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Project Informatie
Waar:
Anlong Khong Tmey, Prey Sor District, Cambodja.
Een sloppenwijk 1 5 km buiten de hoofdstad Phnom Penh.
Wij zijn als stichting reeds sinds 2004 actief binnen deze gemeensschap.
Doelgroep:
De armste inwoners van Anlong Khong.
Het merendeel van de inwoners is laagopgeleid of heeft helemaal geen
opleiding genoten. Het meest voorkomende werk onder de inwoners zijn
beroepen als fabrieksmedewerker, textielfabriekmedewerker, moto taxi
chauffeur of het verkopen van levensmiddelen vanuit een klein food stalletje.
De werkloosheid en ongeletterdheid is hoog.
Samenwerking met de inwoners:
De inwoners worden zoveel mogelijk bij onze projecten betrokken. En daar
waar mogelijk een betaalde baan aangeboden. Op dit moment zijn uit het
dorp twee personen bij ons in dienst; de lerares en de kok van de school.
Toezicht:
Onze lokale contactpersoon houdt toezicht op onze projecten. Zij is al sinds
2008 binnen onze organisatie actief.

Onze geweldige lerares

Schoolgeld :
Op dit moment vragen wij de ouders van onze leerlingen niet om een
financiële bijdrage. Dit om uitsluiting te voorkomen en de kans zo groot
mogelijk te houden dat ouders hun kinderen naar school laten gaan.

Gebouw:
In Anlong Khong heeft een Japanse NGO jaren geleden een houten schoolgebouw neergezet. Wij mogen dit
gebouw kostenloos gebruiken.
Met onze hulp is in het dorp eerder een stenen schoolgebouw gerealiseerd. Dit gebouw is echter onveilig geworden
door aardverschuivingen. Wij zijn onzettend blij dat we in het huidige gebouw ons werk hebben kunnen voortzetten.
Beloningsbeleid:
Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun werk, reis- of verblijfskosten.
Al onze inkomsten worden ingezet ten behoeve van de inwoners in Anlong Khong.

Programma
Ons werk in Anlong Khong bestaat uit de volgende projecten:
1 . Voorschoolse educatie voor kinderen tussen de 3 en 6 jaar.
2. Schoollunch voor de leerlingen.
3. Family support; het financieel ondersteunen van twee van de armste families in het dorp.
4. Het aanbieden van een jaarlijks schoolreisje.
Onze projecten zijn kleinschalig van aard en richten zich met name op scholing, werkgelegenheid en hygiëne. Over
de jaren zijn diverse soorten projecten en samenwerkingsverbanden voorbij gekomen.
Op dit moment runnen wij een kleuterschool/voorschool, voorzien wij de leerlingen van een gezonde lunch en
ondersteunen wij een klein aantal gezinnen (Family support). Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan
studiekosten of kosten voor (HIV) medicatie.
Hierdoor bieden wij:
- Werkgelegenheid aan onze kok en lerares, beiden woonachtig in Anlong Khong.
- Krijgen de kinderen passend voorschoolse educatie waardoor zij goed voorbereid starten in het basisonderwijs.
En is er minder uitval op de basisschool.
- Kunnen hun ouders/gezinsleden werken of naar school omdat de kleinsten zijn opgevangen.
- Gaan de kinderen met een gevuld buikje naar huis.
- Kan een jongedame genaamd Liza, die dit jaar helaas haar moeder heeft verloren, haar middelbare school
afmaken.
- En kan de oma van de weesjongen Sophoin elke maand zijn HIV medicatie ophalen in Phnom Penh.

