
 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2022 



 

1 
 

Inhoudsopgave 
Voorwoord 2 

Gegevens Stichting Dom-ray 3 

Samenvatting activiteiten in 2022 4 

Jaarrekening 12 

Hoe u kunt bijdragen 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 
 

Voorwoord 
Geachte lezer, 

In dit jaarverslag vindt u allereerst een beknopt overzicht van de formele gegevens van de 
stichting.  

Hierna presenteren wij een overzicht van de activiteiten van Stichting Dom-ray en haar 
Cambodjaanse partnerorganisatie New Future for Children. Ook dit jaar heeft Stichting 
Dom-ray samen New Future for Children en haar andere partners weer mooie successen 
geboekt.   

In het volgende hoofdstuk vindt u de jaarrekening over 2022, waarin wij verantwoording 
afleggen voor de uitgaven en verworven fondsen.  

Tot slot kunt u in het laatste hoofdstuk meer lezen over de manieren waarop u kunt 
bijdragen aan de missie en activiteiten van Stichting Dom-ray.  

Namens de kinderen dank ik u hartelijk voor uw interesse in en uw steun aan Stichting  
Dom-ray. 

Emily Cohen, Voorzitter Stichting Dom-ray 
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Gegevens 
Vestigingsadres:  Paramaribostraat 139-1 

1058 VK Amsterdam 

Postadres:  Papenweg 122 
6212 CJ Maastricht 

Email:  stichtingdomray@gmail.com 

Website:  www.stichtingdom-ray.nl 
www.facebook.com/stichtingdomray 
www.instagram.com/stichtingdomray 
www.linkedin.com/company/stichtingdomray 

 
IBAN:     NL48ABNA0602123801  
BIC:     ABNANL2A 
KvK nr:     14095608  
Genoteerd als ANBI   RSIN 818238057 
 

  

mailto:stichtingdomray@gmail.com
http://www.facebook.com/stichtingdomray
http://www.facebook.com/stichtingdomray
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Samenvatting activiteiten 
The CountrySide Education Project  

Het CountrySide Education Project geeft kinderen en jongvolwassenen uit arme 
boerengemeenschappen de mogelijkheid onderwijs te volgen.  

Herinrichting van de bibliotheek en het computerlokaal 

Vorig jaar heeft u kunnen lezen hoe met name de buitenkant van de klaslokalen van het CSEP 
een facelift kregen. Begin dit jaar werden de lokalen ook opnieuw ingericht. Zo werden er 
bijvoorbeeld nieuwe tafels aangeschaft voor de bibliotheek dat ook fungeert als 
computerlokaal. De ruimte wordt nu graag gebruikt door de leerlingen, maar ook door onze 
leraren om hun lessen voor te bereiden. 

 

Lessen in het weekend 

Het CSEP bood alleen doordeweeks lessen aan. Scholieren in de laatste klassen van de 
middelbare school konden deze extra-curriculaire lessen niet bijwonen, omdat zij 
doordeweeks druk bezig zijn met hun reguliere schoolwerk. Zij hebben al vaak gevraagd of 
de lessen van het CSEP ook weer in het weekend gegeven konden worden. Met de hulp van 
onze scholarship studenten is dit gelukt! 

 
Onze scholarship studenten Panha en Thearoth geven computer en Engelse lessen. 
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Stappen richting een nieuw project 

Stichting Dom-ray werkt al een aantal jaar samen met Hogeschool Windesheim. Studenten 
uit allerlei studierichtingen kunnen zich gedurende een aantal maanden in het kader van de 
minor International Sustainable Development inzetten voor een project van Stichting Dom-
ray. In 2022 heeft Dom-ray Domino Phielix mogen verwelkomen. Domino studeert rechten en 
voor haar minor heeft zij vooronderzoek gedaan voor een nieuw project; een dagopvang en 
voorschool voor de jonge kinderen binnen onze arme plattelandsgemeenschap. Het 
CountrySide Education Project heeft tot nu toe vooral onderwijs en ondersteuning geboden 
aan kinderen van schoolgaande leeftijd. Met het nieuwe project hopen we ook de peuters en 
kleuters van de gemeenschap te kunnen ondersteunen. We streven ernaar om vanaf een 
vroege leeftijd de ontwikkeling spelenderwijs te kunnen stimuleren. Daarnaast biedt een 
dagopvang ook aan ouders de mogelijkheid om meer uren te werken, zodat het 
gezinsinkomen toeneemt en daarmee het toekomstperspectief van het hele gezin beter 
wordt. Ook voorkomen we dat oudere broers of zussen thuis worden gehouden van school 
om op de kleine kinderen te passen. Om de vraag naar en mogelijkheden tot een dergelijk 
nieuw project te onderzoeken is Domino samen met onze staf de gemeenschap ingedoken. 
De resultaten van haar onderzoek zullen worden gebruikt om dit nieuwe project vorm te 
geven. 

