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PROJECTWERKING
ABOUT THE PROJECT
RONG VEAN
Een belangrijke vooruitgang is de aanpak voor Grade 1-4.
Voor deze leerlingen geven Saiyuon en Phollin les en wordt er gewerkt aan de basis:
luisteren, spreken, lezen en schrijven van woorden.
De Cambodjaanse leerkracht is altijd de hoofdleerkracht. Vrijwilligers of stagiairs vullen aan
en ondersteunen de lessen. Zij bieden nieuwe werkvormen, spelletjes en materiaal aan.
Verder opbouwend is er grade 5-6-7. Hier wordt er nieuwe, moeilijkere woordenschat
aangebracht en worden de eerste zinnen en vragen gevormd. Sommige studenten zijn in
staat om conversaties aan te gaan. Grade 7 is officieel al onderdeel van de secundaire school
maar hun niveau van Engels loopt ongeveer gelijk met grade 5-6.
De uitspraak is bij heel wat studenten heel goed, maar we merken dat het lezen en schrijven
moeilijker verloopt. De transfer van het Khmer naar het Engels alfabet is niet makkelijk.
Ook grade 8 en 9 volgen in Rong Vean extra lessen Engels.

PHNOM SROK
Teacher Seithoung geeft les aan grade 10 tot 12 in Phnom Srok.
In het begin was het heel moeilijk voor de studenten om een conversatie aan te gaan,
maar we zien nu heel wat vooruitgang. Nu zijn ze in staat om een presentatie te geven,
om voor een groep te spreken. De Engelse lessen hebben een positief effect.
Wanneer er vrijwilligers, bezoekers of stagiairs langskomen zien sommige studenten dit
als een kans om deze mensen rond te leiden in de Student Home.
We willen niet dat de studenten full-time studeren want ze hebben al een druk gevulde
agenda. De dansklas is een manier om te ontspannen en om op een non-informatieve
manier aan de slag te gaan.
Teacher Vuthy, ICT, geeft computerles aan deze studenten. Hij focust op Word,
Powerpoint en Excel, stap voor stap.

VISIE

Hope for the Children heeft zich de laatste maanden gefocust op de
structuur en het niveau van de extra lessen Engels.
In samenwerking met de public lagere school in Rong Vean voorzien we
voor bijna elke grade 1 uur Engels per dag.
Wanneer de studenten Engels studeren hebben ze later meer kansen.
Met de Engelse lessen zien we dat niet enkel de leerlingen maar ook de
leerkrachten openbloeien. Buiten de lessen binnen de klas, vinden er ook
heel wat activiteiten plaats in de guesthouse waarbij andere
eigenschappen van de kinderen zoals creativiteit en beweging aan bod
komen. Zo bloeien de leerlingen op verschillende manieren open.
We maken gebruik van visualisatie, audio en verschillende
werkvormen. Hierdoor zijn de leerlingen heel enthousiast en leergierig.
Ook de community van Rong Vean wordt sterk betrokken bij het
project. Alles wordt of voorhand besproken en ideeën worden
uitgewisseld. Wat we veranderen wordt eerst voorgelegd aan inwoners,
leerkrachten en de directeur van de public school.
-Hope for the children-Laura Seymus-

WIE ZIJN WE?
THIERRY DALEWYN
Hij is een dokter in België en startte het project
op in 2012. Hij deed dit samen met Katrien
Vandenbossche en Sinthay Neb.

SINTHAY NEB
Rong Vean is zijn geboortedorp en hij is
directeur van een NGO in Phnom Penh.
Samen met Thierry Dalewyn is hij
directeur van Hope for the children.

SAIYUON HIEN
Zij is coordinator en leerkracht. Van
dinsdag tot vrijdag geeft ze Engelse
les aan grade 1 tot 7. Ze begeleidt
schoolbezoeken en stagiairs.

LAURA SEYMUS
Laura is projectcoordinator voor 1 jaar. Ze
werkt aan de teaching skills van Saiyuon.
Samen met Saiyuon verbetert ze de structuur
en het niveau van de extra lessen Engels. Ze
focust ook op de noden van het dorp. Ze geeft
les aan grade 8 – 9 en begeleidt
schoolbezoeken, stagiairs en vrijwilligers.

TEACHER PHOLLIN
Elke maandag geeft ze les in de
kleuterklas en in grade 1 tot 7. Deze
lessen gaan door in Rong Vean.

TEACHER SEITHOUNG
Hij is leerkracht Engels. Hij geeft les
in Rong Vean aan grade 8-9. In
Phnom Srok gaan de lessen voor
grade 10 tot 12 door.

TEACHER VUTHY
Hij is de ICT-leekracht en geeft les in
Phnom Srok aan grade 10 tot 12.
Focus op Word, PowerPoint en Excel.

TEACHER MALY
Ze is de dansleerkracht in Phnom Srok.
Op zaterdag geeft ze apsara dans aan
de leerlingen van grade 10 tot 12.

