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Volgens de regels van de statutaire doelstelling als omschreven op de website
www.sawasdee.nl
Wijziging procedure project voordrachten 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 inmiddels volgende ‘guide lines’ van toepassing zijn
geworden.
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.
Stichting Sawasdee of andere weldoeners zullen vanuit dit comité benaderd worden om een
project geheel of deels mee te financieren.

Navolgende lopende en/of nieuwe projectondersteuningen vragen in 2017
onze speciale aandacht waarbij een verminderende uitbreiding van de schoolprojecten
wordt nagestreefd maar investeringen in continuïteit en een hoger lesniveau van de
bestaande projecten prioriteit krijgen.

Don Bosco Hotel School ( DBHS) Sihanoukville
Gerealiseerd door Sawasdee in 2007.
Financieel ondersteunen waarbij de continuïteit en kwaliteit van de opleiding centraal staat.
De management werd sinds 2012 vakkundig geleid door het vrijwilligers echtpaar ( BRD)
Peter en Michele Kaletch, die begin 2017 hun contract hebben beëindigd.

Trip Advisor nominaties
De school is door hen op een hoog peil gebracht en heeft zelfs 3 jaren achtereen de Trip
Advisor Award behaald als behorend tot de 10 beste hotels 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.
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Don Bosco Hotel School Sihanoukville
Hun streven om per 1 jan.2017 de management geheel over te dragen aan de, tot afdelingmanager opgeleide ,Khmer studenten is nog niet voor 100% behaald.
Jaarlijks studeren ca. 240 studenten af die onmiddellijk een baan vinden, de vraag uit de
toeristen industrie is het dubbele aantal.
Probleem is dat afgestudeerde studenten/afdeling managers weggekocht worden door de
hotels die steeds hogere salarissen willen betalen.
Hen behouden betekent dus ,naast contractuele afspraken, ook het betalen van hogere
beloningen.

Internationale ‘Green Hotel’ status.
Tui reisorganisatie International heeft zich bereid verklaart de DB hotelschool
naar voornoemd niveau financieel te ondersteunen en te begeleiden.
Tui leidt dit wereldwijd project om aan hotelgasten accommodatie in green hotels te kunnen
aanbieden.
Als onderdeel hiervan heeft Sawasdee, vanuit Nederland , een afvalwater zuivering
installatie verscheept welke apparatuur in februari 2017 moet aankomen en ná montage in
gebruik worden genomen.

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, 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. upgrading van het onderwijs niveau.
Gebrek aan ‘eigen leerkrachten’ noopt tot het inhuren van Khmer onderwijzers
in het basis onderwijs.
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CONTINUERING MÉÉRJARIGE PROJECTEN
Battambang
Voedsel programma 2010 - 2018
Voor studenten van de Vithayalai Don Bosco scholengemeenschap voor
analfabete jongeren in deze stad op navolgende locaties.

Doelstelling:
Het verstrekken van een dagelijkse lunchmaaltijd verrijkt met voedzame
vitaminerijke producten w.o. kip, verse groenten en fruit.
Andaung Chenh ( 360 studenten)
1 Kindergarten ( nieuwbouw wordt voorjaar 2017 in gebruik genomen)
Reeds in bedrijf 1 primary school en 1 secondary school

Salabalath ( 240 studenten)
1 primary school met een agrarische beroeps opleiding annex proefboerderij.
Vooral dit laatste projectonderdeel vergt steeds meer uitbreiding en dus investering.
Inmiddels wordt rijst geteeld ( netto opbrengst per jaar 10.000 kg) voor eigen
gebruik, alsook groenten- en fruit en is er een varkens fokkerij en kippen farm gereed
gekomen.
In januari 2017 is door Sawasdee een ‘Green House’ ( kas bouw) verscheept die in maart a.s.
door 4 vrijwilligers vanuit Nederland zal worden geïnstalleerd.
Afmeting 24.00 x 6.40 mt.
Arme (analfabete) studenten van boerenfamilies volgen hier een gratis opleiding.

Poipet
Don Bosco Center Poipet (240) Kindergarten ,basisschool met een
bescheiden lagere beroepsopleiding.

Water Purifying Systeem Battambang.
Aanboren van grondwater dat hier extreem diep ligt. (méér dan 70 mt)
brengt onverwacht hoge kosten met zich mee, vandaar gefaseerde uitvoering.
Dit naast uitgaven t.b.v. de aankoop/ en aanleggen van pomp- en zuivering installatie,
ruimten voor wateropslag, logistieke faciliteiten voor transport naar de diverse scholen.
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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 drugsverslaafden
vaak aan hun lot worden overgelaten.
Thans is er accommodatie voor 45 kinderen die met behulp van 15 hotelschool studenten en
5 (vrijwilliger) stafleden wordt gerund
Zo is de Zeeuwse vrijwilligster Marileen van der Aa daar bijna één jaar succesvol werkzaam
met de opbouw van dit center, onze zorg is vanaf april ’17 de opvolging door een bekwame
medewerker te realiseren.
Het ernaast gelegen Don Bosco Guest House functioneert al 3 jaren naar wens.

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 moeten daar voor vaak kleine vergrijpen
jaren zitten tussen zware criminelen.
Onderwijs wordt meerdere dagen per week verzorgt door de Don Bosco Foundation. Het
project verloopt zéér succesvol en vergt jaarlijks financiële ondersteuning.

Container transporten hulpgoederen
Vanwege het toenemend aanbod van waardevolle hulpgoederen is het aantal
te verschepen 40 ft high cube containers voor 2017 gepland op 5/6 stuks.
Een en ander betekent extra logistieke werkzaamheden, opslag, verscheping,
binnenlands vervoer in Cambodja en kosten custom clearance.
Goederen worden verdeeld over de diverse DB schoolprojecten ,het Don Bosco Children
Fund in Cambodja en het weeshuis/ ziekenhuis van de Indiase
Missionaries of Charity in Phnom Penh, geleid door de Indiase zusters van moeder Teresa.

