Beste vrienden van ons project “Hope For The Children”,

Zoals de meeste van jullie wel weten zijn we eind mei met 4 personen weer naar Cambodja
getrokken.
Deze keer waren Willy, Petra ,Thierry en Katrien mee.
We zijn een week weggeweest en hoe kort deze periode ook was , we hebben heel veel kunnen
realiseren.
Deze keer lag de focus vooral op het motiveren van kinderen én ouders om hen verder te laten
studeren in het hoger secundair onderwijs. Dit is niet zo evident daar de hogere secundaire school
ver van ons dorp ligt en daardoor zijn de kinderen verplicht om te verblijven in een soort internaat –
guesthouse voor studenten. En dit kost natuurlijk geld ….
De dag dat we ’s morgens aankwamen in Cambodja hebben we een tweedaagse trip voor de 14 – 15
jarigen voorbereid naar Siem Reap, met het doel de tempels van Angkor Wat te bezoeken ( de
nationale trots van Cambodja ) en hen hun eventuele latere werkmogelijkheden te tonen. We
bezochten 3 ziekenhuizen, een restaurantschool, een guesthouse waar onze kinderen zouden
overnachten en een universiteit.
De volgende dag om kwart voor zes uit de veren om te vertrekken naar het dorp. Het was een blij
weerzien, wel leuk als je de kinderen en de mensen wat beter begint te kennen en zij jou ! Ook de
teachers waren blij ons te zien, I missed you was iets wat we verschillende keren hoorden.
De kleuters hadden een liedje voorbereid : kippevelmoment !
Nadat we een uurtje ter plaatse waren, kwam er plots een vrachtwagen het dorp binnen gereden,
met een hele speeltuin op !! Dank zij jullie giften zijn we er in geslaagd dit te realiseren, onze beste
dank. Onze rechterhand Sinthay had dit zo georganiseerd, wat een timing , wat zouden we doen
zonder hem. De kinderen waren uitbundig : was dit voor hen ??

Nog steeds merken we dat de teachers wat terughoudend zijn om het materiaal dat we hen
schonken te gebruiken.Daarom hebben we deze week de kinderen heel veel laten spelen met
blokken, puzzels, spelletjes, auto’s, zandgerei….

Met de teachers hebben we veel vergaderd en we hebben hen ook individueel gevraagd wat hun
grootste noden zijn om les te geven en te werken in deze school. Samen met hen hebben we
oplossingen gezocht. Wat hier vooral uitkwam is dat er dringend pedagogische ondersteuning nodig
is. We zijn daar vorig jaar reeds mee gestart, maar dit is niet evident : we hebben enerzijds de
taalbarrière en anderzijds het zwakke Cambodiaanse onderwijssysteem. Dus : werk aan de winkel !

Deze keer konden we ook rekenen op Piet Demey, een studiegenoot van Thierry, een arts die reeds
17 jaar in Cambodja woont. Hij gaf ons een beter inzicht in de Cambodiaanse mentaliteit en
levenswijze. Thierry en Piet bezochten de lagere secundaire school en bekeek de resultaten van onze
kinderen. Wat Engels betreft scoren ze boven het gemiddelde, doordat wij een English Teacher
aangesteld hebben. Voor hun moedertaal Khmer en wiskunde onder het gemiddelde.

We vergaderden ook met alle ouders en kinderen die volgend jaar naar het hoger secundair
onderwijs moeten en alle ouders waren akkoord om hun kinderen naar die school te laten gaan , wat
heel positief is.

Voor een vrouw die door een schotwonde verlamd is, deden we een nieuwe rolstoel mee. Maar toen
we die haar wilden schenken verkoos ze haar eigen rolstoel… We hebben die helemaal laten
herstellen en de rolstoel die we mee hadden geschonken aan een kindje dat door hydrocefalie niet
kan stappen. Dat deed deugd om dit te kunnen doen.

Na 3 dagen in het dorp keerden we terug naar Siem Reap waar de kinderen en leraren de volgende
morgen zouden arriveren voor de 2daagse trip.We ontmoetten hen in Angkor Wat en iedereen zag
het helemaal zitten !

Alle kinderen en teachers waren op hun paasbest, zo een uitstap zijn ze helemaal niet gewoon. We
hadden een goede gids en de kinderen waren ongelooflijk geboeid door zijn verhaal. De kinderen
kregen ’s middags een lekkere maaltijd en in de namiddag bezochten we nog 2 andere tempels.

Daarna kon iedereen zich verfrissen en spraken we af in de restaurantschool waar de kinderen een
interessante rondleiding kregen en zo konden zien welke jobs er allemaal voorhanden zijn in de
horeca. En natuurlijk mocht lekker eten niet ontbreken !

Moe maar tevreden ging iedereen dan naar zijn guesthouse om ’s morgens om 9 u af te spreken in de
universiteit. Daar kregen we een boeiende powerpoint te zien, waardoor een universiteit een stukje
aantrekkelijker werd voor de kinderen. Dan naar het ziekenhuis waar we ook een mooie reportage te
zien kregen rond hun werking. In het ziekenhuis stond een box waar geld kon ingestoken worden en
hoe weinig onze kinderen ook hebben, veel van hen staken wat van hun zakgeld dat ze van ons
kregen in de box. Daar ben je toch niet goed van ….. en doet je nadenken ….

Als laatste bezochten we een groot hotel. De kinderen en teachers werden in groepen verdeeld en
kregen een mooie rondleiding. Alle jobs in een hotel werden besproken : er werkten daar 200
mensen.

Dan nog een laatste lunch samen en dan konden de kinderen met een pak rijke ervaringen terug naar
hun dorp. En wij naar België !

