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䢇 Cambodja ligt in Azië, ingeklemd tussen Thailand, Laos

䢇 Het is één van de armste landen ter wereld. Is de koop-

en Vietnam. Het land heeft een oppervlakte van 4,5
maal Nederland en telt circa 14,5 miljoen inwoners.
䢇 De overgrote meerderheid van de bevolking, 96 procent, is aanhanger van het boeddhisme.

kracht per hoofd van de bevolking in Nederland 38.600
dollar, in Cambodja is dat slechts 1800 dollar.
䢇 Het land is buitengewoon corrupt en sterk afhankelijk
van buitenlandse hulp.

‘Het liefst wil je alles wat je hebt afgeven’
„Eén week per jaar gaan we naar Cambodja om zelf ter plekke mee te helpen op het
schooltje en in het weeshuis. Op de markt kopen we dan met het gedoneerde geld bijvoorbeeld schoolmaterialen. Je ziet zoveel armoede, dat je bezig blijft met geven. Ach,
ik wil niet thuiskomen met het idee ‘had ik maar’.”
Gertie Dohmen uit Sittard
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Dag in, dag uit zijn
Wim en Gertie Dohmen uit Sittard in de
weer om geld in te zamelen voor ‘hun’
school in Cambodja.
Het nieuws van afgelopen maandag dat in
het land honderden
mensen om het leven
zijn gekomen tijdens
de viering van een waterfestival, komt dan
ook hard aan.
door Hanneke Drohm

Z

eg je Cambodja, dan zeg
je Wim en Gertie Dohmen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat veel
vrienden en bekenden het Sittardse echtpaar aanspreken over
het nieuws dat in Phnom Penh, de
hoofdstad van Cambodja, mensen
zijn overleden door verdrukking in
de mensenmenigte tijdens het waterfestival. „Vreselijk”, noemt Wim
de gebeurtenissen. „Normaal gebeuren rampen in Cambodja door de
natuur, nu is het door de mensen
zélf gekomen.”
Wim en Gertie volgen alle ontwikkelingen in het Aziatische land op
de voet. Niet vreemd, aangezien zij
er sinds een vakantie in het land in
2004 actief ontwikkelingswerk
doen. „We waren in Siem Reap, de
tweede stad van het land, om de
tempels te bezoeken”, vertelt Gertie. „Fantastisch, maar we zagen
ook ontzettend veel armoede. Zo
zaten we op een terras toen kinderen met een baby op de arm kwamen bedelen. Ik heb direct tegen
Wim gezegd: ‘ik kan er echt niet tegen om hier op een terras te zitten,
terwijl de mensen niets hebben’.”
Eenmaal terug in Nederland besluit het stel dan ook ontwikkelingswerk te gaan doen. „Via internet zijn we een Nederlander op het
spoor gekomen die in Phnom Penh
een weeshuis runde”, legt Gertie
uit. „Dat liep goed en er was geen
hulp meer nodig. Maar ik wilde
hoe dan ook iets doen. Toen later
het bericht kwam dat vrijwilligers
gezocht werden in Siem Reap, was
ik dolblij. Dát was nou juist de plek
waar wij zelf geweest zijn en waar
we zagen dat de nood hoog was.”
Het echtpaar heeft zich vol overgave gestort op het steunen van de
hulporganisatie Supporting the Orphan and Indigent People of Cambodia for Development Organization,
kortweg SOID, van de Cambod-

Sfeerbeeld van het schooltje in Siem Reap (Cambodja). Op de onderste foto

Gertie en Wim Dohmen.

jaan Sok Vanna. „Die man was
vroeger politieagent en kon de corruptie en ellende niet langer aanzien”, zegt Wim. „Daarom heeft hij
in 2006 een onderwijs- en hulpprogramma gericht op kinderen uit de
armste gezinnen.”
SOID bouwt dat jaar een primitief
schooltje van bamboe. „Er stonden
schoolbankjes en dat was het dan”,
vertelt Gertie. „Daarop zijn wij geld

les gegeven.” De 120 kinderen die
les krijgen in de Veal Village School
kunnen niet naar één van de staatsscholen, omdat hun ouders dat
niet kunnen opbrengen. Sterker
nog; de armlastige Cambodjanen laten hun kroost liever vuilnis verzamelen of op het land werken.
„Vanna heeft daar een goede oplossing voor bedacht. De kinderen krijgen elke maand een voedselpakket
mee voor hun familie en dát willen
de ouders niet missen.”
Vanna heeft nóg een slimmigheidje
bedacht. Hij heeft ervoor gezorgd
dat de kinderen Engels leren, zodat
ze later de kost kunnen verdienen
in de toeristische industrie.
In mei 2009 redde Vanna acht
weeskinderen die in een klooster
werden gedwongen fysiek veel te
zwaar werk te doen.
„Opeens moesten we óók geld bij
elkaar brengen voor een weeshuis
met acht kinderen”, zegt Wim Dohmen. „Eigenlijk ging dat financieel niet, maar ik begrijp Vanna

gaan inzamelen.” Vrienden, familie, bezoekers van de kerk in de Sittardse wijk Vrangendael, iedereen
wordt verzocht een gift te doen.
„Met het geld, drieduizend euro,
zijn we in januari 2008 naar Cambodja gegaan en hebben daar op de
markt schriften, pennen en schooltassen gekocht. Je wilt niet weten
hoe blij ze daar waren. We hebben
zelf twee weken in de hitte Engelse

wel.” En dus wordt opnieuw flink
ingezameld door de Dohmens.
Sinds 2008 gaat het echtpaar jaarlijks voor een week naar Cambodja
om te helpen.
„In januari zijn we voor het eerst
in het weeshuis geweest”, vertelt
Gertie. „Huisraad was er niet, dus
dat hebben we gekocht op de
markt.” Thuis in Nederland zijn de

twee dagelijks in de weer om de financiën in Cambodja op orde te
houden. „Mensen reageren positief
op ons project, omdat ze zeker weten dat het geld goed aankomt en
niet bij een hoge baas aan de strijkstok blijft hangen”, legt Gertie uit.
„Maar we hebben nog veel meer
geld nodig. Onze wens is een
schooltje van steen.”

