
Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja , 

 

Dit is onze eerste nieuwsbrief van 2015 , dit naar aanleiding van ons laatste bezoek aan het project in 
januari laatstleden, van 4 tot 12 januari. 

We willen onze belofte nakomen om jullie op geregelde tijdstippen op de hoogte te houden van het 
reilen en zeilen in ons dorp Rong Vean. 

 

Eerst en vooral willen we iedereen die onze super gezellige bietentocht steunde heel hartelijk  
danken : die avond bracht voor het project 1.668 € op. Dit alles dank zij jullie in de eerste plaats maar 
ook dank zij Petra en Manu Van Parys die ons de locatie ( Estaminet In Den Hemel te Nokere ) gratis 
ter beschikking stelden. 

Het was een leuke avond , gelukkig zonder regen ! Eerst maakten we een wandeling in het 
privédomein van Baron Casier met bieten en lichtjes en daarna kon iedereen genieten van een 
warme kop soep , een aperitiefje en een broodje met worst op de barbecue. We hopen dat we in 
2015 weer een gelijkaardige wandeling kunnen organiseren en laten tijdig de datum weten. 

 

Op een ijskoude morgen , 4 januari zijn we opnieuw naar Cambodja vertrokken, dit voor 1 week. 

Wij dat waren Thierry Dalewyn , Claudine Bracke en Katrien Vandenbossche. Petra Swyngedouw was 
ook van plan om mee te gaan, maar dit is door omstandigheden niet kunnen doorgaan. Volgende 
keer beter ! 

De vluchten zijn vlot verlopen , op maandagmorgen zijn we geland in Siem Reap , waar we opgehaald 
werden door Sinthay ( onze lokale medewerker van het project )  en op dinsdagmorgen zijn we naar 
het dorp vertrokken, onze auto volgeladen met allerlei materiaal  : stoelen , tafel , eetgerei, tassen, 
borden , matrassen en nog zoveel meer.  

We waren blij iedereen terug te zien ! 

 



Onze eerste indruk was positief : de klassen waren redelijk netjes en iedereen was druk in de weer 
om les te geven. Er was wel een belangrijk minpunt : de kleuterleidster was er niet meer . Tijdens de 
vorige bezoeken zei ze altijd : I want to go to university , I want to study …… en dat was haar nu 
gelukt : ze heeft het dorp verlaten en is opnieuw gaan studeren. Op zich is dit een positieve evolutie, 
alleen …. we hadden al veel energie gestoken in haar , we hadden haar al veel geholpen bij het werk 
in het kleuterklasje en nu moeten we opnieuw van nul beginnen. Er is door de directeur een nieuwe 
aanvraag gedaan voor een pre – school teacher maar blijkbaar is er in de hele provincie en 
omstreken geen kleuterleidster te vinden. Momenteel staat de onderwijzer van het 5e leerjaar ad 
interim in de kleuterklas …. 

In de namiddag hebben we vergaderd met de directeur en de leerkrachten van de school. We 
spraken over de huidige situatie in de school , hun problemen bij het lesgeven en hun opleiding. Veel 
leraren in Cambodja starten in een soort project waarbij ze studeren en werken combineren en na 
een aantal jaar kunnen ze dan hun diploma krijgen. 

 

 

 

’s Avonds hebben we de leraren en de ouderlingen van het dorp aan ons huis uitgenodigd om de 
tegenvallende resultaten te bespreken van hun kinderen in het secundair onderwijs. 

We hebben de resultaten allemaal gekregen van de directie van de school in de dichtstbijzijnde stad 
Phnom Srok en vergeleken met de andere leerlingen doen onze kinderen het niet zo goed , 
uitgezonderd voor Engels en dit komt doordat wij een Engelse leraar aangeworven hebben die in het 
dorp les geeft. 

We vonden dat de mensen van het dorp dit moeten weten. We hebben erop gewezen dat onderwijs 
heel belangrijk is , en ook dat kinderen moeten gestimuleerd worden om naar school te gaan , om 
thuis te werken voor school en dat ouders interesse moeten tonen voor de studies van hun kinderen. 



