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Volgens de regels van de statutaire doelstelling als omschreven op de website
www.sawasdee.nl
Gewijzigde acceptatieprocedure projectvoordrachten voor de
Don Bosco Foundation of Cambodia.
De voordracht, acceptatie en uitvoering van projectplannen heeft door een
beleidswijziging van de Don Bosco Foundation of Cambodia (DBFC) sinds medio 2016 een
aantal procedurele wijzigingen ondergaan.
De DBFC heeft, als onderdeel van de wereldwijd missionerende NGO “Salesianen van Don
Bosco”, in Cambodja een zelfstandig opererende status gekregen waarbij m.b.t. iedere
nieuwe project aanvraag/behandeling navolgende ‘guide lines’ van toepassing zijn.
Ieder voorstel wordt voorgedragen aan het PDO ( Project Development Office)
en dient goedgekeurd te worden door het SCC ( Salesian Committee Cambodia)
waarin alle Salesiaanse werkers van Cambodja vertegenwoordigd zijn, een democratische
vorm van besluitneming.
Stichting Sawasdee/ Kinder Fonds of andere organisaties worden vanuit dit comité benaderd
met het verzoek een of meerdere projecten geheel of deels te willen financieren.

Volgende lopende en/of nieuwe project aanvragen voor 2018 vragen onze
aandacht.
Vanwege de financiële situatie wordt een vermindering van de uitbreiding van de
schoolprojecten nagestreefd maar prioriteit gegeven aan investeringen voor de continuïteit
en het bereiken van een hoger opleiding niveau van de bestaande projecten.

Don Bosco Hotel School ( DBHS) Sihanoukville
Gerealiseerd door Sawasdee in 2007.
Ten gevolge van enorme buitenlandse investeringen in Cambodja,, met name v.u. China,
heeft de toeristische sector een enorme impuls gekregen.
Dit heeft gevolgen op alle gebied, met name ook voor de continuïteit van de Don Bosco
Hotelschool, waarvan de management thans, onder supervisie van Dir. Fr. Martin, onder
Cambodjaanse leiding is.
De vraag naar verblijf accommodatie is enorm toegenomen en de bezetting in de seizoen
periode is zelfs 100%, goed voor de praktijk training van de studenten en een extra bron van
inkomsten voor de hotelschool die voor het eerst uit de rode cijfers komt.

Alle 240 studenten vinden ná hun opleiding een baan!
PDO PROJECT aanvraag thans om een voormalig lerarenverblijf om te bouwen en inrichten
tot 16 hotelkamers om aan de vraag te kunnen voldoen, aanvraag is in behandeling.
Sawasdee heeft vooruitlopend reeds op 14 juni 2018 een grote hoeveelheid
nieuw sanitair, bad/slaap kamer kasten ,wastafels etc. verscheept.

Trip Advisor nominaties
De school heeft een hoog peil bereikt en heeft zelfs 4 jaren achtereen de Trip Advisor Award
behaald als behorend tot de 10 beste accomodaties van Sihanoukville.
In januari 2017 werd door Trip Advisor de Travellers’ Choice Award 2017 voor de categorie
“Top B&B’s and Inns” in Cambodia toegekend.
In 2017/2018 is de bezetting enorm toegenomen omdat veel toeristen het overladen
uitgaanscentrum van de badplaats ontvluchten en de hotelschool als een oase van rust
ervaren.

Internationale Tui ‘Green Hotel’ status.
Tui reisorganisatie International heeft de DB school hiervoor enkele jaren geleden als pilot
project aangemerkt en iemand ter plaatse aangesteld om voornoemd niveau te bereiken
middels begeleiding en financiële ondersteuning.
Een wereldwijd project van Tui om aan hotelgasten een milieuvriendelijke accommodatie in
gecertificeerde green hotels te kunnen aanbieden.
Als onderdeel van de voorwaarden heeft Sawasdee, vanuit Nederland , een afvalwater
zuivering installatie verscheept welke apparatuur in september 2017 in gebruik is genomen.
Inmiddels is in 2017 voor dit gehele project , technische school en hotelschool, een
Solar Panel Systeem gerealiseerd dat een energie besparing van USD 6000,- per maand
oplevert.

Verbetering onderwijsprogramma
Nadat in 2015/16 10 landen in Z.O. Azië zich hebben verenigd tot een Economische Unie
wordt gestreefd naar een onderlinge standaardisering in het onderwijs waarbij, vanwege de
sterk opkomende toeristenindustrie, waarbij Cambodja bij voorrang werd genomineerd.
Naast vergelijkbare horecaopleidingen zoals de PSE in P.Penh, Paul Dubrûle en
Sala Bai in Siem Reap behoort de DBHS Sihanoukville op het gebied van hospitality training
bij de grootste NGO’s van Cambodja.
In samenwerking met de PSE is een samenwerking overeenkomst ondertekend
waarbij alle “Asean Teaching Material” ter beschikking is gesteld aan de DBHS management
om studenten, die ná de tweejarige opleiding hun diploma behalen, een certificaat te
kunnen verstrekken dat geldig is voor alle 10 aaneengesloten landen, zodat studenten met
een internationaal geldig diploma ook in het buitenland gelijkwaardig kunnen solliciteren.

