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Stichting Education4Life 
Verslag bezoek aan Congo, Thailand & Cambodja, najaar 2016 

 
 
In het najaar van 2016 heeft Anneke Westerhof namens Education4Life een bezoek afgelegd aan een 
drietal landen: Congo, Thailand en Cambodja. Een gedeelte van de reis werd zij vergezeld door 
landencoördinator Frans Schuurmans. Het doel van de reis was om contacten te leggen, 
samenwerkingsmogelijkheden te bespreken en om afspraken te maken over het steunen van 
studenten. Hieronder volgt per land een verslag.  
 

Congo 
Het bezoek aan Congo was een eerste verkenning. Anneke heeft met contactpersoon Julie Ndaya het 
doel van de stichting besproken en afgesproken dat Education4Life in principe kan beginnen met het 
ondersteunen van vier studenten voor een periode van twee jaar, voor een bedrag van €250 per jaar 
per student. Julie ondersteunt vanuit haar eigen stichting Somba Manya (in Nederland) de Congolese 
stichting ‘Getaris’, die een opleidingscentrum in Kinshasa heeft waar kansarme tienermoeders een 
vak leren. Afgesproken wordt dat vier meisjes vanuit Getaris een naaiopleiding van twee jaar kunnen 
volgen met de steun van Education4Life, zodat zij daarna voor zichzelf kunnen beginnen. Het bedrag  
zal door Education4Life worden overgemaakt naar Somba Manya; Julie zorgt vervolgens dat het bij 
Getaris terecht komt. 
 
Conclusie: het ondersteunen van een student voor het volgen van een naaiopleiding kost €250 per 
studie jaar, de opleiding duurt twee jaar (€500 per student voor de gehele opleiding). 
 

 
 

Thailand 
In Chonburi ontmoeten Anneke en Frans Toy (Radchada Chomjinda). Ze bezoeken haar projecten, die 
gesponsord worden door Human Help Network Foundation Thailand: een ‘day care centre’ en een 
‘drop in centre’. Toy vertelt over de mogelijkheden om een kind persoonlijk te sponsoren. Later 
ontvangt Anneke per mail een voorstel voor het sponsoren van vier kinderen. Anneke en Frans 
leggen uit dat dit niet de doelstelling van Education4Life is, het is namelijk een grote organisatie en 
dat maakt het erg onpersoonlijk, ondanks dat beloven zij wel dat zij er nog op terug zullen komen.  
 
Hierna ontvangen Anneke en Frans een email van Kathleen de Maso. Zij heeft een kindertehuis in 
Chiang Mai en wil weten wat Education4Life doet. Zij heeft de naam van de stichting gekregen via 
een vriendin. Anneke en Frans maken een afspraak met Kathleen en hebben een prettige 
ontmoeting. Ze vertellen over Education4Life. Kathleen vertelt op haar beurt over wat zij doet; vanuit 
de kerk in haar thuisland krijgt zij geld voor het kindertehuis, waar zij momenteel samen met Thaise 
vrienden voor acht Thaise kinderen zorgt. Vanaf maart 2018 zijn er twee van deze kinderen – Ann en 
Paul – klaar met de middelbare school; zij kunnen aan een vervolgstudie beginnen. De overige 
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kinderen kunnen in 2019/2020 (Om, Peter, Gong en Luca) of 2020 (Am en Mark) aan een 
vervolgopleiding beginnen. De grote vraag is echter hoe deze kinderen hierin ondersteund kunnen 
worden. Anneke en Frans stellen voor dat Education4Life de kinderen ondersteunt bij hun opleiding, 
als Kathleen dan contactpersoon wil zijn. Er wordt afgesproken dat Kathleen met de kinderen uit gaat 
zoeken welke studie ze willen gaan doen en waar, en dat de stichting daarna contact met Kathleen 
heeft over de sponsoring. 
 
Tijdens een tweede afspraak bij Kathleen thuis krijgen Anneke 
en Frans informatie over vakopleidingen in Chiang Mai. Het 
schooljaar in Thailand loopt tot maart. Er zijn private en publieke 
opleidingen, waarbij er sprake is van verschil in kwaliteit. 
Kathleen geeft aan dat de kinderen naar een private school in 
Chiang Mai zullen gaan; ze dacht dat de training daar 3 tot 4 jaar 
duurt en €500 per jaar kost, maar dit gaat zij eerst nog verder 
uitzoeken. Verder wordt afgesproken dat bij de toekomstige ondersteuning vanuit Education4Life 
het schoolgeld direct naar de betreffende school wordt overgemaakt. 
 