 

 

 

De volgende dag hebben we ons toegespitst op de Engelse lessen : Thierry gaf zelf Engelse les op een 
speelse manier en waarbij de kinderen heel actief mee moeten werken in plaats van stilzwijgend toe 
te kijken. Ze moesten veel woorden opzoeken in woordenboeken en overleggen met elkaar 
daarover, dit in kleine groepjes. In Cambodja gebruiken ze nog het systeem zoals het hier 50 jaar 
geleden was : de leraar schrijft op het bord, de kinderen kijken toe en herhalen de zin of schrijven 
hem over en daar stopt het mee. Beetje per beetje proberen wij zo goed als mogelijk hun manier om 
les te geven wat te veranderen en hen te wijzen op het voordeel van deze manier.  

 

In de namiddag hebben we dan met de Engelse leraar nog eens al het materiaal doorgenomen dat hij 
ter beschikking heeft om Engelse les te geven. En deze keer hebben we gezegd dat we een examen 
zullen maken over die leerstof !  



Een andere belangrijk doel van ons bezoek was opvolgen van de kinderen van het dorp die wij 
steunen om verder te studeren in de stad ( hoger secundair )  , waar ze op “internaat” moeten 
blijven. We zijn naar de stad gereden en hebben het verblijf van de jongens en het verblijf van de 
meisjes bekeken. Echt schrijnend…. veel te klein, vuil , lawaaierig, geen elektriciteit …. Het is geen 
internaat zoals bij ons. Er wordt  gewoon een huis gehuurd  en de kinderen  verblijven daar en 
moeten alles zelf doen : koken , wassen …. Hier ziet u het bureautje waar ze met 4 jongens moeten 
studeren …. 

 

 

 

 

 

Wij vonden dit verblijf zo erbarmelijk dat we tijdens een gesprek met de directie verkregen hebben 
dat ze naar een ander, beter verblijf mogen op één voorwaarde : dat wij de volgende keer een 
schoolreis organiseren voor de kinderen van de school naar Siem Reap, naar de tempels van Angkor 
Wat. 

 

 

Tussenin dit alles met betrekking tot de school hebben we ook veel dingen kunnen doen op sociaal 
vlak. 

Zoals gewoonlijk deed Thierry weer consultaties. Door onze regelmatige bezoeken kent Thierry de 
mensen ook op medisch vlak en weet hij wat de voornaamste problemen zijn in het dorp en zorgt hij 
dan ook voor de aangepaste medicatie. 



 

We hadden ook deze keer weer een rolstoel mee vanuit België van onze vriendin Ingrid Leroy. Ingrid 
werkt ook actief mee aan het project door onze website te maken en up to date te houden. We 
gaven de rolstoel aan een 12-jarig meisje met epilepsie. Door de medicatie die Thierry vorig jaar gaf 
heeft het meisje nu veel minder aanvallen en nu heeft ze ook een rolstoel ! Die mensen zijn echt 
ongelooflijk dankbaar en daar doen we het om ! Het doet deugd om dit te kunnen doen. 

 



Het jongentje dat vorige keer  erge doorzitwonden had en van ons een rolstoel kreeg hebben we ook 
bezocht en na verzorging hebben we de vader uitgelegd hoe hij het jongentje moet wassen, drie keer 
per dag. Dit is allemaal niet evident : toen we zeep vroegen kwam hij eerst met shampoo van bij de 
buren, dan met was poeder en dan pas met gewone zeep, ook van de buren…. 

We maakten ook iets heel speciaal mee dit jaar in het dorp : een huwelijk. Dan staat het dorp 
helemaal op zijn kop : iedereen feest mee, er is heel luide muziek , dit 3 dagen lang ( tot 11.30u ’s 
avonds en herbegint om 4.30 u ’s morgens ) Dit was een ongelooflijke ervaring ! 

Iedereen ging zich wassen in de rivier, trok zijn mooiste kleren aan , maakte lekker eten klaar en ging 
naar het feest waar er heel veel gedanst werd en muziek gemaakt. 

 

 

 

Dit waren de voornaamste zaken die we deden , maar natuurlijk is het moeilijk om alles op te 
sommen. Ons werk in dit dorp situeert zich op verschillende niveaus en dit maakt het ook leuk 
werken : zo voelen we het een beetje als ons dorp ! 

