Beste Pure Dream Centre donateur, sponsor, partner,
Allereerst hopen we dat je dit bericht in goede gezondheid ontvangt. Sinds ons laatste nieuwsbericht
bevinden we ons wereldwijd door het Covid-19 virus in een nieuwe realiteit die impact heeft op ieder van
ons.
Gelukkig kunnen we berichten dat wij als team hier, en ook de mensen in Cambodja waar we mee
samenwerken, nog allemaal gezond zijn. We ondersteunen elkaar zoveel mogelijk en saamhorigheid voelt
dichterbij dan ooit.
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al hebben vermeld is 2020 om meerdere redenen een bijzonder jaar
voor onze stichting. Allereerst natuurlijk om terug te blikken op 10 jaar PDC! Een periode waarin we veel
gerealiseerd hebben en trots op zijn, maar zeker ook een basis gelegd hebben voor de veranderingen en
nieuwe opzet voor de toekomst.
Ons 10 jarig jubileum is deze maand een feit en dat hadden we oorspronkelijk graag samen deze zomer
willen vieren! Echter ook hier gooit de huidige situatie, naar aanleiding van de 21 april jl. nieuw
aangekondigde maatregelen, roet in ons eten en dienen we dit helaas tot nader order uit te stellen.
Update Cambodja
In Cambodja was afgelopen week Khmer New Year, het familie feest waar de Cambodjanen het hele jaar
naar uit kijken. Dit feest is dit jaar heel sober gevierd, enkel in de eigen familiekring. Ook in Cambodja
communiceert de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven, social distance in acht te nemen en goed
op de hygiëne te letten.
De scholen blijven voorlopig op aanbevelen van het Ministerie van Onderwijs nog dicht. Wij proberen
middels huiswerkpakketjes en online het contact met onze studenten in stand te houden. Een hele
uitdaging maar vooralsnog met lachende gezichten en veel motivatie!

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en wensen iedereen veel sterkte
in deze periode,
Blijf gezond en let goed op elkaar!
Met vriendelijke groeten,
Joyce Mulleners, bestuur en medewerkers Pure Dream Centre Cambodja
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