergroten van ons bereik,
verschillende wervingscampagnes én de bouw en het onderhoud van onze nieuwe website.
De nieuwe website zal in 2022 live gaan, dus hou deze in de gaten!
Mocht u dit jaarverslag in digitale versie bekijken, dan kunt u via onderstaande link zien hoe
zij tot het ontwerp van ons nieuwe logo zijn gekomen:
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Jaarrekening
Balans per 31-12-2021 in Eur
Activa
Liquide Middelen
Passiva
Stichting/Eigen Vermogen

Balansdatum

Balansdatum

31/12/2021

31/12/2020

76,596.52

75,156.78

76,596.52

75,156.78

Baten en Lasten/Resultaten Rekening in Euro
Boekjaar 2021
Baten
Particuliere donaties vrije bestedingsruimte
Particuliere donaties project gebonden
Donaties Stichtingen/Fondsen, vrije bestedingsruimte
Donaties Stichtingen/Fondsen n.a.v. projectgebonden aanvragen
Donaties n.a.v. fundraising evenement(en)
Totale Baten

4,045.70
4,200.00
9,955.04
913.72
19,114.46

Lasten
Projectuitgaven
MidwayHouse
Scholarships
CountrySide Education Project
StudyMatch

4,158.15
2,831.52
7,835.46
2,533.42
17,358.54

Exploitatiekosten
Kosten betaalrekening en transacties
Kosten website(s) en hosting
Kosten KVK / administratie

Totale Lasten
Netto Resultaat

196.50
96.98
22.70
316.18
17,674.72
1,439.74

Gedetailleerde kostenraming inclusief kwitanties op verzoek beschikbaar

11

Hoe u kunt bijdragen
Dankzij de hulp van onze donateurs versterken wij de positie van een alsmaar groeiende
groep Cambodjaanse kinderen en jongvolwassenen. U kunt op verschillende manieren
(blijven) bijdragen:
Steun ons met een gift
Waar de één graag eenmalig doneert, wil de ander liever maandelijks doneren. Wij laten de
keuze volledig aan u, zowel qua regelmaat als qua bedrag. Alle donaties, zowel groot als klein,
worden enorm gewaardeerd door ons en de kinderen en jongeren die het uiteindelijk
toekomt.
U kunt ook voor specifieke doeleinden doneren.
Zo kunt u voor 40 Euro per maand, gedurende een periode van 5 jaar, een volledige
studiebeurs verlenen aan een student uit een achterstandsituatie. U wordt zo persoonlijke
sponsor van een student en wij houden u op de hoogte van zijn of haar vooruitgang.
U kunt ook sponsor worden van een kansarm gezin. Voor maar 16 Euro kunt u een gezin een
gezond en veelzijdig voedselpakket bieden, waar zij twee weken mee vooruit kunnen. Ook
deze sponsoring kan op periodieke wijze, waarbij wij u op de hoogte zullen houden van het
welzijn van het gezin.
Uw donatie is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Steun ons met kennis of kunde
Waar donaties uitgedrukt in geld natuurlijk enorm welkom zijn, is hulp in de vorm van kennis
of kunde uiteraard ook meer dan welkom. Kunt u onze stichting pro deo ondersteunen met
bijvoorbeeld uw ervaring met fondsenwerving, uw brede netwerk of andere specialistische
kennis? In dat geval komen wij graag met u in contact.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een email naar: stichtingdomray@gmail.com of doneer
direct via www.stichtingdom-ray.nl.

Bedankt!

12

13

