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Het schooljaar 2021-2022 is weer voorbij, het nieuwe schooljaar is
zelfs alweer begonnen. In dit jaaroverzicht een terugblik. Van
Smile Education die de wind in de rug heeft tot MDEC dat in
roeriger vaarwater zit en individuele gevallen die te kampen
hebben met de gevolgen van corona (maar ook veerkracht
tonen). 

Traditiegetrouw op deze plek ook een dank je wel voor jullie. 
Voor jullie betrokkenheid - resulterend in o.a. gevraagde en
ongevraagde adviezen/tips en een gestaag groeiende
Facebookpagina - en voor alle financiële bijdragen waarmee we
veel moois hebben kunnen realiseren. 

We hebben een fantastische groep trouwe donateurs. Daarnaast
hebben we dit jaar kunnen rekenen op eenmalige giften
voortgekomen uit mooie mijlpalen die werden gevierd en
hadden we speciale acties, zoals de schooluniformenactie. Ook
heeft het Bossche initiatief De Luiaard Champa gekozen als goed
doel om een deel van hun dineropbrengsten aan te doneren.

Dank jullie wel voor jullie steun in welke vorm dan ook!



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

NIEUWS 2021-2022: 
SMILE EDUCATION

Voor Smile Education in Houlerk hebben we een nieuwe docent
gevonden: miss Bounson Phoniphon die begin 2022 het stokje
heeft overgedragen aan mr Mun. Mr Mun is officieel geen docent,
maar heeft veel Engelse les gehad van o.a. Maartje. Hij studeert aan
de universiteit van Luang Prabang en onder begeleiding van Miss
Taiy  zet hij zich nu ook in voor Smile Education. Miss Taiy kan zich
zo meer richten op organisatorische zaken, het contact met het
dorp onderhouden en nieuwe plannen maken. Een van de doelen,
de lessen verrijken met meer activiteiten zoals spelletjes, voorlezen
en zingen, is inmiddels behaald.

De culinaire avonden van Smile Education - het volgen van een
kookles en daarna met het hele dorp de gerechten nuttigen - zijn
populair en goed voor de band tussen school en dorp. Vanwege de
kosten hebben we wel besloten deze maandelijkse bijeenkomsten
terug te schroeven naar eens per drie maanden. 

In juni zijn we gestart met een tweede weekendschool, deze is te
vinden in Ban Lae. We kampten met wat opstartproblemen, maar
dankzij de lange adem van Miss Taiy staat de school nu en draaien
we er inmiddels twee klassen.

We hebben nog een nieuwe docent aangetrokken, miss Nou. Net
als mr Mun heeft miss Nou tijdens haar universitaire studie de
nodige vlieguren gemaakt bij Maartje en kan zij de leerlingen van
Smile Education een goede basis van het Engels geven. 

In het schooljaar 2022-2023 geeft miss Nou les in Houlerk en is mr
Mun te vinden in Ban Lae. 

Afgelopen schooljaar was het jaar van Smile Education. Wat timmert
deze school hard aan de weg! Ondanks corona en de nadelige
gevolgen van de pandemie is het gelukt om staande te blijven én
zelfs uit te breiden. We hebben een stabiele groep leerlingen, we
hebben nieuwe docenten weten aan te trekken én we hebben een
nieuwe vestiging geopend!
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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

ING: NL03INGB0005694254

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


NIEUWS 2021-2022: DIVERS

My Dream English Center (MDEC) heeft een moeilijk jaar achter de
rug. Weinig leerlingen hebben de school weten (terug) te vinden.
Het lokale coronabeleid zorgt voor wantrouwen. Somsouk heeft
Sichan binnen alle mogelijkheden geholpen. Helaas mocht het niet
baten en heeft MDEC in juni de deuren moeten sluiten.

Een klein lichtpuntje: afgelopen maand is MDEC toch weer een
beetje opengegaan. 2 uur per dag zijn er nu 15 studenten. Het is
nog te vroeg om te juichen, we weten niet of de komst van de
studenten structureel is en of er ruimte is om te werken aan de
continuïteit, veel veelal externe factoren zijn momenteel (te)
instabiel om uitspraken over de toekomst te doen. Hopen op een
positieve toekomst doen we natuurlijk wel!

