Nieuwsbrief december 2020
Volop nieuws over 2020 en 2021! Tevens vindt u in de bijlagen de Kerstbrieven van Pater
Visser en van het Don Bosco Children Fund.
Vindt u 2020 ook zo’n bijzonder jaar? Dat was voor Cambodja zeker het geval. Door de
Corona-epidemie zijn de scholen sinds april gesloten; die gaan nu pas langzaam weer open.
Veel mensen hebben geen inkomsten meer, zoals dagloners en werknemers van
kledingfabrieken waar de productie is stopgezet. Daarnaast is het land getroffen door zware
overstromingen. Vooral de arme bevolking heeft hieronder te lijden gehad. Onze lokale
partners Spie-en en Don Bosco hebben daarom, met onze steun, meer voedselhulp gegeven
dan andere jaren.
Gelukkig heeft stichting SSCR in deze moeilijke tijd, via de lokale stichtingen Don Bosco en
Spie-en, toch diverse projecten gerealiseerd. Evenals andere jaren heeft Wilde Ganzen de
projecten medegefinancierd.

Scholenbouw en opleiding
Dit jaar is via Spie-en wederom een mooie, nieuwe dorpsschool met zes klaslokalen en
toiletten gebouwd, voorzien van een bibliotheek, schoolmeubilair, waterfilters en een
speeltuin.
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Weet u dat wij ook actief zijn met duurzaamheid? Dit jaar hebben we in Poipet voor de
derde keer op een Don Bosco-school zonnepanelen aangebracht. Zo bespaart de school flink
op de kosten voor elektriciteit en is er minder uitstoot van schadelijke CO2 bij de productie
van elektriciteit.
De renovatie van het sanitair in de Don Bosco-scholen in Salabalath en Andaung Cheng is,
mede met onze bijdrage, gestart. Naar verwachting wordt het werk in voorjaar 2021
voltooid.
Omdat dit jaar vooral de arme bevolking zwaar is getroffen, hebben wij een stichting
financieel geholpen met het verstrekken van (school)maaltijden en een andere stichting met
lesmateriaal voor scholen en bibliotheken.
Onze plannen voor 2021
- nieuwbouw van twee schoolgebouwen van 6 klaslokalen met toiletten, speeltuin en
meubilair. Dit gebeurt samen met Stichting de Brug en in Cambodja onder regie van Spie-en.
- installeren van zonnepanelen op twee andere Don Bosco scholen.
- bouw van vier winkelpanden op het terrein van de school in Sihanoukville, een stad met
veel Chinese bedrijvigheid. Op deze manier kunnen op eigen grond inkomsten worden
gegenereerd waardoor de school meer zelfstandig zijn lopende kosten kan betalen.
Voor deze projecten is medefinanciering bij Stichting Wilde Ganzen aangevraagd; de
beslissing hierover verwachten wij voor het einde van dit jaar.
Wilt u in 2021 graag bijdragen aan een opleiding van een jongere? De bijdrage voor een
scholier tot en met de 12e klas is onveranderd jaarlijks €180 (€15 per maand). De bijdrage
voor een leerling voor een tweejarige beroepsopleiding is per jaar €300 (€25 per maand) bij
extern verblijf en €500 (€42per maand) bij intern verblijf. De Don Bosco scholen bieden
technische beroepsopleidingen en bijvoorbeeld ook computerkunde, secretariaat en
management. Verder is er een hotelschool en een agrarische opleiding. Tot nu toe hebben
de afgestudeerden garantie op een goed betaalde baan waardoor ze voor zichzelf en hun
familie de cirkel van armoede kunnen doorbreken!
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Aanleg watervoorzieningen
Evenals de afgelopen jaren is in 2020 op enkele plaatsen grote vooruitgang geboekt met
“waterprojecten”. Zo is de financiering geregeld voor het slaan van waterputten waaruit
schoon drinkwater komt. Er zijn duikers onder wegen aangelegd, zodat men ook gedurende
de regenperiode een veilige verbinding met andere dorpen en scholen heeft.
Een nieuw irrigatiekanaal en een nieuwe dam doen wonderen: de boeren kunnen nu
meerdere keren per jaar rijst oogsten. Dit verbetert hun situatie aanzienlijk. Aanvullend
kregen de boeren voorlichting over het “hoe en waarom” van het onderhouden van kanaal
en dam. Voor deze projecten betaalde de bevolking zelf 20% tot 25% van de kosten.

Onze plannen voor 2021
-aanleggen van een dorpsvijver om eenvoudiger waterputten te kunnen slaan.
-bouwen van een brug om de afstand naar de markt en school van 17 naar 6 km terug te
brengen.
-uitdiepen van een kanaal en -met de uitkomende grond- verbreden van de gevaarlijk smalle
weg op de dijk.
-graven van een nieuw kanaal voor verbetering van de irrigatie op de velden zodat de
boeren ook hier vaker rijst kunnen oogsten.
De bevolking gaat in toenemende mate hiervoor zelf de kosten betalen, in 2021 zo’n 25% tot
30%, door toegenomen inkomsten en door zelf geld te verwerven.
Toekomst van lokale organisaties en gemeenschappen
Wat is de toekomst van ontwikkelingssamenwerking? De organisaties van Don Bosco en
Spie-en hebben trainingen van Wilde Ganzen gevolgd. Daarin leren ze om zélf in eigen land
het geld voor projecten te verwerven, ze worden aangesproken op het nemen van hun eigen
verantwoordelijkheid. Op termijn, dit gaat echter niet van de ene op de andere dag, zouden
de Cambodjanen zónder westerse hulp noodzakelijke voorzieningen moeten kunnen
betalen. Er zijn al goede resultaten met de aanpak van lokale fondsenwerving geboekt, zoals
door bedrijven die afgestudeerden van de Don Bosco-scholen aannemen, en zelfs door oudstudenten. En Spie-en gaat met verjonging van de organisatie en met een andere aanpak
lokale gemeenschappen helpen om meer en meer eigen verantwoordelijkheid te nemen.
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Hartelijke dank!
In 2020 hebben velen van u ons weer ondersteund, met uw stimulans, uw donaties en uw
medefinanciering. Voor scholieren en studenten betekent uw steun een gedegen opleiding
en voor dorpelingen betere leefomstandigheden. Voor allen een kans om aan de armoede te
ontsnappen! Namens hen zeggen we u heel hartelijk dank voor uw stimulans, bijdrage en
voor uw vertrouwen in de projecten van Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam.

Wij wensen u, uw partner, uw familie en vrienden

Het team van SSCR: Theo Ostermann, Marie-Claire Erens, Rolf Renzow, Kyra van Breukelen,
Bart van Merrienboer, Carolien Lahaise en Gerard Klyne.

PS.: indien u niet langer onze nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u dat aangeven door te mailen naar:
info@sscr.nl
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