 

 

Hartelijk welkom voor onze nieuwe CSEP coördinator 

In juli is Bean met veel enthousiasme als onze nieuwe CSEP 
coördinator gestart. De CSEP coördinator is niet alleen 
verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van het project, 
maar verzorgt ook samen met de andere leraar de lessen.  
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Uitreiking 

Elk jaar zijn er meerdere momenten waarop de leraren van het CountrySide Education Project 
certificaten uitreiken aan de leerlingen met de hoogste inzet en beste resultaten. Dit is een 
feestelijke aangelegenheid en hier wordt ook hun familie bij betrokken. Het beloont de 
leerlingen voor hun harde werken en houdt ook ouders gemotiveerd om hun kinderen te 
laten deelnemen aan ons onderwijsproject. 

 

 

Af en toe ook tijd voor een feestje 

Uiteraard is er af en toe ook tijd voor een feestje. Zo vierden we dit jaar zowel het 
Internationale nieuw jaar als het Khmer New Year! Er waren traditionele spelletjes, 
dansoptredens, en andere gezellige activiteiten.  
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Maatschappelijk werk 

Voedselpakketten 

Iedereen heeft de gevolgen van de Coronapandemie gevoeld, maar sommige gezinnen zijn 
extra hard getroffen. Door het uitdelen van voedselpakketten konden wij deze gezinnen 
enigszins financieel ontlasten. Tegelijkertijd zorgden we ervoor dat de kinderen voldoende 
voedingsmiddelen binnenkregen voor een goede groei en ontwikkeling. De producten 
werden gekocht bij lokale boeren en winkels uit de omgeving, zodat ook zij er financieel 
voordeel van ondervonden. 

 
Uitdelen van voedselpakketten 

Schooluniformen 

Door de financiële gevolgen van de Coronacrisis hadden een aantal gezinnen onvoldoende 
geld om schooluniformen en schoolbenodigdheden voor hun kinderen aan te schaffen.  Om 
ervoor te zorgen dat deze kinderen toch naar school konden gaan, hebben wij ze voorzien 
van deze benodigdheden.  
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Scholarship programma 

Stichting Dom-ray verleent studiebeurzen aan studenten uit een achterstandssituatie. 

De nieuwe studenten van 2022 

Theara is 20 jaar en is dit jaar gestart met de studie Marketing aan de 
National University of Management. Haar oudere broers en oudste 
zus hebben hun middelbare school om financiële redenen niet 
kunnen afmaken. Haar 3 jaar oudere zus Thearoth is ook een 
scholarship student bij ons. Theara wil graag het voorbeeld van haar 
zus volgen en studeren. Zij wil haar dromen waar maken en een 
betere toekomst voor haar en al haar familieleden creëren.   

Panha is 20 jaar en is begonnen aan de studie Civil Engineering aan 
Norton University. Ook Panha’s broer zijn om financiële redenen 
vroegtijdig met hun school moeten stoppen. Panha wil graag Civil 
Engineering studeren omdat hij zo hoopt te kunnen bijdragen aan de 
verdere ontwikkeling van zijn land. Hij hoopt binnen deze 'booming' 
sector ook een goede baan te kunnen vinden en zo een beter 
toekomstperspectief voor zichzelf en zijn familie te verzekeren. 

Coming full circle 

De voorwaarde voor het verkrijgen van een beurs is dat de student tijdens zijn/haar studie 
met behulp van de opgedane kennis en ervaringen een eigen project onderneemt waarmee 
hij/zij zelf een steentje bijdraagt aan de gemeenschap. Hierdoor is niet alleen de student 
gebaat bij zijn studiebeurs, maar een grote groep mensen. Dit jaar heeft Horn, onze student 
“Animal science” voorbereidingen getroffen voor zijn project. Uit zijn vooronderzoek komt naar 
voren dat de boeren uit zijn dorp graag meer willen leren over het houden van kippen. 
Komend jaar zal hij ze gaan trainen in het houden van kippen en families ondersteunen in de 
opzet van hun eigen kleine pluimveehouderij. We zullen u komend jaar op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen binnen dit mooie project! 
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StudyMatch 

Zoals u in het vorige jaarverslag heeft kunnen lezen, is Stichting Dom-ray druk bezig geweest 
met de ontwikkeling van een studiekeuzehulp voor Cambodjaanse jongeren. En na een paar 
jaar hard werken is het zo ver, de StudyMatch website staat online! 

Het maken van een studiekeuze is één van de belangrijkste, maar misschien ook wel één van 
de moeilijkste keuzes in het leven van een jongere. Cambodjaanse jongeren, zeker diegenen 
uit een achterstandssituatie, hebben vaak niet voldoende middelen om hierin een 
weloverwogen beslissing te nemen. Nadat wij bij een aantal van onze eigen scholarship 
studenten bemerkten dat zij een verkeerde keuze voor hun opleiding maakten, met slechte 
cijfers en het vroegtijdig moeten beëindigen van hun studie tot gevolg, hebben wij ons de 
taak opgelegd om hier verandering in te brengen. Met behulp van het digitale platform 
StudyMatch kunnen scholieren zich nu veel beter oriënteren op verschillende opleidingen en 
universiteiten en te weten komen wat écht bij hen past. En StudyMatch is niet alleen 
toegankelijk voor onze eigen studenten, maar is gratis te gebruiken door alle scholieren in 
Cambodja! Bekijk hem hier: www.studymatch.org 

Lina, onze student coördinator, die de twee scholarship studenten van 2022 begeleidt bij hun 
studiekeuze met behulp van de StudyMatch website. 

 
  

file:///E:/Beknopte%20jaaroverzichten/www.studymatch.org
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The MidwayHouse 

Ook in 2022 heeft Stichting Dom-ray The MidwayHouse gefinancierd.  
The MidwayHouse biedt betaalbare en veilige huisvesting aan studenten tijdens hun 
vervolgopleiding. Daarnaast traint het project de studenten in vaardigheden die noodzakelijk 
zijn om een succesvolle transitie naar een compleet zelfstandig bestaan te kunnen maken.  

 

Nieuwe computers 

Net als in Nederland moeten universiteitsstudenten in 
Cambodja veel online lessen volgen en opdrachten op de 
computer uitwerken. Daarom hebben we dit jaar nieuwe 
computers aangeschaft voor ons studentenhuis. 

 
Health outreach project  Nieuw project! 

De afgelopen jaren heeft Stichting Dom-ray zich vooral beziggehouden met het toegankelijk 
maken van onderwijs voor kansarme kinderen en jongvolwassenen. Een nieuw streven is om 
ook de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren.  

De arme plattelandsgemeenschap van het CSEP heeft nauwelijks toegang tot kwalitatief 
goede gezondheidszorg. Maar daar komt nu verandering in; een nieuw project gaat de zorg 
naar hen brengen. In 2022 heeft Siska Mazereeuw, student hbo-verpleegkunde aan 
hogeschool Windesheim, voor haar minor International Sustainable Development gewerkt 
aan de opstart van een health outreach project.  Samen met dr Roly van Hospital Beyond 
Boundaries Phnom Penh heeft zij in slechts vier maanden tijd al het benodigde 
vooronderzoek gedaan en een pilot opgezet. In dit filmpje neemt Siska u mee in haar 
activiteiten. Een volgende groep studenten gaat naar aanleiding van de resultaten van de 
pilot het project in 2023 verder uitwerken! 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7019692063004708864
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En wat nog meer…. 

Nieuwe website 

In het vorige jaarverslag onthulden wij al het nieuwe logo dat het marketing- en 
communicatiebureau Pappenheimers voor ons heeft ontworpen. Naast een nieuw logo 
hebben zij ook een frisse nieuwe huisstijl voor ons verzorgd. Deze is te bewonderen op onze 
nieuwe website, die het afgelopen jaar live is gegaan.  

