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Doprovodný dopis ke zprávě o činnosti (jaro 2012) 

 

Milí přátelé, 

zprávu o stavu našich projektů (jaro 2012) jsme sestavili poté, co Kathleen a Roger navštívili v únoru 

naše kambodžské školy. Dosavadní programy pokračují (s jednou smutnou výjimkou) a přibyly dva 

nové programy – pomoc po povodních a technická škola (JHP škola). 

Náš povodňový projekt byl úspěšný, neboť výsadbová rýže, kterou jsme poskytli, rychle roste a blíží 

se její sklizeň. Školní zahradu v Puom Steung, kterou spláchla povodeň, jsme nahradili novou a větší 

zahradou. Bohužel jsme museli ukončit projekt pěstování hub, protože náš místní expert zemřel a 

nemáme nikoho, kdo by měl jeho schopnosti a znalosti a mohl jej nahradit. 

Dostavily se pozitivní výsledky našich dotací na jízdní kola. Docházka na střední škole je větší než kdy 

předtím. Pod dozorem ředitelů jednotlivých škol se rozběhl projekt opravy bicyklů. Letos jsme 

poskytli bicykly našim švadlenám a na jejich žádost je poskytneme i pro naši novou krejčovskou třídu 

v JHP škole. 

Výuka angličtiny pokračuje dobře, a to jak denní tak večerní (s využitím osvětlení z baterií). 

Dobrovolníci z The Crossing at UW, kteří přivezli do nové JHP školy počítače, zde též vyučovali 

angličtinu (a též v Poum Steungu a v Rainbow sirotčinci). Svojí výukou přinesli do škol svěží vítr a 

angličtina studentů zaznamenala zřetelný pokrok. ESL expert, který nás navštívil (díky Susan O’leary), 

konstatoval, že studenti nyní potřebují především konverzační praxi. 

Naše nová počítačová třída v JHP škole se již plně rozjela. Má 19 studentů, kteří se učí překvapivě 

rychle, a jejich nový učitel je opravdu vynikající. U školy máme zahradu, která již poskytuje studentům 

stravu. Již jsme vybrali studenty a učitele pro krejčovskou třídu a nyní shromažďujeme prostředky na 

šicí stroje a materiál. Doufáme, že vyučování začne po Novém roce (19. – 21. duben). Práce se 

studenty je velkým potěšením, mají velkou motivaci, navzájem si pomáhají a jsou šťastni, že se 

mohou ve škole učit. 

Děkujeme vám všem za štědrou pomoc pro zaplavené rodiny, za finanční prostředky na novou JHP 

školu a za stálou podporu pro 1700 studentů našich škol. Naše peníze jsou velmi dobře využity a 

vidíme konkrétní výsledky. Velmi by nás potěšilo, kdybyste to vše sami mohli vidět, a opět vás 

všechny zveme k návštěvě našich kambodžských škol. 

S pozdravem 

Roger Garms, tajemník      Sarith Ou, předseda správní rady 

 

Správní rada: Sarith Ou (předseda), Gray Williams (místopředseda), Kathleen Dorgan, Kate Garden, 

Roger Garms, Sathin Ouk, Stephen Strange, Tom Watson 