Liza

Een selfie van Sok Khom, onze lerares Sophoin en zijn grootmoeder

Activiteiten in 201 9
In het jaar 201 9 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
1 . Vijf dagen per week, m.u.v. de schoolvakanties, hebben de kinderen uit Anlong Khong in de leeftijd tussen de 3
en 6 jaar iedere ochtend gedegen kleuteronderwijs gekregen.
2. Er maakten dat jaar tussen de 1 5 en 20 kinderen gebruik van onze school.
3. Mevrouw Sok Khom, onze fantastische en zeer begane lerares, heeft ook dit jaar weer met veel enthousiasme
en loyaliteit de kinderen onderwezen. En was verzekerd van een vast maandinkomen.
4. Dankzij een particuliere sponsor hebben wij kunnen faciliteren dat Liza, ondanks de barre armoede waarin zij
leeft, haar middelbare school kan afmaken. In 201 9 deed zij eindexamen, maar precies in haar examentijd overleed
haar moeder. Liza zakte helaas voor haar examen. Gelukkig kan zij haar laatste jaar straks overdoen en de extra
Engelse lessen na schooltijd blijven volgen. Haar doel is naar de University te gaan in Phnom Penh en daar Talen
of Toerisme te studeren.
Liza woont, nu zij wees is geworden, nog in het huis van haar moeder. Haar oudere stiefzus is met haar gezin bij
haar ingetrokken.
5. Ook dankzij particuliere sponsoring konden we de grootmoeder van 1 5 jarige Chey Sophoin financieel
ondersteunen, zodat zij maandelijks in Phnom Penh zijn HIV medicatie op kon halen. Hij zat in 201 9 in Grade 8 en
houdt erg van voetballen. Zijn HIV is nog steeds goed onder controle .
6. Ook dit jaar was er weer een gezellig schoolreisje voor de kinderen georganiseerd.
7. Twee leerkrachten van Gymnasium Rahden hebben dit jaar een bezoek gebracht aan Anlong Khong. Wat vooral
opviel was dat het schoolgebouw dringend onderhoud nodig heeft. De reling en trap verkeren in erg slechte staat.
En het schoolplein is verdwenen onder een laag afvalwater en huisvuil dat bij regen richting de school stroomt.
8. Het grootste deel van de fondsenwerving was in handen van deze Duitse middelbare school. Zij hebben geld
ingezameld d.m.v. diverse prachtige acties;
- een kerstmarkt waar zij mooie zelfgemaakte kerstgeschenken en -decoraties verkopen
- een jaarlijkse "bake-sale"
- lege flesseninzamelpunten verspreid door de school
- het vinden van adverteerders voor de schoolagenda
- het verkopen van de schoolagenda met als thema Cambodja en gevuld met prachtige kunst van de Duitse
leerlingen. En ditmaal ook prachtige tekeningen van Phalla, een inwoonster van Anlong Khong .
9. Een dame uit het dorp heeft het op zich genomen de lunches voor de leerlingen te verzorgen en te helpen bij het
uitdelen. Zo gingen alle kindjes met een goed gevulde buik naar huis. En kan zij een centje bijverdienen.
1 0. Onze leerlingen krijgen zulk goed onderwijs dat regelmatig uitstromers zelfs een groep mogen overslaan op de
basisschool.
11 . Naast onze lokale contactpersoon, onze steun en toeverlaat Veary, werken wij ook samen met bevriende
stichting Cambodja.nu. Zij zijn werkzaam in Cambodja en helpen ons bij de uitvoer van onze projecten. En brengen
voor ons regelmatig verslag uit hoe het gaat in Anlong Khong. Zij stuurden ons foto's en updates.
1 2. Het lokaal is voorzien van een nieuw whiteboard op wielen.

Er is dringend onderhoud nodig aan het schoolgebouw.

Mooie schilderingen van Phalla.

Class of 201 9

Schoolreisje 201 9
Het was weer een zeer geslaagde en super gezellige dag in de dierentuin.

Foto's van het bezoek dat onze hoofdsponsors brachten aan Anlong Khong
Namens de leerlingen, lerares en betrokken families bedanken iedereen hartelijk voor alle hulp,
in welke vorm dan ook. En voor het in ons gestelde vertouwen.
Aw'-kun! (Thank you!)

Project overzicht 2004 - 201 9
Project 1 : Bouw schoolgebouw (2004 - afgerond 2005)
Project 2: Operationale kosten kleuterschool (2005 - overgedragen aan lokale organisatie in 2008)
Project 3: Community development – social hygiene, micro-credit, handicraft training (2008 - 201 0)
Project 4: Jongeren uitwisselingsproject met Stichting En Route (2008, 2009, 201 0, 2011 )
Project 5: Engelse lessen voor jongeren en volwassenen (2009 - 201 6)
Project 6: Schoollunch programma (2009 - on hold 201 2 - herstart 201 3 - heden)
Project 7: Heropenen van kleuterschool (2009 - heden)
Project 8: Verbetering waterkanalen om overstromingen te verminderen (2008 - 201 0)
Project 9: Vuil inzameling (2008 - 2009)
Project 1 0: Non-profit shop Aw’-kun Shop+Help (2008 - afgerond 2011 )
Project 11 : Animal Pass-on programma (2009 - 2011 )
Project 1 2: Vormen en trainen van een Community Council (2009)
Project 1 3: Noodhulp na overstroming (201 0)
Project 1 4: Reparatie dijk na overstroming (2011 )
Project 1 5: Training lokale staff (2008 - 2009)
Project 1 6: Onderhoud schoolgebouw (te plannen)
Project 1 7: Jaarlijks schoolreisje (201 3 - heden)
Project 1 8: Family Support (201 6 - heden)
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Stichting Cambodja.nu
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