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Mr. Kim Chroeung er en af syv Community Professionals, der blev valgt og uddannet af RCEDO i ADDAs 

CISOM- projekt. Takket være hans gode præstationer og dedikation til opgaver, er Mr. Chroeung nu blevet 

forfremmet til at være en del af den faste stab som Community Facilitator. Han får nu fast- og højere løn, og 

andre fordele som bolig og transportgodtgørelse følger også med forfremmelsen.  

 

Livet har ikke været nemt for Kim Chroeung gennem tiden, og det er en stor fremgang for ham at blive 

fuldtidsmedarbejder i en lokal NGO. 

Kim Chroeung var en almindelig bonde med lille tro på positive forandringer. Han troede ikke, han kunne 

gøre noget ud over at gå ind i junglen og tjene sine penge fra skovhugst. Indtægterne som skovarbejder var 

faktisk ikke nok, til at han kunne forbedre familiens indkomst. Det var derfor, han på et senere tidspunkt 

besluttede at migrere ulovligt til Thailand og arbejde som fisker på en thailandsk båd. Det er kendt som en 

moderne form for slaveri at være ulovlig indvandrer på en thailandsk båd, og Kim troede slet ikke, det ville 

lykkes ham at komme hjem i live. Det var heldige omstændigheder, der hjalp ham med at komme tilbage, 

og han sluttede sig herefter til CISOM projektet. 

 

Mr. Kim Chroeung fortæller om sin positive udvikling på CISOM  workshoppen ved overgangen til fase II, 

februar 2016. 

Ved at tilmelde sig CISOM projektet, blev Mr. Chroeung uddannet indenfor mange fag, såsom 

landbrugsteknik, hønseopdræt, fortalervirksomhed, grundlæggende lov og menneskerettigheder. Mens 

hans kapacitet styrkedes, brugte han sin viden til at hæve sin familie økonomi, og han delte den med de 



andre bønder i landsbyen. Landsbyboere begyndte at kalde Mr. Chroeung "Lok Kru" eller "Teacher". I den 

cambodianske kultur bliver ordet "teacher" brugt som en titel, folk bruger, når de vil vise stor respekt.  

Mr. Kim Chroeung sagde: "Takket være CISOM projektet har mit liv ændret sig. Fra at være en håbløs 
person er jeg nu et velfungerende medlem af lokalsamfundet”. 
 
For at opfylde sin store interesse for at hjælpe bønderne arbejder Mr. Kim Chroeung stadig som underviser 
og facilitator af bøndernes uddannelse. Han udbygger sin egen viden og får større erfaring. I sit nuværende 
job kan Mr. Chroeng undervise flere bønder i en  bredere vifte af emner. Han har endda opnået korttids 
ansættelser hos andre ngo'er for at træne andre fællesskaber. Det giver ekstra penge i husstandens budget. 
 
Som Mr.Chroeung siger med tilfredshed over sin forbedring: "Jeg er meget glad og taknemmelig for at 
CISOM har hjulpet mig frem til sådan et fint resultat i dag. CISOM hjælper ikke kun mig, men projektet 
hjælper også min familie og mit lokalsamfund i helhed, især med at ændre fattige bønders tankegang, 
herunder at hjælpe dem til at opnå større viden, og hvordan de kan øge deres indkomst”.  
 

 

Mr.Chroeung går fra teori til praksis med arbejdet I en grøntsagsmark.  