Bijdragen aan overhead en salarissen tot het instand houden van de diverse
Don Bosco schoolprojecten.
Prioriteit vanwege sterk oplopende leraren salarissen en voor de financiering van cursussen
voor bijscholing t.b.v. een upgrading van het onderwijs niveau.
Gebrek aan ‘eigen leerkrachten’ noopt tot het inhuren van Khmer onderwijzers in het basis
onderwijs.
PDO PROJECT aanvraag voor Sihanoukville gehonoreerd,
Sawasdee heeft in april 2018 een bijdrage van USD 20.000,- overgemaakt ter dekking van de
salarissen van de managers op de Don Bosco Technische Beroepsopleidingen.

UPGRADING HANDGEREEDSCHAPPEN VOOR DE TECHNISCHE DB
OPLEIDINGEN IN CAMBODJA.
PDO PROJECT aanvraag augustus 2017
Deze aanvraag is door Sawasdee gerealiseerd.
Een enorme partij nieuwe handgereedschappen konden worden aangekocht uit een
faillissement veiling voor € 17.300,- ( consumenten prijs € 75.000,-)
welke 21 december 2017 in een container werden verscheept.
Technisch directeur Br. Roberto Panetto kwam Sept. 2017 speciaal naar NL om dit materiaal
uit te zoeken en is thans belast met de distributie in Cambodja.

COMPUTER EQUIPMENT AND FURNITURE VOOR ALLE DB CENTERS
PDO PROJECT aanvraag mei 2018
Grote behoefte aan laptops of desk tops
Sawasdee heeft in het container transport d,d, 14.06.2018 reeds kunnen zenden
40 geconditioneerde lap tops
40 gebruikte flatscreens Acer en Dell 40/50 cm
45 conferentietafels, schrijftafels en stoelen, studenten lessenaars en stoelen.

CONTINUERING MÉÉRJARIGE PROJECTEN
Battambang
Voedsel programma 2010 - 2018
Voor studenten van de Vithayalai Don Bosco scholengemeenschap voor analfabete jongeren
in deze stad op onderstaande locaties.
Doelstelling:
Het verstrekken van een dagelijkse lunchmaaltijd verrijkt met voedzame vitaminerijke
producten w.o. kip, verse groenten en fruit.
PDO PROJECT aanvraag
Sawasdee heeft voor 2018 dit programma verlengd.

Andaung Chenh ( 360 studenten)
De bouw van een nieuwe Kindergarten is eind 2017 gereed gekomen en in 2018
in gebruik genomen.
Reeds in bedrijf 1 Primary school en 1 Secondary school opleiding tot 12 degrees.

Salabalath ( 240 studenten)
De Primary school is hier om economische redenen in 2017 gesloten en geïntegreerd in de
Don Bosco Vithayalai scholengemeenschap in Andaung Chenh.
Op deze locatie blijft de agrarische beroepsopleiding annex proefboerderij in stand
omvattende , rijstbouw en groententeelt, een varkensfokkerij, kippen farm en
waar vis wordt gekweekt.
Arme (analfabete) studenten van boerenfamilies volgen hier een gratis opleiding.
In januari 2017 is door Sawasdee een ‘Green House’ ( groenten kas ) verscheept die in maart
2017 door 4, vanuit Nederland overgekomen vrijwilligers, werd opgebouwd en geïnstalleerd.
Afmeting 24.00 x 6.40 mt.
PDO PROJECT aanvraag 2018
In het vrijgekomen schoolgebouw worden de beroepsopleidingen uitgebreid in dit
zo geheten TVET - AGRO VOCATIONAL training center.
Een sponsorbijdrage wordt gevraagd voor 20x 1e jaars en 20x 2e jaars studenten ,
op jaarbasis een bedrag van USD 15.400,-,waarvoor tevens 4 leraren nodig zijn.
Meubilaire inrichting t.b.v. de klaslokalen en gereedschappen en magazijnstellingen
zijn 14 juni 2018 reeds door Sawasdee verscheept.
De sponsor aanvraag is in behandeling.