Later, in Chiang Rai, ontmoeten Anneke en Frans een echtpaar dat betrokken is bij de Thaise lokale 
organisatie ‘Baan Chivit Mai’. Dit is een organisatie (NGO) die een huis heeft waar 20 kinderen 
opgevangen en ondersteund worden. De organisatie krijgt hiervoor voldoende geld vanuit Amerika 
en Noorwegen. Het echtpaar weet wel wat achtergrondinformatie te geven over opleidingen in 
Thailand. Zo vertellen ze dat er publieke scholen zijn die gratis (dat betekent dat er geen schoolgeld 
betaald hoeft te worden) zijn. Er zijn in Chiang Rai een paar ‘vocational training schools’ 
(vakopleidingen). Dit zijn publieke scholen waarvan de kwaliteit redelijk tot goed is. Hierbij moet 
vermeld worden dat de kwaliteit van publieke scholen per regio verschilt. De kosten zijn er rond de 
€40 à €50 per maand, dit is voor studiematerialen. Anneke en Frans besluiten om deze scholen te 
bezoeken: 
 

 In Chiang Rai Vocational College is er een open dag waarop studenten laten zien wat ze 
hebben gedaan en waarop aankomende studenten kennis maken met de school. Anneke en 
Frans ontmoeten een leraar Engels, met wie ze een leuk en interessant gesprek hebben 
tijdens een uitgebreide rondleiding. De middelbare school loopt in Thailand tot ‘grade 9’ of 
‘grade 12’ en dan zijn jongeren rond de 15 jaar als ze aan een vakopleiding kunnen beginnen. 
Het schooljaar loopt hier van mei tot en met februari/maart. Er zijn in heel Thailand in elke 
provincie vanuit de overheid gesubsidieerde ‘vocational training schools’. Deze scholen zijn 
de eerste drie jaar gratis; in die drie jaar bereiken studenten het zogenaamde ‘certificate 
level’. De studenten hebben in die jaren kleine onkosten en moeten in hun eigen onderhoud 
voorzien. De onkosten omvatten bijvoorbeeld kopieën, syllabus en internet en komen 
gemiddeld omgerekend op €25 per jaar. Studenten kunnen na het ‘certificate level’ 
doorleren voor ‘diploma level’. Dat is nog een extra twee jaar en kost per half jaar 
omgerekend €200. Als ze daarna nog verder willen studeren, kunnen ze een tweejarige 
bacheloropleiding doen, voor nog eens dezelfde kosten. De kwaliteit van de ‘vocational 
training schools’ is goed en veel van de studenten vinden werk na hun ‘certificate’ opleiding. 

 Anneke en Frans bezoeken ook het Chiang Rai 
Commercial Vocational College, een privé 
school die wordt ondersteund door de ‘Chiang 
Rai foundation’. Het schooljaar loopt van mei 
tot oktober en van november tot en met maart. 
Op deze school worden de volgende 
opleidingen gegeven, accounting, (ook 
commercial), marketing, business 
communication en retail business. Met deze 
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laatste opleiding kunnen ze na drie jaar bij een supermarkt werken als kassière of na een 
paar jaar als bedrijfsleider. Anneke en Frans spreken met twee dames die beide goed Engels 
spreken. Ook op deze school heb je een ‘certificate’ opleiding van 3 jaar, gevolgd door een 
‘diploma’ opleiding van twee jaar en een bachelor van nog eens twee jaar. De meeste 
studenten willen graag tot ‘diploma level’ studeren, omdat zij daarna een beter salaris 
kunnen verdienen. De meesten vinden ook een baan na hun opleiding. Op deze school zijn 
de kosten €100 per jaar voor ‘certificate level’ en €200 per jaar voor ‘diploma level’. Een 
bachelor opleiding is voor veel studenten niet te betalen. Zij hebben wel vaak studenten 
(ongeveer 10%) die de opleiding niet kunnen betalen maar deze wel volgen omdat er een 
organisatie is die dit dan betaalt. 

