
Op expeditie met Travel Inventive naar Cambodja 

 

De ervaringen in Cambodja zijn intensief en heel bijzonder. Leerlingen reizen dwars door 

het land van Siem Reap naar Phnom Penh door naar het zuidelijke kustplaatsje Kep waarin 

ze zowel de bijzondere geschiedenis als cultuur & natuur van het land ontdekken. 

Gedurende de reis wisselen we het meewerken aan regionale projecten af met reizen door 

de prachtige natuur.  

 

REISPROGRAMMA |  
Let op: Onderstaand reisplan is een indicatie van het programma. Alle projecten en programma 

onderdelen zijn onder voorbehoud. Dit kan uiteraard aangepast worden aan jullie persoonlijke wensen. 

Het eindelijke reisplan is altijd afhankelijk van de lopende projecten en situatie in het land ophet moment 

van vertrek en tijdens de reis.  

 
Dag 1 Vertrek uit Nederland 
Tijd om te gaan! Jullie avontuur naar Cambodja gaat beginnen!  
  
Dag 2 Welkom in Cambodja – aankomst in Siem Reap 
Vanaf het vliegveld reizen we naar Siem Reap 
Hier heb je lekker even de tijd om te acclimatiseren aan de temperatuur en omgeving.  
 
Tijdens deze reis zal er een Nederlandse coach meegaan. Een periode doorbrengen op een plek aan 
de andere kant van de wereld, in een geheel andere cultuur, is voor veel jongeren een grote stap. 
Wanneer gevoelens geraakt worden door nieuwe ervaringen en er niets mee wordt gedaan, blijft het 
een gevoel zonder betekenis. Met coaching krijgen de jongeren tijdens de reis de gelegenheid om 
ervaringen en gevoelens om te zetten in praktische tools waar de jongeren hier de rest van hun leven 
baat bij hebben.  
 
Hoe centraal jullie het coaching aspect in de reis willen hebben, is aan jullie. Je kunt het centraal 
laten staan, of liever wat subtieler op de achtergrond dat de kinderen kunnen ventileren wanneer ze 
willen. De coach fungeert ook als reisleiding. 
 
Dag 3 Introductie Peak Sneng Project + sport activiteit  
Dit is een project  die in samenwerking met de stichting Youth Matters is opgezet. Dit project is een 
aantal jaar geleden opgericht door de Brabantse Mark en Kwok. Hun motto is: Sports connects people. 
De commune chief heeft een prachtig terrein rondom een oud Engels klaslokaal aangewezen als 
ontwikkelplek. Er is ruimte voor een voetbalveld, dance/music stage, volleybalveld een 
gemeenschapruimte met een keuken en eetgelegenheid. De plannen zijn er. Alleen is deze Social 
Cultural Sports Area  nog in de maak.  De stichting Youth Matters betrekt graag Nederlandse studenten 
en andere geïnteresseerden om deze plannen te realiseren. Er zijn bouwmaterialen nodig, er is 
mankracht nodig en vooral veel enthousiasme om de eerste stappen te zetten voor deze plek waar 
dromen worden aangewakkerd. 
 
De Peak Sneng Commune telt op dit moment ongeveer 1000 gezinnen. De meesten verdienen hun 
geld met landbouw. Van jongeren wordt verwacht dat zij meewerken. Onderwijs heeft geen prioriteit. 
De stichting Youth Matters en de Commune Chief  willen deze jongeren en hun ouders een perspectief 
bieden op een andere toekomst. Je kunt en mag dromen hebben, is de boodschap. 
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De Peak Sneng commune is een plek waar Nederlandse jongeren de gelegenheid krijgen hun eigen 
talenten in te zetten bij één van de projecten. In eerste instantie bij de bouw van het Social Cultural 
Sports Area, maar ook zeker op gebied van sport, sociale hygiëne, talen, dans etc. 
Voor deze culturele uitwisseling is een buddysysteem ingericht om de interactie tussen de jongeren 
optimaal te stimuleren. 
 
Dag 4 – 6  Peak Sneng Project  
Hier zijn verschillende opties mogelijk, denk aan:  
 

- Helpen met Social Cultural Sports Area opbouwen 
- Waterputten aanleggen in het dorp 
- Huisjes bouwen 
- Toiletten en badkamers aanleggen 
- Meehelpen met keuken maken in lokaal ziekenhuis 

 
Je kunt er voor kiezen om 4 dagen in zo een project te werken, je kunt er ook voor kiezen om er 2 dagen 
te werken en 2 dagen iets anders; denk aan sportieve activiteit, kookles, een hike  etc 
 

Dag 7  Een dag dwalen door Ankor Wat: het belangrijkste tempelcomplex van Cambodja  
 
Dag 8 Van Siem Reap naar Phnom Penh  
 
Vandaag gaan we van het gezellige, toeristische stadje Siem Reap naar de bruisende hoofdstand van 
Cambodja: Phom Penh.  

Dit is +/- 320 km en je doet hier ongeveer 5 uur over 
Bij aankomst is de rest van de dag op eigen gelegenheid 
 
Dag 9 Een bezoek aan Killing fields + S21  
 
Dag 10  Trip naar Kep – Don Bosco School  
Dit is een rit van +/- 160 km en ongeveer 4 uur rijden.  
Kep is een rustig dorpje aan de kust van Cambodja.  
Vandaag krijg je een rondleiding door het dorpje en bezoek je de holy crab market. De highlight van 
dit gebied! 
 
Dag 11 – 12 | 2 dagen vrij  
Optie 1: Kep 
In Kep de Don Bosco school vinden. Dit is een school voor kansarme jongeren die een technische studie 
volgen. Hier krijgen jullie een rondleiding en kunnen jullie een sport toernooi opzetten samen met de 
studenten van deze school. 
 
Optie 2:  Rabbit Island 
Vanuit Kep kunnen we de ferry nemen naar Rabbit eiland. Op Rabbit eiland is helemaal niks te doen, 
op de prachtige stranden en tropische sfeer na   
Het is een heerlijk eiland om bij te komen van alle indrukken die er zijn opgedaan tijdens deze reis en 
lekker bruin te bakken op het strand of te luieren in je hangmat.   
 
Dag 13 Terug van Kep naar Phnom Penh 
 
Dag 14 Dag in Phnom Penh aan de Mekong River   
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Phnom Penh is een leuke en bruisende stad en een feest voor je zintuigen! 
Overal hoor je geluiden, zie je lokale markten; een typische Aziatische hoofdstad.  
Er is van alles te doen en te organiseren:  

- Fiets tour 
- Naar lokale markt gaan en daarna kookles  
- Relaxen bij de rivier 

 
Dag 15  Vertrek naar het vliegveld in Phnom Pehn  
Met het Cambodjaanse leven in jullie gedachten en een koffer vol mooie herinneringen, stappen 
jullie in het vliegtuig terug naar huis.   
 
Dag 16 Aankomst in Nederland en nu verhalen vertellen aan iedereen  


