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Samengevat wil Stichting De Brug werken volgens de

Missie

volgende principes:

Stichting De Brug wil Cambodjanen steunen bij de
wederopbouw van hun land en bij hun hulp aan de
allerarmsten en vergeten groepen.

1.

aandacht voor arme en vergeten groepen

2.

helpers helpen te helpen

3.

kleinschalig met veel participatie van de
doelgroep

4. voorkeur voor die gebieden waar ook met
plaatselijke christenen kan worden
samengewerkt.

Visie
Het zijn de Cambodjanen zelf die het doen. Stichting
De Brug wil hen daarbij helpen vanuit een houding van
respect voor hun aard en cultuur. Stichting De Brug
richt zich met name op die projecten en hulpverlening
die niet van overheidswege worden aangepakt of een

Waarin de Brug zich onderscheidt

lage prioriteit krijgen. Dat betekent veelal primaire

Praktische invulling van de visie leidt tot een organisatie

hulpverlening.

die:

Niet Stichting De Brug, maar de lokale partner Spie-en
formuleert de behoeften en organiseert de projecten.
Daadwerkelijke participatie van de bevolking zelf



97% van de donateursgelden aan de organisatie
in Cambodja ten goede laat komen.

wordt gestimuleerd en beloond.



In Nederland uitsluitend met vrijwilligers werkt.

Stichting De Brug /Spie-en maken gebruik van de



uitsluitend opereert als ondersteuner en vriend
voor een lokale organisatie die het werk doet

lokale bestuurlijke infrastructuur; niet de hulpverlener

(gebruik makend van de lokale

maar het dorpshoofd in samenspraak met Spie-en

bestuursstructuren).

bepaalt de prioriteiten.
Stichting De Brug /Spie-en staan een holistische



lokale structuren (aidswezen niet opvangen in

benadering voor. Naast primaire hulp (symptoombe-

tehuizen, maar familie en dorpelingen

strijding) betekent dat vooral aandacht voor structurele

ondersteunen bij het opvangen van de wezen).

verbeteringen.
Stichting De Brug streeft ernaar met vrijwilligers te



besteden.

Stichting

De

Brug

werkt

vanuit

een

van de hulporganisatie.


ontwikkeling.
Stichting De Brug richt de hulpverlening op degenen
die dat nodig hebben ongeacht hun geloofsovertuiging, maar streeft in het werk naar samenwerking
met plaatselijke christenen.
Binnen Spie-en werken boeddhisten en christenen
(bestuur en vrijwilligers) samen in één organisatie.

z’n bestaansrecht volledig ontleent aan zijn
missie.

christelijke motivatie en ziet godsdienstvrijheid als een
essentieel onderdeel van vrijheid en mogelijkheid tot

activiteiten kiest op basis van behoefte uit het
veld en niet door een veronderstelde behoefte

werken om de kosten van de organisatie zo laag
mogelijk te houden en de giften zo goed mogelijk te

de continuïteit van de hulpverlening borgt in de



bewust geen CBF keurmerk voert. Wel wordt er
jaarlijks een accountantscontrole uitgevoerd.
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Van de voorzitter
Twintig jaar stichting “De Brug”.
Op 11 mei 1992 werd stichting “De Brug” opgericht. De Cambodjaanse zusterorganisatie Spie-en volgde in 1993.
Maar feitelijk begon de samenwerking al wat eerder, namelijk op het moment dat Diny van Bruggen, de
Cambodjaanse professor Phan en zijn landgenoot ds. Koy elkaar vonden in dat ene doel: het helpen van de
allerarmsten in Cambodja.
Het begon met een bescheiden start in de provincie Kampong Cham. Later kwam daar Takeo bij en stukje bij beetje
werden nieuwe districten binnen deze provincies opgenomen in het programma. Wat begon met een klein budget
groeide in de loop der jaren uit tot het huidige niveau van meer dan een miljoen dollar per jaar.
De fondswervingsactiviteiten van Dr. Diny en tegenwoordig van Frits en Beja Weitkamp en anderen hadden een
groot aantal trouwe donateurs in Nederland als resultaat.
Het gaat om heel veel kleinere bedragen, maar soms ook substantiële giften, die jaar na jaar worden geschonken.
Gebaseerd op deze financiële ondersteuning hebben de Brug en Spie-en in de loop van 20 jaar vele duizenden
mensen kunnen helpen. Mensen die met honger en ziekte te kampen hebben, wezen en daklozen.
We konden helpen met gezondheidszorg, een huis en een thuis, voedsel, schoon water, scholen, infrastructuur,
irrigatie, enz.