 Ten slotte maakten Anneke en Frans op Chiang Rai technical college, een overheidsschool, 
kennis met een docent die goed Engels sprak. Deze 
school biedt onder andere een opleiding in 
engineering aan. Ook hier is er weer een indeling van 
3 jaar ‘certificate’, 2 jaar ‘diploma’ en 2 jaar bachelor. 
Ook hier hebben ze soms studenten die de opleiding 
niet kunnen betalen, maar wel goed kunnen leren. Ze 
proberen dan wel een scholarship te vinden. De 
‘certificate’ opleiding wordt betaald door de school; 

studenten hoeven alleen onkosten te betalen voor het gebruik van internet en de 
bibliotheek. De ‘diploma’ opleiding kost €200  per jaar en de bachelor opleiding is nog 
duurder. Anneke en Frans kregen een CD mee met informatie over de school, en aan Frans 
werd gevraagd of hij vrijwillig les zou willen geven, daar ziet hij voorlopig nog vanaf. 

 
Algemene informatie over opgeleide vakmensen in Thailand: er is een groot tekort aan goed 
opgeleide vakmensen. Het beroepsonderwijs zorgt per jaar voor 33.000 afgestudeerden maar dat 
zijn er veel te weinig. Jaarlijks zijn er zeker 50.000 technisch geschoolden nodig. Het tekort doet zich 
voor in alle sectoren, waaronder bijvoorbeeld elektrotechniek, mechanica en chemie. 
 
Conclusie: het ondersteunen van een student voor het volgen van een vakopleiding aan een public 
school kost gemiddeld 100 (certificaat level) tot 250 (diploma level) euro per jaar, en aan een privé 
school 500 euro per jaar.  
 

 
 
 
 
 

Laos 
Tijdens deze reis zijn Anneke en Frans niet in Laos geweest, maar tijdens het bezoek aan Thailand 
hebben zij e-mailcontact gehad met de contactpersoon van Education4Life in Laos; Jan-Willem de 
Lind van Wijngaarden. Hij droeg een mogelijke kandidaat student voor Education4Life voor: de 
18-jarige jongen Win, hij wil Computer Science en Engels op HBO niveau studeren. Dit is een 
opleiding van drie jaar die per onderdeel 239 euro per jaar kost. Anneke en Frans bespreken met 
Jan Willem dat het eigenlijk geen vakopleidingen zijn maar dat ze wel de noodzaak begrijpen. 
Daarom spreken ze af dat Education4Life Win gaat ondersteunen bij de opleiding Computer 
Science, en dat Jan Willem hem ondersteunt met de opleiding Engels. De kosten zijn €239 euro 
voor het eerste jaar Computer Science; Education4Life maakt dit geld over naar Jan Willem, die 
het vervolgens rechtstreeks naar de school overmaakt. Er wordt afgesproken dat Education4Life 
na het eerste jaar eerst de studieresultaten ontvangt alvorens het volgende jaar te 
ondersteunen. Anneke en Frans zullen dan tijdens hun volgende reis ook hem gaan bezoeken om 
te zien hoe hij het doet met zijn studie. 
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Cambodja 
Anneke en Frans beginnen hun tijd in Cambodja met een bezoek aan de ‘Don Bosco Vocational 
Training School voor meisjes’ in Phnom Penh. Deze school wordt door de Salesiaanse nonnen geleid. 
De school bestaat uit vier klassen met gemiddeld 40 studenten, dus ongeveer 160 studenten in 
totaal. De meeste meisjes die naar deze school komen, wonen er ook (er zit namelijk een kostschool 
bij). Anneke en Frans krijgen een overzicht van de kosten per meisje. In principe betalen de 
studenten naar vermogen, afhankelijk van uit wat voor familie ze komen. Maar minimaal kost het 30 
euro per maand (dit is voor kost en inwoning en de scholing). Als de student wordt gesponsord wordt 
er vaak wel wat meer geld gevraagd. Zo krijgen ze studenten via de organisatie ‘World Vision’ en daar 
vragen ze dan meer geld van. De opleiding die wordt aangeboden is een tweejarige opleiding 
accounting en computer-secretarial. Veel van de studenten kunnen na hun opleiding een baan 
vinden omdat de kwaliteit van de school goed is. Ze vinden vaak een baan als secretaresse of in de 
financiële administratie. Er zijn momenteel gemiddeld vijf docenten werkzaam en ze zijn ook op zoek 
naar vrijwilligers. Het salaris van de docenten is gemiddeld 200 euro tot 300 euro per maand, wat elk 
jaar iets wordt verhoogd. Door het aanbieden van dit salaris is de kwaliteit van de onderwijzers goed; 
als het lager zou zijn, zou dit minder zijn. Verder heeft de school enkele alumni groepen van meisjes 
die elkaar na hun opleiding nog af en toe zien. Het is voor Education4Life mogelijk om studenten te 
steunen die naar deze school willen. De kosten daarvan zijn tussen de 30 euro en 75 euro per maand. 
 
