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Anneke Westerhof (voorzitster) en Frans Schuurmans (landencoördinator) brachten van 19 tot en 
met 27 december 2019 en van 17 tot en met 24 januari 2020 een bezoek aan studenten en 
contactpersonen in Cambodja. Hieronder vindt u het verslag. 
 
Cambodja 
Het hoofddoel van dit werkbezoek was om alle nieuw aangenomen studenten in september 2019 te 
ontmoeten na de start van hun opleiding, en om van oud-studenten te horen hoe het gaat na hun 
diplomering. 
 
19-27 December 2019 
Na aankomst in Phnom Penh hadden we de volgende dag een ontmoeting met twee nieuwe 
studenten die we ondersteunen via SCCO (Stellar Child Care Organization). Eén van hen doet de 
opleiding voor kok en  één doet de opleiding tot docent Engels. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De volgende dag reisden we verder naar Kampot waar we een aantal dagen bleven. Daar hadden we 
een afspraak met Phanny.  Zij zit in het tweede jaar van haar opleiding tot accountancy, het gaat 

goed en zij is erg enthousiast over haar studie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarnaast ontmoetten we Sok Chea die de opleiding tot 
elektromonteur heeft gedaan en een goede baan heeft gevonden in 
Sihanoukville.  
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Ook een bezoek aan de Don Bosco school stond weer op 
het programma. Daar werden we hartelijk ontvangen door 
de studenten die we ondersteunen. We kregen van de 
school ook de vraag of we twee studenten die hun school- 
geld niet meer kunnen betalen, willen ondersteunen.  
 

Het zijn twee meisjes uit de 
provincie Rattanakeri, de ene doet 
een opleiding tot secretaresse en 
de andere een opleiding voor 
information en technologie.  
Het bestuur heeft besloten dit goed te keuren. 

 
In Phnom Penh ontmoeten we Mai onze contactpersoon voor SCCO. Hij geeft 
ons nog een laatste update over de studenten. Inmiddels hebben Dara en Tula 
hun opleiding tot automonteur afgerond en een baan gevonden. 
 
 
 
 
 
17-24 Januari 2020 
In deze periode hebben we ook bezoek van vrienden die graag wat van ons werk willen zien. 

We gaan met elkaar dineren in het 
restaurant ‘Malis’ waar onze student 
stage loopt voor zijn opleiding tot kok. 
Het was een mooi moment om hem 
daar te zien. 
We spraken 
met zijn 

manager die tevreden is over zijn werkzaamheden. Helaas 
mogen we niet in de keuken kijken (wat natuurlijk heel begrijpelijk is) maar 
zijn manager neemt wel een foto van hem tijdens zijn werkzaamheden in 
de keuken. 
 

In Kampot bezoeken we samen de Don Bosco school en na een voorstel- 
rondje, waar ook onze studenten bij zijn, krijgen onze gasten de 
gelegenheid de school verder te bekijken en vragen 
te stellen. Wij nemen vast afscheid van ‘onze’ 
studenten, dat zijn er inmiddels negen, en wensen 
hun veel succes bij de opleiding. 
 

De volgende dag gaan wij weer terug naar Phnom Penh en daar ontmoeten 
we nog een paar oud studenten die inmiddels een baan hebben gevonden.  
 
 
 
 
 
 
Voldaan sluiten wij dit werkbezoek weer af. Wij zijn tevreden over hoe het gaat, en ervaren de 
communicatie met onze contactpersonen en de studenten als positief. 


