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Anneke Westerhof (voorzitster) en Frans Schuurman (landencoördinator) brachten in december 2017 
een bezoek aan onze studenten en contactpersonen in Zuid Oost Azië. 
 
Cambodja 
Het eerste doel van het bezoek aan Cambodja is nader kennis maken met SCCO (Stellar Child health 
Organization), een lokale organisatie waarmee wij recent zijn gaan samenwerken en een ontmoeting 
met de eerste twee studenten die we via deze organisatie ondersteunen. 

Wij worden opgehaald door Vireak die ons naar Andong brengt, het 
gebied waar SCCO werkt. Hier maken wij kennis met May onze 
contactpersoon. Hij laat ons hun project zien en vervolgens maken 
wij kennis met Tula en Dara, de 
twee studenten die wij 
ondersteunen. Wij maken ook 
kennis met hun ouders en 

bezoeken de school waar ze de opleiding tot automonteur volgen. 
We hebben er een goede indruk van. We bespreken met May de 
mogelijkheden tot uitbreiding en het ondersteunen van meer studenten. 
 
  
Tweede doel is de studenten in Kampot te ontmoeten; daar is Choun samen met Nalene de 

contactpersoon. Wij ontmoeten Phanith die zijn eerste jaar heeft 
afgerond en is overgegaan naar het tweede jaar. Hij hoopt in 2018 
examen te doen en dan als onderwijzer te gaan werken. Zijn zusje Phanny 
doet het ook erg goed op school en wil dit jaar beginnen met de opleiding 
voor onderwijzer, zij is uitermate gemotiveerd. Engels spreken gaat zowel 
bij Phanith als bij Phanny al beter dan vorig jaar.  
 

 
 
Als derde doel hebben we een afspraak bij de Don Bosco school waar we onze student gaan 
ontmoeten die daar een opleiding tot elektricien volgt. Wij maken 
kennis met hem en we zien waar hij de opleiding volgt. Ziet er goed 
uit en hij kan er leuk over vertellen. 
Vervolgens hebben we een gesprek met directeur van de school die 

vraagt of wij twee meisjes financieel willen 
ondersteunen bij hun opleiding. Het gaat 
om 1 meisje dat de opleiding tot 
secretaresse wil volgen en 1 meisje dat de opleiding communicatie wil 
doen. Wij besluiten dit te doen. Helaas kunnen we nu geen kennis maken 
met beide meisjes, dus dat willen we volgend jaar doen.  

 
Het bezoek aan Cambodja is afgerond, we zijn erg tevreden en we hebben een positieve indruk over 
de samenwerking met SCCO en de Don Bosco school. Het was erg waardvol en goed om de scholen 
te bezoeken en te zien wat ze doen. Via SCCO willen we dit jaar nog 2 nieuwe studenten gaan 
ondersteunen, die in september 2018 aan hun opleiding zullen beginnen. 
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Laos 
We vertrekken naar Laos waar we voor het eerst kennis maken met Win, hij doet 
een ICT opleiding. Onze contactpersoon, Jan Willem, is er zelf niet maar heeft wel 

geregeld dat Win naar ons hotel komt. Daar hebben we een 
personeelslid bereid gevonden voor ons te tolken.   
We hebben een kennismakingsgesprek en hebben een goede 
indruk. De volgende dag bezoeken we de school waar we een 
uitgebreide rondleiding krijgen en een uitvoerig gesprek hebben 
met de docent die Engels geeft. Hij verzekert ons dat Win, als we volgende jaar 
weer komen, goed Engels zal kunnen spreken.  
 
Het bezoek in Laos is afgerond en we hebben een goed gevoel over het bezoek en 
de kennismaking met Win en zijn opleiding. 

 
Thailand 
We zetten onze reis voort naar het noorden van Thailand waar we Kathleen gaan ontmoeten. Dit 
bezoek loopt anders dan we hadden verwacht. De kinderen in het 
gezinsvervangend tehuis van Kathleen die we zouden gaan 
ondersteunen en ontmoeten, gaan geen beroepsopleiding doen maar 
gaan naar ‘high school’ en vervolgens naar de universiteit. Het is 
natuurlijk voor beiden heel fijn dat ze die mogelijkheid hebben, maar 
financiële ondersteuning van dit opleidingstraject valt niet onder onze 
doelstellingen. Er is dan ook geen reden de kinderen te ontmoeten. Kathleen heeft daar begrip voor 
en had het ook verwacht omdat wij vorig jaar onze doelstellingen al duidelijk hadden aangegeven. 
We spreken met Kathleen af dat we contact houden.  

Via een andere Nederlander maken we kennis met Ron, een Nederlander die in 
Chiang Mai woont en een stichting heeft die met ‘Hill Tribe families’ werkt. Wij 
vertellen over onze stichting en we spreken af dat we contact zullen houden. 
Volgend jaar zullen we samen met Ron de families in de bergen bezoeken en 
kijken of er behoefte is aan ondersteuning door onze stichting. 

 
Momenteel hebben we in Thailand nog geen studenten. We zullen zien hoe het in de toekomst gaat 
lopen. 
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