
 

 

Beste vrienden en sympathisanten van ons project in Rong Vean in Cambodja, 

 

Eerst en vooral willen we jullie bedanken voor de steun en het vertrouwen dat jullie ons gaven de 

voorbije maanden !  We houden er aan om jullie op de hoogte te houden van de vorderingen en van 

wat er met jullie giften gebeurt. 

Op 20 mei vertrekken we opnieuw met 4 mensen naar Cambodja : Petra, Willy, Thierry en Katrien 

In 2014 zijn ons voornaamste doelen : 

- Armste kinderen die naar het secundair onderwijs moeten financieel ondersteunen zodat ze 

verder kunnen studeren en op die manier uit de armoede geraken. 

- Educatief materiaal verstrekken  

- Eventueel een generator kopen 

- Een leraar betalen die Engels komt geven  

- Infrastructuurwerken doen aan de speelplaats zodat die niet meer kan overstromen 

- Sociale ondersteuning : voedsel verstrekken waar nodig , kledij, medische zorg 

- Pedagogische ondersteuning van de leraren 

- Een schoolreis organiseren met de kinderen van de 2 oudste jaren naar Angkor Wat en 

tevens bezoeken van een hotel , een hotelschool en  een ziekenhuis . Dit met het doel hen te 

tonen wat hun eventuele latere werkmogelijkheden zijn. 

- Speeltoestellen plaatsen op de speelplaats  

 

 



 

Tijdens ons bezoek nu zullen we vooral : 

- Kinderen die naar het secundair onderwijs moeten opvolgen door hun resultaten te bekijken 

en een secundaire school te bezoeken. 

- Schoolreis voorbereiden en onderdak zoeken voor de overnachting van de kinderen 

- Een nieuwe rolstoel geven aan een minder valide vrouw van het dorp 

- Muziekinstrumenten en puzzels meenemen voor de school 

- Gesprekken voeren met de pedagogische begeleider van de school 

- Gesprekken voeren met de leraren 

- Engelse les geven 

- Consultaties doen en medicatie verstrekken 

- Contacten leggen met aannemers om de speelplaats te beschermen tegen overstromingen 

- Speeltoestellen bekijken om eventueel op de speelplaats te zetten 

 

En nog veel meer ! 

 
Na ons bezoek brengen we zeker uitgebreid verslag uit ! 
 

 

             Tot gauw, 

 

Katrien en Thierry 

 

 

 

 

 