Poipet
Don Bosco Center
De Kindergarten werd in 2017 om economische redenen verplaatst naar een Spaanse
Zuster congregatie in Poipet stad.
Thans blijft er de Primary, Secondary en Vocational opleiding t/m 12th grade.
Staff: 20 . Aantal studenten: 459. waarvan Intern 89.
In 2017 werden eerder door enkele weldoeners een leraren eetzaal, studiezaal, internaat en
3 gastenkamers gerealiseerd.
PDO PROJECT aanvraag 2018
Het op een hoger peil brengen van de afdeling beroepsopleiding, die tot op heden onder de
maat bleef bij gebrek aan financiën.
Bijdrage aan thans lopende verbouwing van technische werkplaats tot leslokalen en praktijk
ruimten.
Quotation USD 120.000,- ,USD 70.000 support uit Korea, tekort thans nog USD 50.000,-

Water Purifying Systeem Battambang.
Aanboren van grondwater dat hier extreem diep ligt. (aanvankelijk op ca 70 mt. bracht
onoverkomelijke hoge kosten met zich mee.
Dit naast uitgaven t.b.v. de aankoop/ en aanleggen van een pomp- en zuivering installatie,
ruimten voor drinkwateropslag en logistieke faciliteiten voor transport naar de diverse
scholen.
Verdere proef boringen in 2017 hebben uitgewezen dat men dieper moet gaan boren
tot 300 meter, waardoor besloten is hiermede te stoppen.
Alternatief voor de proefboerderij is water pompen uit aangelegde vijvers en verder gelegen
wateropslag van een boeren collectief.
Sawasdee heeft een aantal geschikte pompen in 2017 verscheept en zijn reeds in bedrijf.
Drinkwater afname van de overheid blijft het alternatief maar is helaas een kostbare zaak.

Don Bosco Sihanoukville een nieuw geopende Don Bosco Kinder Garten
and Children Center in een ‘red light district ‘ welk gebouw voorjaar 2016
is gereed gekomen, een succesvol project in een achterbuurt waar kinderen van prostituees
en/of drugs- en gokverslaafden vaak aan hun lot worden overgelaten.
Thans is er accommodatie voor 45 kinderen die met behulp van 15 hotelschool studenten en
5 stafleden wordt gerund.
Het vertrek van onze Zeeuwse vrijwilligster Marileen van der Aa in April 2017, na hier bijna
één jaar succesvol werkzaam te zijn geweest met de opbouw van dit center, kwam hard aan.
Onder Cambodjaanse leiding en een aantal buitenlandse vrijwilligers wordt dit project
thans weer goed gerund.
Het ernaast gelegen Don Bosco Guest House voldoet aan een behoefte en hotelschool
studenten doen er veel praktijkervaring op.
Door de toegenomen vraag naar accommodatie is de bezetting 100% !

Gevangenis project Sihanoukville
Dit project werd in 2008 opgestart om jeugdige delinquenten( 14-21 jaar) in deze gevangenis
een vorm van beroepsopleiding te bieden w.o. in las- tweewieler-en computer techniek
waarvoor we een ruimte van 4 lokalen bouwden. Zij moesten daar voor vaak kleine
vergrijpen jaren zitten tussen zware criminelen.
Onderwijs werd meerdere dagen per week verzorgt door de Don Bosco Foundation. Het
project verliep zéér succesvol en werd jaarlijks door Sawasdee financiële ondersteund.
Deze verouderde gevangenis is begin 2017 gesloten nadat door de regering aan de rand van
de stad een nieuwe gevangenis werd gebouwd.
PDO PROJECT aanvraag
Situatie maart 2018.
Door het bestuur van Sawasdee werd de nieuwe locatie bezocht n.a.v. de aanvraag van de
overheid of de Don Bosco Foundation weer wilde bijdragen aan een nieuw in te richten
opleiding op het nieuwe gevangenis terrein.
Thans verblijven er 1060 gedetineerden,103 vrouwen ( 4 zwanger) en 9 kleine kinderen.
Vrouwen hebben een lokaal met naaimachines waar ze gevangenis uniformen naaien.
Mannen verblijven met soms 80 mensen in vertrekken die geschikt zijn voor slechts 40
personen.
Voor de bouwkosten is een bijdrage aangevraagd bij de Duitse NGO “Human Network”
Sawasdee wordt gevraagd de inrichting voor computer, elektro en lastechniek, engine
reparaties te financieren en de Engelse lessen te verzorgen.
Quotation USD 24.000,- in behandeling

Container transporten hulpgoederen
Vanwege het toenemend aanbod van waardevolle hulpgoederen is het aantal te verschepen
40 ft high cube containers voor 2018 gepland op 4 stuks.
Een en ander betekent uitgaven aan logistieke werkzaamheden, opslag, groepering,
verscheping, verzekering, binnenlands vervoer in Cambodja en inklaring kosten
Goederen worden verdeeld over de diverse DB schoolprojecten ,het Don Bosco Children
Fund in Cambodja en het weeshuis/ ziekenhuis van de Missionaries of Charity in Phnom
Penh, geleid door de Indiase zusters van moeder Teresa.
14 juni 2018 zijn inmiddels al 2 containers ( nr 88 en 89 !) verscheept.