Oprichting Spie-en in 1992 (v.l.n.r. Diny van Bruggen, Prof. Phan en ds. Heang Koy))
Is twintig jaar ontwikkelingshulp in één en hetzelfde gebied iets
om blij mee te zijn, iets om te vieren?
Het antwoord luidt: ja en nee.
Nee, wanneer je ziet dat na 20 jaar dit soort hulp nog steeds
broodnodig is. De welvaart stijgt in Cambodja, maar heeft de
armsten nog niet bereikt. Nog steeds leven veel mensen onder
de armoedegrens en nog steeds hebben velen gebrek aan
voedsel, schoon water en missen een goede plek om te wonen.
Voor diezelfde grote groep is het perspectief op een goede
opleiding en om aan de kost te kunnen komen gering wanneer
niet een helpende hand in de buurt is. De hulp blijft dus helaas
nodig.
Het antwoord is: “ja”, er valt wat te vieren, wanneer je constateert
dat dit goede initiatief al weer zo lang gedragen wordt door
zoveel mensen. Daar past grote dankbaarheid voor aan allen die
daartoe hebben bijgedragen. Maar wij zien daarin ook
nadrukkelijk de hand van onze Hemelse Vader.
Mrs. Buth Sareth (Spie-en staf)
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Kantoor Phnom Penh
Kortom, we hadden wat te vieren en dat hebben we op bescheiden maar toepasselijke wijze gedaan in Phnom
Penh. Op 12-12-2012 mochten we samen met een afvaardiging van de familie van Bruggen en in bijzijn van
locale hoogwaardigheidsbekleders en alle mensen van Spie-en het nieuwe kantoor openen.
Het gebouw is betaald uit dat deel van de nalatenschap van Diny van Bruggen dat aan de stichting De Brug is
toegekend. Het is een zeer praktisch en functioneel gebouw geworden. We hebben in het bestuur nadrukkelijk
overwogen of het wel logisch is om als Nederlandse ontwikkelingsorganisatie een eigen gebouw neer te zetten.
Heeft dat niet de uitstraling van een aanwezigheid voor onbepaalde tijd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van
ontwikkelingshulp. Die zou toch een eindig karakter moeten hebben. Toch vonden we deze bestemming
verantwoord. Het is immers veelmeer een adequate huisvesting voor de Cambodjaanse stichting Spie-en, dan een
vestiging van De Brug. Wanneer Spie-en geleidelijk aan meer op eigen benen komt te staan door eigen
fondswerving, iets waarvan wij de wenselijkheid proberen over te brengen, blijft dit gebouw en goede basis om
vanuit te werken. En het werk van Spie-en zal naar verwachting nog lang nodig zijn gezien de situatie in
Cambodja.

Uitvoering van het jaarplan
Een mooi jaar was het al met al.
De donateurs lieten ons ook dit
jaar niet in de steek ondanks de
crisis. En de projecten werden
binnen plan en per saldo binnen
budget uitgevoerd. Voor het eerst
hebben we ervaring opgedaan met
donateurreizen. Een heel positieve
ervaring die om een vervolg
vraagt. Het was ook goed om te
zien hoe het gewijzigd beleid ten
aanzien van hulpverstrekking aan
aidspatiënten wordt opgepakt.
Hoopgevend zijn ook de
resultaten van de proefprojecten
met microkrediet en
hartverwarmend de gezichten van
de mensen die ermee werken en
van de jonge mensen die aan het
programma voor ‘vocational’
training deelnemen. Lof voor alle
werkers in het veld en zeker ook
weer voor ons directeursechtpaar
Beja en Frits Weitkamp. Alles bij
elkaar waren ze dit jaar maar liefst
vier maanden in Cambodja.
Veel dank ook aan allen die ons in
woord en daad en gift hebben
gesteund in het jaar 2012.
Namens het bestuur van stichting
“De Brug”,
Wim Jol, voorzitter

Op 11 mei 1992 werd
Stichting De Brug
opgericht. Het eerste
project was de reparatie
van een school en de
bouw van enkele huizen.
In de jaren die daarop
volgden breidde het werk
zich sterk uit.
In de tabel hiernaast vindt
u een overzicht van alle
projecten in 20 jaar tijd.

In deze tabel ontbreken
gegevens met betrekking
tot ons aids-en wezen
werk.
Die treft u verderop in dit
verslag aan.

