
Self Help Community Center Kro Bei Riel 
 

Het begint met toegang tot onderwijs… 
 
We zijn er van overtuigd dat een veilige en krachtige leeromgeving 
de sleutel zijn voor een succesvolle schoolloopbaan. Daarom 
steunen we kinderen en jongeren zodat ze naar school kunnen 
gaan.  
We focussen op onderwijs omdat bewezen is dat goed onderwijs 
een van de belangrijkste factoren is om te komen tot sociale en 
economische welvaart. Onderwijs promoot een cultuur van vrede, 
verdraagzaamheid en respect en legt zo mee de basis voor 
mensenrechten, diversiteit en vrijheid. 
 

 
 

Het Self Help Community Center werd opgericht door 
Sambat Choan, een boerenzoon uit Kro Bei Riel die als kind 
moest gaan werken om naar school te kunnen gaan.  
Nadat hij gestudeerd had, wilde hij er voor zorgen dat de 
kinderen uit Kro Bei Riel en de omliggende dorpen niet 
hetzelfde moest meemaken als hij, en zo richtte hij in 2007 
het Self Help Community Center op.  

 
 

 

 
 

Na meer dan 20 jaar burgeroorlog is 
Cambodja een van de armste landen in 

Zuidoost Azië, met hoge ongeletterdheid 
bij volwassenen en hoge schooluitval en 
zittenblijvers in het basis- en secundair 

onderwijs. 
 

 

Begunstigden: 
Kinderen en jongeren van kansarme 
gemeenschappen van Kro Bei Riel, 
Puok District, Siem Reap. 

 
 

 



 
Uitdagingen in Cambodja 
De ongelukkige geschiedenis van Cambodja doet ons afvragen of – 
en wanneer- het land vrede zal kennen. De levens van de 
bevolking werden progressief en exponentieel vernietigd door de 
opeenvolgende regimes sinds de onafhankelijkheid in 1953. Het 
laatste autoritaire regime dat heeft geleid tot de ondergang van 
de Cambodjaanse bevolking was de Rode Khmer, onder leiding 
van Pol Pot. Meer dan 1,5 miljoen inwoners stierven als gevolg 
van de genocide en zware inbreuken op hun mensenrechten in de 
periode tussen ’75 en ’78. 
 
Gedwongen om te evacueren en gescheiden van de eigen families, 
leden veel Cambodjanen in de 13 volgende jaren honger en 
dwangarbeid. Na meer dan 20 jaar burgeroorlog is Cambodja een 
van de armste landen in Zuidoost Azië, met hoge ongeletterdheid 
bij volwassenen en hoge schooluitval en zittenblijvers in het basis- 
en secundair onderwijs. 
 

 
 

 
 
 

 

 
Toegang tot onderwijs in Cambodja 
Terwijl grotere steden als Siem Raep & Phnom Penh lijken te bloeien dankzij het toerisme en de grote 
aanwezigheid van NGO’s, is de ontwikkeling in de afgelegen gebieden van Cambodja veraf. Heel wat 
families uit de kleinere dorpen en gemeenschappen blijven vechten voor een betere toekomst. Net deze 
regio’s en dorpen blijven onder de radar, blijven onzichtbaar en hebben geen voordeel van de 
socio-economische ontwikkelingen in de steden. 
 

 
Een gebrek aan steun, leermateriaal of basisvoorzieningen zoals water  

en sanitair houdt de kinderen uit de “school” 
 
Dit, gekoppeld aan de erbarmelijke staat van schoolgebouwen betekent dat onderwijs op de tweede plaats 
komt. Ouders vrezen immers voor de veiligheid van hun kinderen. Hoewel haast alle gemeenschappen het 
belang van goed onderwijs erkennen, hebben ze niet de middelen om basisvoorzieningen zoals drinkbaar 
water, veilige schoolgebouwen en sanitaire voorzieningen te voorzien. 
Dus is investeren in het bouwen van van een veilige leeromgeving essentieel om meer kinderen naar 
school te krijgen. Naast het investeren in infrastructuur, investeren we ook in lesmateriaal, zonnepanelen, 
drinkbaar water, sanitaire installaties en speelplaatsen voor de kinderen. Zo verbeteren we de 
levensomstandigheden van de kinderen, gezinnen en gemeenschappen in Cambodja.  



 

 
Aanpak 
 
Door onze bottom up benadering worden de leiders van de gemeenschap en schoolcomités geëngageerd 
in nauwe samenwerking en in overleg, van bij de ontwikkeling tot aan de effectieve uitrol van de projecten.  
 
Door nauwe contacten met de lokale gemeenschap te onderhouden leren we écht hun noden kennen en 
garanderen we duurzaamheid van onze projecten. Op regelmatige basis organiseren we opvolging en 
communicatie en we blijven ook na de realisatie van het project alert voor hun noden. Hierdoor blijven we 
de lokale gemeenschap ondersteunen in het promoten van onderwijs en het versterken van de 
zelfredzaamheid van de kinderen en jongeren. 
 

Vrijwilligerswerk 
 
In dit project is er een grote nood aan vrijwilligers die het project mee willen versterken. Je kan aan de slag 
als leerkracht, maar we kunnen ook hulp gebruiken voor het renoveren van klaslokalen, het aanleggen en 
verbeteren van de groententuin, het inrichten van de sportvelden, het uitwerken van een toerisme project 
en zoveel meer.  
 
Wil je als vrijwilliger aan de slag? Vul het formulier in via deze link en we nemen snel contact met je op. 
 

 
 
 
 
 
 
 


