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Verslag bezoek aan Cambodja september 2019
Anneke Westerhof (voorzitster) en Frans Schuurmans (landencoördinator) brachten van 7 september
tot en met 17 september 2019 een bezoek aan studenten en contactpersonen in Cambodja.
Hieronder vindt u het verslag.

Cambodja

Het hoofddoel van dit werkbezoek was om de diploma-uitreiking bij te wonen van de 6 studenten die
zijn afgestudeerd aan de Don Bosco school in Keb. Daarnaast hebben we van de gelegenheid gebruik
gemaakt om, voor zover mogelijk, ook de studenten in Phnom Penh te ontmoeten.
Na aankomst in Phnom Penh brachten we de volgende
dag al een bezoek aan onze studenten in Andong.
We werden op 8 september opgehaald door Meng Srey
van Stellar Child Care Organization (SCCO) en vertrokken
richting Andong wat zeker nog een uur rijden was. Daar
ontmoetten we al onze studenten op het kantoor van
SCCO.
Dara en Tula zijn enthousiast over hun opleiding tot
automonteur en zullen in november afstuderen. In de
toekomst willen ze graag voor zichzelf beginnen, maar op
dit moment zijn ze blij met de baan die ze al tijdens hun opleiding hebben gevonden.
Chorn Chanroen doet de opleiding voor kok en heeft zijn eerste jaar er bijna op zitten. Hij is nu bezig
met zijn stage van 3 maanden bij Malish restaurant in Phnom Penh.
Wij hebben beloofd dat we daar in december een keer zullen gaan
eten.
Men Sreypheak kan al goed met Engels uit de voeten en is erg blij
met haar studie. Ook zij gaat door naar het tweede jaar.
Vorn van Hean doet de opleiding voor elektricien. Zijn eerste jaar zit
er bijna op en hij wacht op de resultaten van het examen. Hij zoekt
nog naar een stageplaats en Meng Srey zal kijken of hij voor hem een
stageplaats bij een goede vriend van hem kan vinden.
Ly Da doet ook de opleiding voor elektricien en is ook bijna klaar met
zijn eerste jaar. Ook voor hem zal Meng Srey kijken of hij een
stageplaats kan vinden.
We hebben helaas 1 afvaller. Thach Chanty wilde de opleiding waar hij aan begonnen was niet
afmaken omdat hij een baan heeft waar hij goed mee verdient. Hij heeft een deel van de
opleidingskosten terug betaald.
Alle studenten gaven aan dat hun leven is verbeterd doordat zij een goede opleiding volgen.
Hierdoor kunnen zij goed worden in hun vakgebied en daarom kunnen zij in de toekomst snel een
goede baan vinden.
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We maakten ook kennis met twee nieuwe studenten die in oktober met hun opleiding gaan
beginnen.
Khen Mesa is een jongen van 19 jaar oud. Hij wil de tweejarige opleiding voor Civil engineering gaan
doen aan de Preah Kossomak Polytechnic Institute (PPI) in Phnom Penh.
Song Tong is ook een jongeman van 19 jaar. Hij wil de tweejarige opleiding voor kok gaan doen aan
de National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)
We spraken met Mai onze contactpersoon met SCCO af dat hij een aanvraag zal doen voor de twee
studenten en we gaven vast aan dat we in principe akkoord gaan.
Op vrijdag 13 september waren wij al vroeg onderweg voor de diploma-uitreiking van onze
studenten in Keb. De ceremonie zou om 8.00 beginnen en wij werden op dat tijdstip op de Don
Bosco school verwacht. We werden welkom geheten door Pater Albeiro van de Don Bosco school.
Onder het genot van een kopje thee ontmoetten wij de studenten en vernamen we dat zij allemaal
geslaagd waren en ook al een baan hadden gevonden. Vervolgens werden wij opgehaald en naar een
grote ruimte gebracht waar de diploma uitreiking plaats vond. Zij hadden er een mooie ceremonie
van gemaakt en we werden vereerd met een traditionele dans. Wij overhandigden zelf de diploma’s
aan de studenten. Het was dus een hele fijne dag.
Na afloop van de diploma-uitreiking maakten wij kennis met een aantal andere studenten die
werden voorgedragen om te worden ondersteund. We hadden een gesprek met elk van hen en
spraken met pater Albeiro af dat wij hun voorstel in de bestuursvergadering zouden bespreken en
daarna voor terugkoppeling zouden zorgen.
Ons bezoek aan de studenten was afgerond en wij waren erg tevreden over de resultaten.
In Cambodja zijn dit jaar zes afgestudeerde studenten in september afgestudeerd en als het goed is
studeren er nog twee studenten in november af.
We hebben aangegeven dat we in december en januari nogmaals een bezoek zullen brengen aan
deze scholen.
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