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HIGHLIGHTS

De vindingrijkheid en flexibiliteit
van mensen in een crisissituatie is
bewonderingswaardig. Zo ook in
Laos waar initiatieven, hoe klein
dan ook, zijn ontstaan en zo het
dagelijkse leven wat invulling en

kleur geven.

PLANNEN VOOR

2021-2022

Een nieuw schooljaar betekent
ook: nieuwe plannen. Een tipje

van de sluier.

EEN BEELD 

ZEGT MEER.. .

En daarom in dit jaaroverzicht
vooral veel foto's.

B e d a n k t !  
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

Het is een ontzettend vreemd jaar om op terug te kijken. Op het
moment dat ik het schrijf, zit Laos weer in een gedeeltelijke
lockdown en het ziet er niet goed uit. Scholen zijn dicht,
buitenlandse toeristen mogen niet komen. Veel mensen zijn
hierdoor in de financiële problemen gekomen, mensen die het
sowieso al niet ruim hadden. Talloze studenten zijn
noodgedwongen teruggekeerd naar hun roots om mee te werken
op het land. De vraag is of zij nog terugkeren om het studeren
weer op te pakken.

Toch is er ook positief nieuws te melden. Dit keer zijn het vooral
de foto's die we laten spreken. 

Rest mij om jullie te bedanken voor jullie trouwe steun. Alles wat
we hebben kunnen realiseren, is dankzij jullie. Dank, dank, dank!



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

HIGHLIGHTS 2020-2021

Miss Taiy (Phonesavanh) is in Houy Lerk village onder de vlag van
Smile Education een weekendschool gestart. Ze is klein begonnen,
maar door veel tijd door te brengen in het dorp en mensen de
waarde van onderwijs in te laten zien, heeft miss Taiy kunnen
rekenen op goedkeuring van het dorpshoofd. Dit betekent ook dat
ze voortaan in de dorpsruimte mag lesgeven en zo de
leerlingencapaciteit heeft kunnen uitbreiden. Momenteel geeft miss
Taiy aan twee groepen les, de leerlingen komen trouw. 

Het Roland Kroese fonds heeft een essentiële en waardevolle rol
gespeeld om de weekendschool financieel mogelijk te maken. 

Voor komend jaar kijken we hoe we extra activiteiten kunnen
opzetten, een nieuwe docent kunnen aantrekken en met welke
activiteiten we álle dorpsbewoners kunnen betrekken.

Door een extra actie hebben we 10 studenten het verplichte
schooluniform kunnen geven. In december gaan we deze de actie
herhalen. De kosten voor een compleet uniform incl schoenen zijn
€25. Interesse? Houd onze Facebookpagina in de gaten voor
informatie hoe je mee kunt doen aan de actie.

Smile Education in Luang Prabang is tijdelijk gestopt, Na de
lockdown gaan we weer kijken of en hoe we dit kunnen opstarten.

We hebben afgelopen schooljaar ook ambitieuze en betrokken oud-
studenten geholpen in deze moeilijke tijd. Zo geeft Ae tijdens de
lockdown les aan buurtkinderen en is Khampieuw gestart met het
houden van kippen en eenden om zo zichzelf en de omgeving te
voorzien in het levensonderhoud. Miss Bualaivane, mr
Senghaseuth en monk Thongs zijn verder gaan studeren vanuit
huis. Souvin heeft het geluk dat zijn vader docent is, hij krijgt vanuit
huis les van hem. Rekenen en tekenen zijn zijn favoriete vakken.

MDEC is geweldig goed bijgestaan door Somsouk. Zo heeft hij
Sichan geholpen bij het opzetten van een kleine bibliotheek waar
iedereen terecht kan. Gedurende het jaar zijn veel studenten echter
noodgedwongen niet meer naar school gekomen. Vanwege de angst
voor corona en om hun ouders te helpen op het land. We hopen dat
zij, zodra de situatie verbeterd, de weg naar MDEC weer weten te
vinden. Ondertussen zijn we aan het bekijken hoe we de bibliotheek
in deze nieuwe omstandigheden toch zo optimaal mogelijk kunnen
inzetten.

o k t o b e r  2 0 2 1

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

ING: NL03INGB0005694254

http://www.champafoundation.com/
http://www.facebook.com/champafoundation
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Vanwege corona staan veel van de
oorspronkelijke plannen on hold.
Maar we zijn flexibel en dus kijken
we steeds naar wat er wél mogelijk
is.

We gaan ervan uit dat we door
gaan met de weekendlessen van
Smile Education in Houy Lerk
village.

We zijn bezig met het vinden van
een goede nieuwe docent voor de
lessen in Houy Lerk village, zodat
de huidige groep studenten blijft
én er nieuwe studenten
aangetrokken kunnen worden.

Ook bekijken we welke
buitenschoolse activiteiten we
kunnen organiseren waarbij we het
héle dorp willen betrekken.

Verder hopen we dat de
universiteiten snel weer open gaan
en iedereen de draad kan
oppakken zonder (veel) vertraging. 

MDEC - Sichan en Somsouk gaan 
 het curriculum opnieuw bekijken
en verbeteren. Door meer variatie
in de leerstof aan te brengen,
worden de lessen leuker en beter.
Ook kan het een trigger zijn voor
studenten om terug te keren naar
MDEC.
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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

Rekeningnummer

Stichting Champa
NL03INGB0005694254

EEN BEELD ZEGT MEER

DAN.. .

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


o k t o b e r  2 0 2 1

aanwinst! de nieuwebibliotheek op MDEC-school
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les krijgen kan
overal,  

binnen, buiten
aan tafel, op tafel
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de weekendklas van miss Taiy