 

 

Als laatste willen we nog eens benadrukken dat alles wat we doen in Cambodja niet zou kunnen 
zonder onze lokale steun en toeverlaat : Sinthay Neb. Sinthay is heel betrokken bij het project en wij 
kunnen hem werkelijk alles vragen. Wij zijn veel in contact tussen onze bezoeken in en Sinthay houdt 
ons op de hoogte van de evolutie of de problemen in het dorp. Sinthay woont in Phnom Penh samen 
met zijn vrouw Kerya en hun 2 kinderen.Veel mensen vragen ons : hoe kunnen jullie een project 
leiden van hieruit , wie die persoon die jullie helpt , kunnen jullie hem wel vertrouwen ?? 

 

 



Daarom schreef hij voor ons  zijn verhaal , en we laten jullie meelezen :  

 

 

 

About Mr. Sinthay Neb 

  

Mr. Sinthay has over twenty one years of experiences working with Cambodian and 
international NGOs in the areas of decentralisation, good governance, access to informatoin, 
transparency and accountabilty, civil society development, education, advocacy and policy, 
capacity building and training, disarmament and demobilisation, peace and conflict resolution 
and youth development. His areas of expertise include: NGOs development, project 
management, fundraising, advocacy policy, peace and conflict resolution, and capacity 
building.  

  

Currently, he is the Director of the Advocacy and Policy Institute (API). API is a Cambodian 
nonprofit and non-governmental organization with a mission to serve the long term 
democratic and social development needs of Cambodia through supporting and empowering 
people to interact with their government to protect their rights and provide for the needs of 
themselves and their communities, particularly poor, minority and marginalized peoples.  

  

Mr. Sinthay has also served as representing for three CSO networks (the NGO Access to 
Information Working Group, the Cambodians for Resource Revenue Transparency and The 
Access Initiative) and also chairs board of directors for the Centre for Peace and Conflict 
Studies (CPCS).  



 

 

 

 

 

With the establishment of the Hope for the Children (http://www.hopeforthechildren.be/) by 
co-founders: Dr. Dalewyn Thierry and Mrs. Vandenbossche Katrien, Mr. Sinthay has played 
a significant role and supports to this organization in Cambodia. He worked together with Dr. 
Dalewyn Thierry and Mrs. Vandenbossche Katrien and other friends from Belgium. He 
travels regularly to the Rong Vean School to monitor and supports the activities. He is 
responsible to ensure that all financial supports and the contribution from Belgium will be 
used effectively and directly reached to the poor students in Rong Vean.  

  

Rong Vean village is the homeland of Mr. Sinthay's mother. When Sinthay was a child, he 
lived in this village and did the farming. He was neither access to education nor school 
because Rong Vean village did not have a school at that time. The place where Sinthay 
lived, there was no road to connect to other villages which was difficult for external 
communication. Because of his father and mother passed away since he was 6-year-old, he 
moved to other village and lived with his uncle where he could get some basic education. 
Because of Sinthay's hardship and experience as a poor child and as an orphan, he thinks 
that the supports from Dr. Dalewyn Thierry and Mrs. Vandenbossche Katrien on child’s 
education is very crucial and is a golden opportunity for the children who live in the village. 
With the contribution of both generous persons, Mr. Sinthay decided to dedicate his times 
and resources to help and supports those poor children. He believes that there is only way to 
break a cycle of poverty and hopeless of rural village like Rong Vean by helping them access 
to a better education. Without education, children could not grow and find their life time 
difficult to live, so it is crucial to provide such support for them. Once the children have solid 
knowledge, then they can help not only themselves, but their family, community, society, and 
in general contributing to the poverty reduction of the country. Most important thing, due to 
their rights, is that every child should get education equally no matter those who live in the 
remote or in the urban. 

  

Sinthay believes that the supports and the activities of Dr. Dalewyn Thierry and Mrs. 
Vandenbossche Katrien in Rong Vean School and village will contribute to break the cycle 
of poverty in this remote village of Rong Vean through the support of children 
education. Although their present and the work of Dr. Thierry and Mrs. Katrien as two times 
per year in Rong Vean School and village, they have provided the encouragement and gave 
hopes for this poor village and students in their future life. We have noted that children in 
Rong Vean have been significantly progressed since our efforts for their education and life. 
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Zo , dit was het dan weer ! We hopen dat we in de toekomst verder beroep mogen doen op 
jullie steun , zodat we van Rong Vean een beter dorp kunnen maken dat geleidelijk aan de 
cirkel van de armoede doorbreekt . 

Alle info vind je op onze website : www.hopeforthechildren.be 

 

 

Thierry en Katrien 

 

 

 

http://www.hopeforthechildren.be/

