
  
 

Where'd You Go, Bernadette 
Filmposter van Where'd You 

Go, Bernadette 
Bernadette Fox (Cate Blanche) 
is een getalenteerde architect. 

Wanneer een project in LA een 
grote tegenslag voor haar 

wordt, besluit ze samen met 
haar man naar Seattle te 
verhuizen. Ze krijgen een 

dochter, maar verder sluit 
Bernadette zich voor andere 
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  Terugblik schooljaar 
2018 - 2019 
We hebben een succesvol schooljaar achter 
de rug. Zowel Kampieuw als Sone hebben 

hun diploma behaald. En ook op My Dream 
Education Centre, de school van Sichan, 
werden de eerste diploma’s uitgereikt. 

Verder volgden Ny en Sengphaseuth 
opnieuw een taalcursus, begon Miss 
Bualaivone haar studie aan de universiteit, 
ging Souvon trots naar school en zijn we 

een samenwerking aangegaan met het 
Pelgrimshuis Antonius in Nijmegen. 
Lees er meer over in deze nieuwsbrief. 

 

 

Dank u wel! 
Om te beginnen: een heel hartelijk dank 
voor uw steun dit jaar! Dankzij u kijken we 
terug op een succesvol schooljaar ‘18-‘19. 
 
De periodieke steun zorgt voor rust en 
regelmaat. Het draagt bij aan onze wens 
projecten een duurzaam karakter te geven. 
Dit jaar hebben we ook eenmalige, grote 
donaties mogen ontvangen. Hiermee 
konden we specifieke projecten de 
zekerheid geven van minimaal nog een 
jaar sponsoring. 
 
Dus dank u wel voor het mogelijk maken 
van deze projecten. Ik kan niet wachten 
om in vogelvlucht te vertellen wat er dit 
jaar allemaal is gebeurd; het was een mooi 
EDUCATIEF jaar! 
 
Met vriendelijke groet, Maartje Muskens 
 
 
 
Champa Foundation support education in Asia 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

Miss Taiy and Mr Mee, trotse ouders van Ellse 

 



 

 

Website: www.champafoundation.com      Rekeningnummer: NL03INGB000569425 t.n.v. stichting Champa 
Facebook: champafoundation 

  
 
           Educatie start met een 

gemotiveerde leerling 
 
 
 

 
Het jaar ging meteen goed 
van start: Sone heeft zijn 

opleiding succesvol afgerond 
en kon zijn diploma in 
ontvangst nemen. Tevens is 

hij aan de slag gegaan in de 
keuken van een hotel. 
 

Mr Chan kan voortaan met 
zijn vrienden op de fiets 
naar school: dankzij het 

fietsproject rijdt hij nu 
dagelijks naar school, een 
uur heen en weer terug.  

 
Souvon ging voor het 
tweede jaar naar school. 

Rekenen vindt hij erg leuk, 
maar uiteraard krijgt hij van 
zijn vader Sichan, hoofd van 

MDEC, ook de Engelse taal 
mee. 
 

Ny volgde naast haar studie 
een vervolgcursus Chinees. 
 
Champa Foundation is een 

samenwerking aangegaan 
met het Pelgrimshuis 
Antonius dat zich met 

allerlei activiteiten inzet de 
wereld wat mooier te 
maken. We kijken uit naar 

de samenwerking en 
vertellen erg graag meer 
over in een volgende 

nieuwsbrief en via onze 
Facebookpagina.  

 De eerste certificaten zijn 
uitgedeeld aan scholieren 

van My Dream Education 
Centre (MDEC), wat een 
mijlpaal. Super trots op onze 

school met als directeur en 
docent Sichan. 
 

Mr Seng Vang geeft sinds 
afgelopen schooljaar les aan 
leerlingen van MDEC die voor 

de eerste keer Engels 
spreken.  
 

Somsouk is bij MDEC onze 
lokale, helpende hand. Van 
overleggen met de overheid 

tot studenten werven en 
toekomstplannen maken. 
Ook dit jaar is hij onze steun 

en toeverlaat. Somsouk en 
Champa kenen elkaar 
inmiddels al ruim 10 jaar. 

Somsouk is bekend met het 
runnen van scholen: hij heeft 
een succesvolle avondschool 
in Luang Prabang. 

 
MDEC heeft voortaan ook 
een hut waar studenten 

kunnen wachten tot de les 
start. Dit zorgt voor minder 
overlast en meer business 

mogelijkheden. Zo verkoopt 
de vrouw van Sichan er zelf 
gemaakte snacks. 

 
Als extra activiteit heeft 
MDEC fanatiek meegedaan 

met footballwedstrijden 
tegen andere scholen. Voor 
herhaling vatbaar, het 

enthousiasme was groot!  

 De activiteiten van Smile 
Education hebben een tijdje 

stil gelegen vanwege de 
zwangerschap van Miss 
Taiy, de drijvende kracht 

achter dit initiatief. Nu ze 
weer back in business is, 
draaien haar klassen weer als 

vanouds. 
 
Mr Sengphaseuth volgt een 

vervolgcursus Engels en 
verzorgt daarnaast de lessen 
Engels voor beginners bij 

Smile Education. 
 
De extra leesboeken die we 

hebben gestuurd, zorgen 
ervoor dat leerlingen in hun 
vrije tijd bij Smile Education 

komen lezen. 
 
Ook Miss Bualaivone geeft 

bij Smile Education Engelse 
les. Zij heeft afgelopen jaar 
haar eerste jaar aan de 
Universiteit afgerond. 

 
Novices en monniken in 
tempel Wat Aphay zijn hard 

aan het werk op het gebied 
van educatie. 
 

Mr Kampieuw heeft stage 
gelopen in de binnenlanden 
van Laos. Geïnspireerd op 

wat hij heeft geleerd in Luang 
Prabang over tuinen, heeft hij 
er tuinproject opgezet. 

Inmiddels heeft hij zijn 
diploma behaald en is hij nu 
bevoegd docent geschiedenis.  

https://www.pelgrimshuis-antonius.nl/
https://www.pelgrimshuis-antonius.nl/


 

      