 

Een bezoek aan Cambodja 

Het was een paar jaar door reisrestricties niet mogelijk, maar in juli 2022 is Dom-ray eindelijk 
weer bij haar partners en projecten in Cambodja op bezoek kunnen gaan! Tijdens dit bezoek 
zijn niet alleen onze lopende projecten geëvalueerd, maar werden ook mogelijkheden tot 
nieuwe samenwerkingsverbanden onderzocht en zaadjes gepland voor nieuwe projecten. 
Over een aantal hiervan heeft u in dit jaarverslag al meer kunnen lezen; het 
gezondheidsproject en de kinderdagopvang. Meer informatie volgt komend jaar via onze 
website en social media pagina’s!  

 

 

  

https://www.pappenheimers.com/
http://www.stichtingdom-ray.nl
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Jaarrekening 

 
 

Balans per 31-12-2022 in Euro Balansdatum Balansdatum

31/12/2022 31/12/2021

Activa 

Liquide Middelen 59,899.22 76,596.52

Passiva

Stichting/Eigen Vermogen 59,899.22 76,596.52

Baten en Lasten/Resultaten Rekening in Euro

Boekjaar 2022

Baten

Particuliere donaties vrije bestedingsruimte 4,548.57

Particuliere donaties project gebonden 3,630.00

Donaties Stichtingen/Fondsen, vrije bestedingsruimte -

Donaties Stichtingen/Fondsen n.a.v. projectgebonden aanvragen 4,000.00

Donaties n.a.v. fundraising evenement(en) -

Totale Baten 12,178.57

Lasten

Projectuitgaven

MidwayHouse 9,887.11

Scholarships 4,051.79

CountrySide Education Project 11,985.93

StudyMatch 1,744.88

Other 999.20

28,668.92

Exploitatiekosten

Kosten betaalrekening en transacties 206.95

Kosten website(s) en hosting -

Kosten KVK / administratie -

206.95

Totale Lasten 28,875.87

Netto Resultaat -16,697.30

Gedetailleerde kostenraming inclusief kwitanties op verzoek beschikbaar
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Hoe u kunt bijdragen 
Dankzij de hulp van onze donateurs versterken wij de positie van een alsmaar groeiende 
groep Cambodjaanse kinderen en jongvolwassenen. U kunt op verschillende manieren 
(blijven) bijdragen: 

Steun ons met een gift 

Waar de één graag eenmalig doneert, wil de ander liever maandelijks doneren. Wij laten de 
keuze volledig aan u, zowel qua regelmaat als qua bedrag. Alle donaties, zowel groot als klein, 
worden enorm gewaardeerd door ons en de kinderen en jongeren die het uiteindelijk 
toekomt. Doneren kan hier.   

U kunt ook voor specifieke doeleinden doneren  

Zo kunt u voor 40 Euro per maand, gedurende een periode van 5 jaar, een volledige 
studiebeurs verlenen aan een student uit een achterstandsituatie. U wordt zo persoonlijke 
sponsor van een student en wij houden u op de hoogte van zijn of haar vooruitgang.  

U kunt ook bijdragen aan specifieke projecten. Is er een project van Stichting Dom-ray waar 
u extra enthousiast van wordt? Neem contact met ons op om te bespreken hoe u aan dit 
project kan bijdragen. 

Wist u dat uw donatie onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is? 

Dit geldt zowel voor particuliere als zakelijke donateurs. Wilt u ook met belastingvoordeel 
doneren? Neem dan eens een kijkje op de website van de Belastingdienst over giften, of 
neem contact met ons op voor meer informatie. 

Steun ons met kennis, kunde of tijd 

Waar donaties uitgedrukt in geld natuurlijk enorm welkom zijn, is hulp in de vorm van kennis 
of kunde uiteraard ook meer dan welkom. Kunt u onze stichting pro deo ondersteunen met 
bijvoorbeeld uw ervaring met fondsenwerving, uw brede netwerk of andere specialistische 
kennis? Of steekt u liever de handen uit de mouwen en wilt u in Cambodja bijdragen aan één 
van onze projecten? In dat geval komen wij graag met u in contact! 

Wilt u meer informatie? Stuur dan een email naar: stichtingdomray@gmail.com of doneer 
direct via https://www.dom-ray.nl/doneren/   
 
Bedankt!  

https://www.dom-ray.nl/doneren/
mailto:stichtingdomray@gmail.com
https://www.dom-ray.nl/doneren/
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