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Studiebeurs programma  
Op 6 november zijn onze eerste beursstudenten van start gegaan!

Na bijna een jaar research en overleg met verschillende 
organisaties en mensen op het terrein besloten we tot het opzetten 
van een studiebeurs programma.

Door het gebrek aan goed onderwijs, stimulans, maar vooral door 
armoede, haken veel studenten af na het 3e middelbaar. Vanaf het 4e 
middelbaar moeten ze immers naar een andere (nog verdere) school, 
en hebben ze ook de leeftijd bereikt waarop ze financieel kunnen 
bijdragen aan de familie.
We zijn gestart met 5 jongeren. Drie meisjes en twee jongens hebben 
via een selectieprocedure, waar hun thuissituatie en motivatie de 

belangrijkste voorwaarden zijn, een 
studiebeurs ontvangen.
 
 
De Aukas studiebeurs wil een kans geven 
aan studenten, die anders zouden 
afhaken.
Het project wordt ter zeer nauw 
opgevolgd door Vong Voern, een 
gedreven leerkracht die de studenten ook 
individueel zal begeleiden.
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MEDISCH MATERIAAL

Cathérine Bekemans en haar twee dochters Lisa en Sara 
(alledrie verpleegkundigen) vergezelden Guy naar Cambodja. 
Ze hadden veel medisch materiaal mee wat bij een afgelegen 
ziekenhuis in het Noorden werd afgeleverd.
De povere omstandigheden van dit ziekenhuis waren 
confronterend en het materiaal was dan ook heel welkom.

EHBO WORKSHOP

Cathérine, Lisa en Sara gaven in Angkor Tree Project 
(een bevriende organisatie) een workshop EHBO. 
Leerkrachten en medewerkers uit lokale NGO's 
schreven zich in. Bij de deelnemers merkten we
verbazingwekkend weinig kennis rond eerste hulp, 
maar een enorm enthousiasme om hier meer over te 
weten. We besloten dit initiatief uit te breiden met 
een gestructureerde opleiding.

EHBO Opleiding
De lessen zullen worden gegeven worden door een Cambodjaanse verpleegkundige. De
organisatie gebeurt in samenwerking met Angkor Tree Project.
De reeks start in januari, voor drie doelgroepen:
1.Leerkrachten (12 uur)
2. Leerlingen (5 uur)
3. Ouders van leerlingen van Angkor Tree Project. (4uur)
Iedere deelnemer ontvangt een cursus.
Aan de leerkrachten zal tevens een EHBO kit en een boek meegegeven worden.
Zo bereiken we o.a. meerdere scholen, die op hun beurt basishygiëne en eerste hulp
kunnen implementeren in hun lessen en het dagelijkse leven.



Bookstreet
 
Ook Bookstreet, die onderwijs tot bij de kinderen brengt o.a. met hun 
mobiele bibliotheek, kreeg weer onze steun.

Met hun niet aflatend enthousiasme en gedrevenheid om boeken, en 
dus lezen, en dus leren, tot bij de kinderen te brengen rijden zij 
elk weekend hun kar naar een plek bij Angkor Wat. 

Bookstreet helpt ook bij het uitbouwen van bibliotheekjes in lagere 
scholen in de meer afgelegen plattelandsgebieden. 
Ook doen ze donaties van boeken en lesmateriaal aan kleine 
schooltjes.

 
Wij danken jullie voor alle steun en vertrouwen!  
 

Guy & Marjan 

En verder...  
- Is Aukas toegetreden tot de Noord-Zuid Raad Brugge  
- Komt er een tweede Aukasfuif op 5 mei 2018 
- Heeft de wafelbak in de Rubenslaan bijna €400 opgebracht 
- Doen wij mee met Music For Life. Hopelijk worden er vele liters soep verkocht. 
- Gaan wij in februari terug naar Cambodja om onze studenten op te volgen.


