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WOW! NIEUWS OM
TROTS OP TE ZIJN

Van mooie schoolresultaten tot
studenten die een baan vinden.
En ook: een nieuw boek dankzij

de steun van de Roland
Kroese Stichting. 

PLANNEN VOOR
2020-2021

Een nieuw schooljaar betekent
ook: nieuwe plannen. Een tipje

van de sluier.

VERDRIETIGE
BERICHTEN

Eind 2019 is de Vietnamese 
Giang overleden. Daarnaast heeft
het coronavirus heeft ook in Laos

om zich heen gegrepen.

M a a r t j e  M u s k e n s ,  o p r i c h t e r  S t i c h t i n g  C h a m p a

Schooljaar 2019-2020: een jaar met grote ups en downs voor
Champa. Traditiegetrouw blikken we met het nieuwe
schooljaar in het vooruitzicht terug én nemen we een kijkje in de
toekomst. 

Maar voordat we hiermee beginnen, wil ik u hartelijk danken voor
uw steun. Dit betekent enorm veel voor mij en, daar draait het
allemaal om, de mensen en hun projecten in Laos!



NIEUWS OM TROTS OP TE
ZIJN

Nieuws vanuit My Dream English Centre (MDEC): iedere maand
mogen twee studenten met support van Champa gratis studeren.

De samenwerking tussen MDEC en Somsouk gaat ook aankomend
schooljaar door.

Thong Jinthaphone is gestart bij Lovanh college en heeft zijn eerste jaar
daar goed afgesloten.

Khampieuw heeft een baan gevonden bij het Pullman hotel in Luang
Prabang.

Ny heeft een vervolgcursus Chinese taal gedaan en deze succesvol
afgerond.

BOEK: 

1  MOUSE AND 7
CATS

Door een royale donatie van de
Roland Kroese Stichting - een
stichting gericht op individuele
ontplooiing, persoonlijke
ontwikkeling en blijvende
inzetbaarheid - hebben we
opnieuw samen met Big Brother
Mouse een boek kunnen
uitbrengen: 1 mouse and 7 cats. 

Het is een prachtig tweetalig,
Engels en Laotiaans, boekje
geworden. 

Verschillende exemplaren zijn
uitgedeeld aan Smile Education
en MDEC. Big Brother Mouse
zorgt verder voor de verspreiding
in heel Laos.

This book will be
very helpfull for
children to learn
comprehension
mathematics in

schools. It is a fun
way to learn math!

Big Brother Mouse
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interesse?
Ook een boek (mee) uitbrengen,
bijvoorbeeld als onderdeel van
het MVO-beleid van een
werkgever? Er is van alles
mogelijk! Ik vertel er graag over!



STICHTING
CHAMPA IN EEN
NOTENDOP

Later als ik groot ben... Van
brandweerman tot docent en van
arts tot tour guide. Jongeren waar
ook ter wereld, rijk én arm,
hebben dromen en ambities.
Onderwijs is een belangrijke
factor om die ambities te
realiseren. Alleen, niet iedereen
heeft de middelen om een studie
te volgen. 

Stichting Champa ondersteunt
educatie en helpt deze jongeren –
kansarm maar rijk aan ambities –
in ontwikkelingslanden in Azië.
Om zo individuele ambities te
realiseren. En om een land als
geheel te ontwikkelen.

Champa initieert
en ondersteunt

onderwijs-
projecten in

 Azië

NOG MEER NIEUWS OM
TROTS OP TE ZIJN

Kleine jongens...: Souvin gaat aankomend schooljaar naar groep 3!
         
Longoal is na drie jaar Nieuw-Zeeland terug in Laos .
  
Miss Bualaivone en Mr Senghaseuth hebben het eerste jaar van de
universiteit achter de rug en kunnen niet wachten op het tweede jaar.

Smile Education heeft een grote doos met Engelse boeken ontvangen.
Studenten lezen ze en lenen ze vervolgens uit aan anderen.

Sichan heeft een dochter gekregen: Chinda
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Champa is sinds 2010 een feit. De
inspanningen van de stichting
hebben er voor gezorgd dat
inmiddels vele tientallen
studenten, veelal uit Laos, met
onderwijs in aanraking zijn
gebracht en zo een stapje dichter
bij het verwezenlijken van hun
dromen zijn gekomen.

Champa heeft een ANBI-status.

champafoundation.com
facebook.com/champafoundation

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


PLANNEN VOOR
2020-2021

Nu ook de scholen in Laos weer
van start gaan, na een lange tijd
van inactiviteit vanwege corona
en de zomervakanties, staat
Champa te springen om de draad
weer op te pakken. 

Naast het opstarten en
continueren van de reguliere
zaken, is de eerste periode erop
gericht om te inventariseren hoe
het de studenten is vergaan en in
welke mate zij hun
onderwijsplannen willen en
kunnen voortzetten. 

Bovendien wil Champa bekijken
of er ook dit jaar weer een
samenwerking kan worden
opgezet met Big Brother Mouse.

           Vertrouwen herstellen van        

............de huidige studenten

           Individuele studenten
...........stimuleren hun plannen te
...........verwezenlijken

           Nieuwe ideeën uitwerken en
............invoeren
         
 

VERDRIETIG NIEUWS UIT
VIETNAM

De Vietnamese zussen Giang (1981-2019) en Huong (1978-2012) waren
de reden voor Maartje Muskens om Stichting Champa op te richten. De
zussen zijn allebei zwaar gehandicapt  Dit als gevolg van de chemische
middelen (agent orange) waar hun moeder tijdens de Vietnam oorlog
aan is blootgesteld. Steeds hebben ze te maken met nieuwe complicaties
waarvoor geen oplossing is.

Lange tijd heeft Champa Giang en Huong ondersteund waar mogelijk.
Daarnaast hielpen de zussen Champa óók. Weliswaar aan bed
gekluisterd, maar tegelijkertijd enorm leergierig, slim en wereldwijs. Zo
hebben ze de allereerste website van Champa ontwikkeld. In de huidige
site zijn nog steeds elementen hiervan terug te zien. 

Huong is in mei 2012 bezweken aan diverse medische complicaties.
Onlangs, in december 2019, is ook Giang (op de foto hierboven) na een
ziekbed overleden.

CORONAVIRUS: OOK IN LAOS

Ook Laos is niet ontsnapt aan het coronavirus resulterend in een
algehele lock down. Nu de grootste piek voorbij lijkt, gaan scholen weer
langzaam open. Tegelijkertijd durft nog niet iedereen het aan om ook te
gaan en blijven studenten weg omdat ze thuis moeten meewerken
vanwege weggevallen inkomens van ouders. 

MDEC en Smile Education hebben zwaar te leiden onder de gevolgen
van het virus. Zo ontvangen ze minder inkomsten - want minder
studenten - en komt de continuïteit van het onderwijs in het gedrang.
Champa ondersteunt financieel en in de vorm van materialen. 
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op de hoogte blijven?
Volg Champa op Facebook voor
een wekelijkse update of neem
eens een kijkje op
champafoundation.com

contact
maartjemuskens@hotmail.com

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