Mooi nieuws: monnik Savanh heeft zijn diploma aan het Lovanh
College behaald. Zonder dat steun van Champa nodig is, gaat hij
verder studeren. Uiteraard houden we wel contact. 

Onze actiemaand voor nieuwe schooluniformen heeft geresulteerd
in 6 complete uniformen met schoenen én... 6 hartstikke trotse
leerlingen!

CORONA UPDATE:
HOE IS DE
SITUATIE IN LAOS?

Corona speelt nog altijd een onbedoeld
grote rol in het leven van bijna alle
Laotianen. 

In lijn met de rest van de wereld lijkt het
aantal besmettingen er te stagneren en
af te nemen. De WHO meldde onlangs
zelfs dat het einde van de pandemie in
zicht is.

Dit zorgt ervoor dat Laos langzaamaan
weer open gaat. De vluchten van en
naar Laos zijn nog niet regelmatig en
helemaal nog niet op het niveau van een
paar jaar terug, maar ze zíjn er! 

Dit zijn mooie berichten, al moeten we
ook realistisch zijn: de gevolgen zijn op
alle vlakken groot, zeker in minder
welvarende landen zoals Laos (dat
bovendien ook nog eens sterk
afhankelijk is van de buurlanden China,
Thailand, Vietnam en Cambodja). Er zal
nog de nodige tijd overheen gaan
voordat het land is hersteld. 

Een recent rapport van UNICEF was
weinig hoopgevend: doordat kinderen
niet meer naar school gaan, maar
noodgedwongen meewerken met hun
ouders, gaat het land 30 jaar (!) terug
in de tijd.

Laten we hopen dat iedereen de
positieve mentaliteit van Kampieuw
weet aan te nemen én het geluk aan de
zijde van de Laotianen is, zodat een
goede toekomst sneller in het verschiet
ligt! 
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Souvin is een van de vele jongeren die door corona niet naar school
kon. Om de motivatie erin te proberen te houden, heeft Champa
hem een horloge cadeau gedaan. Dit was een grote wens van
Souvin en zo kan hij meteen leren klok kijken.

Als gevolg van corona heeft Ae zijn baan verloren. Om toch van nut
te blijven, is hij kinderen in de buurt gaan lesgeven. Champa heeft
hem hiervoor financieel bijgestaan. Inmiddels heeft Ae een nieuwe
baan. Helaas heel ver weg van zijn woonplaats, over een jaar hoopt
hij weer herenigd te worden met zijn gezin.

Tenslotte Kampieuw. Deze immer positief ingestelde Laotiaan
maakt steeds het beste van een situatie. Zo heeft hij van verkregen
geld kippen en eenden gekocht, is hij zijn zus gaan helpen op de
markt en hoopt hij - nu Laos weer langzaam open gaat -
binnenkort terug te mogen komen bij het hotel waar hij voorheen
werkzaam was.
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De situatie in Laos vraagt om flexibiliteit
van onze kant. We hebben grootse
plannen, maar moeten tegelijk
realistisch en pragmatisch zijn. Als
kleine stichting hebben we het grote
voordeel dat we dat ook kúnnen zijn!
Met onze contactpersonen ter plekke
bekijken we steeds wat de mogelijk-
heden zijn en daar handelen we naar.

Smile Education: beide vestigingen van
deze weekendschool willen we nog
steviger verankeren. Zodat leerlingen
(blijven) komen en we een goede band
met de lokale gemeenschap hebben. Dit
laatste willen we (verder) realiseren
door bijvoorbeeld terugkerende en
gezamenlijke activiteiten op te zetten.
Die leuk zijn en die iets opleveren voor
alle betrokkenen. 

My Dream English Center (MDEC): het
doel voor dit jaar is dat er een stabiele
groep leerlingen de school weet te
vinden. Enerzijds hopen we dat dit
'vanzelf' gaat door de verbeterde
coronasituatie, anderzijds willen we dit
aanmoedigen door met regelmaat
lokale activiteiten te organiseren. Zodat
kinderen en hun ouders van het bestaan
van MDEC afweten en besluiten er
(weer) naar toe te gaan.

Individuele steun: continueren en
opzetten waar nodig.
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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

CHAMPA IN BEELD

2022-2023: Realistisch en pragmatisch

Dit heeft sowieso onze aandacht:

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

