
Beste Champavrienden,  
 

Het nieuwe schooljaar is gestart; tijd om terug te blikken op het 
schooljaar dat is geweest. Dat begon rustig, maar eenmaal beland in 

2018 deden zich tal van mooie, positieve momenten voor.  
 

Van leerlingen die hun eindexamens succesvol hebben behaald tot een 
oud-leerling met een zeer lange adem en die zelf een school opzet. 

Graag vertellen we er in deze nieuwsbrief meer over. 
 

Al deze gebeurtenissen motiveren ons enorm. Hopelijk ziet u dat ook 
zo en kunnen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen. 

 
Heel hartelijk dank voor al uw enthousiasme, support en vertrouwen!           

 
Maartje Muskens  

 
 

www.champafoundation.com   
Champa Foundation NL03ING005694254 

 
 

  Bent u trouwens al vriend van onze Facebookpagina? Wekelijks 
plaatsen we hierop een berichtje, zodat u op de hoogte bent van het 

laatste nieuws: www.facebook.com/champafoundation 

 

Nieuwsbrief 

Terugblik schooljaar  

2017-2018 

woordje van de oprichter 

hoe schooljaar 2017-2018 begon…  
 

• Mister Kampieuw begint aan zijn 
derde jaar van zijn docenten-
opleiding Geschiedenis. Dit jaar 
gaat hij ook stage lopen.  

• Longgoal gaat zijn tweede jaar 
Nieuw Zeeland in. Wat is het toch 
een fantastische scholarship, al is 
het gemis van zijn dochter in Laos 
groot.  

• Souvan is gestart bij zijn nieuwe 
basisschool.   

• Miss Nee studeert in de avonduren 
Chinees. 

• Mister Lang kan voortaan op de 
fiets naar school.  

• Smile Education is gestart op een 
tweede locatie, waardoor niet 
alleen Miss Taiy, maar ook oud- 
leerling Mister Sengphaseuth 
voortaan helpt met lesgeven.  

 

 

In deze nieuwsbrief 

Start van het schooljaar 1 
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Website 2 

ANBI-status 2 

Afgestudeerd! 2 

 

• Miss Bualaivone, Miss Bounmy 
en Miss Khem Kham studeren 
weer Engels bij Smile education. 

• Ae heeft een nieuwe baan. Hij is 
nu manager bij Heuan Chan 
Heritage Luang Prabang. 

• Voor vier leerlingen die Champa 
ondersteunt – Nee, Sone, Mim en 
Bualaivone – is dit een spannend 
jaar, ze zitten in hun 
eindexamenjaar.   

• Monk Thong Jinthaphone kan 
nog twee jaar langer door-
studeren aan de middelbare 
school. 

• De school in Houylerk village 
krijgt een extra donatie. 

• De boeken Yellow Insect en The 
town mouse and the country 
mouse worden uitgedeeld en 
samen gelezen. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Champa Foundation 

http://www.champafoundation.com/
www.facebook.com/champafoundation


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

Als u recent nog een kijkje heeft 
genomen op onze website, dan is het u 
vast opgevallen: de website ondergaat 
een gedaanteverandering. We zijn druk 
met de laatste puntjes op de i, maar 
het resultaat tot dusver mag er zijn.  

website 

ANBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wanneer leerlingen je komen 
opzoeken op je werk, GEWELDIG! 

 

De eerste bezoekers en studenten 

van My Dream English Centre 

 

 

 
Een droom is waar geworden voor Sichan  
(links, rechts zijn zoontje) 

TIP: 
Bent u al vriend 

van onze Facebook 

pagina? Wekelijks 

plaatsen we hierop 

een update 
 

 

Nieuwsbrief Champa Foundation 

Ongelooflijk trots zijn we op Sichan! Dit 
jaar is het gelukt om toestemming te 
krijgen om zijn eigen school, My Dream 
English Centre, te bouwen voor het 
geven van Engelse lessen en 
computerlessen.  

Jarenlang heeft Sichan gestreden om 
overheidstoestemming te kijgen. Toen 
er eindelijk groen licht was, heeft hij 
samen met constructeurs het gebouw - 
twee klassen en een toiletruimte - in 
drie maanden gebouwd. In april 2018 
gingen de deuren open open. Op dit 
moment zijn er al 25 studenten! 

 

 

www.champafoundation.com 

 

Hoogtepunten van 2018 (jan-aug) 

 
geslaagd! 

We zijn erg blij dat we u kunnen 
vertellen dat Champa sinds januari 2018 
de ANBI-status heeft.  

Dit betekent dat u uw donatie aan 
Champa gedeeltelijk kunt aftrekken als 
deze minimaal zestig euro bedraagt en 
tussen de 1 en 10 procent van het 
belastbaar inkomen is. Klik hier voor 
meer informatie.                                                        

zaaien en oogsten 
 
En hiermee komt er een einde aan deze 
nieuwsbrief. 

Het was een jaar van veel oogsten; dit 
schooljaar gaan we weer flink zaaien.  We 
houden u op de hoogte! 

Nogmaals heel veel dank voor uw steun! 

 

 

Hoera, de vlag kon uit voor Nee, Mim, 
Bualaivone en mister Sone. Ze zijn 
geslaagd voor hun opleiding. De eerste 
drie gaan een vervolgstudie doen, 
mister mister Sone is op zoek naar een 
baan.  

 

My Dream English Centre:  
een droom die uitkomt 

        … en hoe het schooljaar verder verliep 

http://www.champafoundation.com/
https://www.facebook.com/champafoundation
https://www.facebook.com/champafoundation
http://www.champafoundation.com/
http://www.champafoundation.com/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi

