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NagaWorld Kind Hearts Continues
Planting Trees for Greener Cambodia
Koh Kong, Cambodia, 11 June 2019 – In another significant step towards a cleaner, greener and
healthier Cambodia, NagaWorld Kind Hearts continues their collaboration with the Ministry of
Environment, the Ministry of Education, Youth and Sport, teachers and students in planting 570
trees within the premises of selected schools in Koh Kong province.
Combining earlier tree plantings at schools in Phnom Penh and Kampot with this latest initiative in
Koh Kong, NagaWorld Kind Hearts successfully concluded their pledge of 1,000 new trees as part of
the Green Cambodia: Environmental Awareness and Tree Planting programme.
“Environment protection is very important, with good air quality vital to the health of our society.
Trees are a crucial resource in our natural ecosystem with many benefits, including playing a leading
role in helping to reduce air pollution while also alleviating the effects of climate change. Scientific
studies estimate that a hectare of mature trees can absorb enough carbon dioxide in a year to
neutralise the average carbon footprints of up to 10 people,” said NagaWorld Managing Director
Mr. Pern Chen.
“Trees also act as nature’s air conditioners by providing shade and lowering the temperatures of
surrounding areas. So the tree plantings at Koh Kong schools will be of great benefit to students,
teachers and communities and help to promote a healthier learning environment. NagaWorld Kind
Hearts have planted over 3,300 trees in Cambodia since 2014, and we also host educational
workshops conducted by the Ministry of Environment to teach students about important
environmental issues and what they can do to help. We hope everyone can join us in creating a
cleaner, greener nation for ourselves and future generations to live in,” he added.
H.E. Prum Sophy, Undersecretary of State at the Ministry of Environment, said, “1,000 new trees
planted is a truly remarkable achievement which stands to enhance the quality of life for our
students and communities. Besides providing us with fresh oxygen, trees also give us shade on a
hot day, and are home to a variety of wildlife. The importance of trees cannot be understated.”
Koh Kong Deputy Governor H.E. Orn Phearak noted that tree roots soak up rainwater, prevent soil
erosion and reduce surface runoff, which helps limit the effects of flash flooding that can cause
school closures. “Therefore, trees are a key component in helping us keep our schools open
throughout the monsoon season,” said His Excellency.

Koh Kong province Director of Department of Education Youth and Sport Mr. Nget Leung said, “A
greener environment contributes greatly to the health and happiness of our students, who are the
future of our nation and economy. So we fully support this programme.”
Koh Kong High School Director Mr. Pho Buntheoun expressed his delight at welcoming the planting
of new trees in their school grounds “We offer our sincere gratitude to NagaWorld Kind Hearts and
the Ministries for this wonderful initiative,” he said.
###
About NagaWorld Kind Hearts
Since its establishment in 1995, NagaWorld has embraced kindness of heart, contributing positively
to the socioeconomic growth and development of Cambodia. NagaWorld Kind Hearts was formed
in March 2014 by employees with NagaWorld’s full support to promote volunteerism towards
Corporate Social Responsibility programmes focussing on 4 key pillars: Education Enhancement,
Community Engagement, Sports Development and Environmental Care. At present, over 200,000
Cambodians have benefitted through these programmes.
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金界爱心绿化柬埔寨再添佳绩
柬埔寨国公 6 月 11 日讯 – 金界爱心持续清洁、绿化及打造健康柬埔寨再添心力，日前联
手柬埔寨环境部；教育、青年及体育部的师生们，在国公省特选校园种下 570 棵树苗，再为
绿化环境而努力。
继金边及贡布省推行校园植树计划圆取得成功，如今金界爱心再将这活动推广至国公省，在
履行环境醒觉及植树计划下，共为柬埔寨绿化种下了 1,000 棵新树苗。
金界董事总经理曾羽鹏说：“环境保护尤其是好的空气质量社会健康的关键，在我们的自然
生态系统中，树木起到非常重要的作用并且拥有很多益处：树木能协助减少空气污染，并减
缓气候变化所造成的影响。科学研究估计，每公顷的树林在一年内所吸取的二氧化碳，可抵
消高达 10 人普遍所产生的碳足迹。
“树木也是大自然的空气调节器，提供遮阴并降低周围的气温。这些种子在国公省学校的树
木，将来可以惠及师生及社群，并可倡导健康学习环境的重要性。自 2014 年开始，金界爱
心已经在柬埔寨境内种植超过 3,300 棵树苗。此外，由金界主办的环境部教育营，教导学生
环境课题的重要性及参与环境保护。我们希望大家可以加入我们，共同创造一个清洁与绿化
的国家，不仅为了我们，更为了未来的新生代。”
环境部地方政务次长 Prum Sophy 阁下说：“1,000 棵新树是一项创举，让我们的学生及社群
获益良多。出了提供新鲜空气，树林也能为炎热天气遮阴，也是很多野生动物的栖所，它的
好处可说数之不尽。”
国公省副市长 Orn Phearak 阁下透露，树根能吸收雨水，防止水土流失，以及减少土面径流，
这可减少因闪电水灾而导致学校关闭。“因此，树木是校园即使在雨季期间，也能让校园不
受水灾影响的关键点。”
国公省教育、青年及体育部副总监 Nget Leung 先生说：“一个绿化的环境可为学生带来健
康和幸福，他们是国家和经济的未来，所以我们给予全力的支持。”
国公高中总监 Pho Buntheoun 先生，对于金界爱心的校园植计划，表达了他的欣喜和欢迎，
“非常感谢金界爱心和政府部门的积极赞助。”

###

关于金界爱心
自 1995 年创立以来，金界爱心持续为柬埔寨的社会经济成长及发展作出贡献良多。在 2014
年 3 月，金界爱心由金界职员群体号召下设立，希望为柬埔寨社会作出回馈，而这项理念也
获得金界的鼎力支持。金界爱心的 4 大目标支柱为教育提升、社区关怀、体育发展及环境保
护，如今，已有超过 200, 000 的柬埔寨子民在此计划下受惠。
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