De contactpersoon van Education4Life in Cambodja is Ung Choun; Anneke kent haar al vele jaren 
door het werk voor haar vorige stichting die AIDS patiënten als doelgroep had. Ung Choun heeft 
iemand gevonden die haar kan helpen bij haar taken als contactpersoon, namelijk Un Nalene. 
Anneke en Frans ontmoeten Un Nalene in Phnom Penh en hebben een prettig gesprek met haar over 
de stichting, de doelen en de manier van werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Later in Kampot ontmoeten Anneke en Frans Ung Choun, en zij brengt hen in contact met de eerste 
twee studenten van de stichting: Phanith en Phanny. Hun vader is overleden aan AIDS en hun 
moeder is HIV-positief. Met beide kinderen gaat het erg goed. Phanith is klaar met de middelbare 
school en gaat beginnen met de opleiding tot leraar. Hij heeft de beste scores uit zijn klas en is heel 
blij dat hij verder kan studeren in Kampot. De tweejarige opleiding die hij gaat doen is aan een public 
school waar hij niet voor hoeft te betalen. Hij heeft echter wel geld nodig voor levensonderhoud, en 
dat is U$30 per maand. Dat is dus voor zijn eerste studie jaar U$360. Phaniths zusje Phanny doet het 
ook erg goed op school. Zij zit nu in ‘grade 11’; in oktober 2017 gaat ze naar ‘grade 12’ waar ze dan in 
juli 2018 examen voor moet doen. Ook zij wil na de middelbare school de opleiding tot leraar volgen. 
Education4Life blijft haar ondersteunen voor 20 euro per maand, dat is dus 240 euro voor dit jaar. 
Ung Choun is in contact gekomen met nog twee andere studenten die ieder ook 20 euro per maand 
nodig hebben voor hun studie. Dat komt dan dus op twee keer 240 euro per jaar. Davinn is één van 
de twee andere studenten. Het is een meisje en ze woont in Chhuck. Ze zit nu in ‘grade 12’ en hoopt 
het examen in juli 2017 te halen. Daarna wil ze waarschijnlijk een vakopleiding volgen. De tweede 
student is Mao Sokchea, een jongen die in Kampong Trach woont. Ook hij zal dit jaar examen doen; 
daarna wil hij doorstuderen voor een vakopleiding bij de Don Bosco school in Keb. Voor de vier 
studenten in Cambodja is er voor het jaar 2017 in totaal 1080 euro nodig. 
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Anneke en Frans bezoeken samen met Ung Choun 
en Un Nalene de Don Bosco school in Keb. Ze maken 
kennis met de directeur van de school. De school 
biedt verschillende opleidingen aan, en er is ruimte 
voor 250 jongeren. De klassen bestaan uit 
gemiddeld 30 studenten. Anneke en Frans 
ontvangen over verschillende opleidingen een 
formulier met informatie. De opleidingen duren 
twee jaar en 99% van de studenten vindt na afloop 
een baan: het zijn kwalitatief goede opleidingen. In 

augustus kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de school en de school bezoeken. De kosten 
bedragen 120 euro per half jaar, dus voor 240 euro per studie jaar. Ze hebben ook een internaat 
gedeelte, maar dat is niet voor iedereen. De meeste studenten komen vanuit de omgeving. Het 
schooljaar in Cambodja loopt van oktober tot en met juli; in augustus en september hebben de 
studenten vakantie. 
 
Conclusie: Ondersteunen van een student per studie jaar is gemiddeld tussen de 200 en 360 euro 
per jaar, een opleiding duurt twee jaar (400 - 720 euro per student voor de hele opleiding). 
 

 
 