ACTIVITEITEN RONG VEAN
GROOT AFVAL SPEL
Met grade 7, 8 en 9 speelden we een
groot afval spel. Ze moesten veel afval
verzamelen om kleine spelletjes te
spelen. Na twee uur spelen verzamelden
ze heel wat afval en sorteerden we in de
containers op de speelplaats! We hebben
ons geamuseerd!

POPPENKAST
De studenten van het Waregem College maakten een
grote poppenkast. Van nu af aan kunnen de kinderen zelf
een poppenkastshow in elkaar steken. De twee
studenten Jasper en Dieter gaven samen met Saiyuon
en Laura een show voor de kinderen. De kinderen
kunnen hun creativiteit gebruiken en het is heel
ontspannend. Een grote ‘arkoun’ aan Waregem College!

VLAG VAN PLASTIC DOPJES
De studenten van grade 8 en 9
maakten onder begeleiding van Laura
een grote vlag met plastic dopjes. Ze
verfden
alle
dopjes
in
de
Cambodjaanse kleuren. Er werden
meer
dan
3000
flessendoppen
gebruikt! Goed gedaan grade 8 en 9!

SCHOOLTRIP SIEM REAP
Op maandag, 25 maart , gingen we met de studenten van grade 8
en 9 op schooltrip naar Siem Reap. De eerste stop was in het War
Museum. Ze leerden over de Cambodjaanse geschiedenis tijdens
het Pol Pot regime. Na de lunch deden we een leuke workshop in
Rehash Trash. De studenten leerden plastic zakken te wassen. Deze
gebruikten we op een creatieve manier om mandjes en
sleutelhangers te maken.
We bezochten Angkor Tree project om het verschil te tonen tussen
een school in de stad en een school in de rural area zoals Rong
Vean. Ze volgden 1 les binnen het project. We verbleven in
eOcambo Village en konden genieten van het zwembad. Na een
goede
nachtrust
vertrokken
we
naar
Phnom
Kulen
Waterfalls .Iedereen genoot van de prachtige natuur en we maakten
veel plezier. Bij terugkomst in Rong Vean was iedereen moe maar
voldaan! DREAM BIG!

ACTIVITEITEN PHNOM SROK
APSARA DANS
In Phnom Srok leren ze apsara dans.
De studenten uit grade 10 tot 12
bereiden een traditionele dans voor
om te tonen aan de studenten uit
Ieper. Iedereen doet aan de dans
mee, zowel jongens als meisjes.

BEZOEK UIT WAREGEM
De Phnom Srok studenten kregen
bezoek van de studenten uit
Waregem. Samen deden ze heel wat
activiteiten. Ze gaven les, dansten en
discussieerden. Op het einde van de
4-daagse was er een groot dorpsfeest
in de pagoda met alle studenten.

ENGLISH EXPLORER
Vanaf nu hebben de studenten in Phnom Srok nieuwe
leerboeken. ‘English Explorer’ combineert het Engels met
wereldoriëntatie. Zo leren de studenten buiten het Engels
ook iets over de wereld. (geschiedenis, natuur,
aardrijkskunde, …)

OOK DAT NOG
NIEUW SPEELPLEIN

A NEW WALL

De speelplaats in de public school
is in slechte staat en zelfs gevaarlijk
voor de kinderen. Daar komt nu
verandering in. Stagiairs Jasper en
Dieter maakten met studenten uit
grade 7, 8 en 9 een plan voor de
nieuwe speeltuin. We legden dit
plan
voor
aan
inwoners,
leerkrachten en de schooldirecteur.
Nu starten we met de bouw van
een kindvriendelijke speeltuin!

STAGE JASPER EN DIETER
Jasper en Dieter, twee Belgische studenten
uit VIVES Torhout lopen 10 weken stage in
Rong Vean. Ze helpen Saiyuon met de
structuur van haar lessen.
Dieter focust op grade 1 tot 4. Aangezien de
kinderen een goede basis nodig hebben
helpt hij structuur te brengen in de
lesvoorbereidingen van Saiyuon voor de
lees-en schrijflessen.
Jasper helpt ook in grade 5-6 en 7 aan de
structuur van Saiyuon haar lessen. Hij
ontwikkelde visualisatiekaarten voor alle
woordenschat en leerde Saiyuon om een
goede test op te stellen voor deze grades.

A NEW WALL
Men is reeds gestart met het
bouwen van de nieuwe
schoolmuur. Dit is goed
nieuws want zo kunnen de
buffels niet meer op het
schooldomein. Wanneer de
muur af is kunnen we de
school netter houden. Elk
plot kost 125 dollar. Er zijn
nog heel wat plots nodig. Wil
je steunen voor de muur?
Contacteer ons!

WE PRESENT TO YOU …
AOUT
Aout woont in Rong Vean en werkt voor het
project in de guesthouse. Ze houdt alles
netjes en kookt wanneer je dit vraagt. Haar
eten is echt overheerlijk!
Ze staat voor iedereen klaar en helpt je op
elk moment van de dag!
Akourn Aout!