1991

4

1992

7

26

1993

13

15

14

1994

7

2

7

1

1995

8

1

4

1

1

1996

7

2

2

4

3

1997

7

4

5

1

3

1998

6

3

50

6

5

2

1999

6

1

32

3

5

1

2000

4

3

50

8

3

2001

7

54

10

6

2002

5

53

14

7

2003

8

70

17

4

5

4

2004

8

74

35

6

4

4

2005

6

89

67

5

2006

6

80

46

7

4

8

2007

4

80

50

8

4

2008

4

76

40

6

3

2009

2

26

21

2010

3

48

37

11

2011

2

44

40

4

2012

4

47

38

14 927 459

Totaal 128

4

Uitgaven in USD

Microkrediet

Beroepsopleiding

rijstdistr. (x 1000 kg)

duikers

waterreservoirs

wegen

bruggen

huizen

waterputten

oogopslag…

klinieken

in één

Jaar

en Spie-en:

scholen

20 jaar De Brug

irrigatieprojecten
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16.800
1

24

91.000
81.300
93.400

2

115.000
1

132.600

1

178.000
1

222.500
174.500
122

220.000

3

64

217.000

1

120

272.500

16
1

10

566.300

20

18

713.000

18

16

831.601

10

20

4

903.074

7

20

958.012

20

1.093.002

6

2
7

491.000

23

1

2

35

31

1.300.857

21

1

40

1.039.439

10

19

2

40

96

34 117

9 248 354

51

44

1.166.778

51

44

10.877.663
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Huizenbouw
In 2012 konden 47 huizen gebouwd worden voor arme
gezinnen, 7 meer dan gepland. In Takeo werden 15 huizen
gebouwd en in Kompong Cham 32. Het district Stung
Trang (KC) ligt vlakbij een bosrijk gebied. Spie-en kon
daar relatief goedkoop hout kopen voor een goede
kwaliteit. Daarom kon het geplande aantal huizen worden
uitgebreid. In andere gebieden, waar het hout duurder is
werden huizen met een ijzeren frame gemaakt (zie foto
rechtsboven). Deze huizen zijn iets duurder, maar gaan
langer mee.

Alle gebouwde huizen waren bestemd voor

de allerarmsten, vaak weduwen die niet in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien. Door de overstromingen eind
2011 waren veel mensen dakloos geworden.

Plannen voor 2013
In 2013 zullen er 42 huizen worden gebouwd voor arme

Een 'ijzeren' huis

gezinnen en weduwen. Het komt nog steeds voor dat
mensen geen onderdak hebben. Sommigen ‘wonen’ onder
een zeiltje of zelfs in een bananenplantage.

Werkwijze
Nog steeds zijn er schrijnende woonsituaties
op het platteland van Cambodja. Het verschil
met de grote steden is enorm, zeker in die
gebieden die ver van de steden liggen. Spie-en
probeert ook hier te helpen.
De werkwijze voor de bouw van huizen is
dezelfde als die voor de bouw van de scholen.
Het

dorpshoofd,

dat

zijn

dorp

en

zijn

Een traditioneel houten huis met wanden van
palmbladeren

bewoners kent, vraagt bij het Spie-en bestuur
hulp wanneer een arm gezin of een weduwe
een nieuw huis nodig heeft. Spie-en komt
kijken, en overlegt met de dorpelingen over de
bouw van het huis. Spie-en levert alleen de
bouwmaterialen,

de

dorpsbewoners

helpen

elkaar bij de bouw van het huis. Deze manier
van werken voorkomt jaloezie en de hulp
wordt gedragen door het hele dorp. Ook
stimuleren we de aanleg van groentetuintjes
bij de huizen.
Elk Spie-en huis wordt voorzien van een logo
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Scholenbouw

Werkwijze

In 2012 heeft Spie-en 4 scholen gebouwd, 3 in
Kompong Cham en 1 in Takeo. Twee scholen
kregen zes lokalen, één school werd gebouwd met

De procedure voor de bouw van een school
verloopt als volgt.

vijf en één met drie lokalen. Dat heeft te maken

In een bepaald gebied is behoefte aan een

met de beschikbare ruimte voor het gebouw en

nieuwe school. De dorpelingen kiezen een

met het aantal leerlingen.

bouwcommissie

Alle scholen waren ruim voor het begin van het

dorpshoofden,

regenseizoen klaar.
De scholen kregen nieuwe schoolmeubels, schoolborden, een toiletgebouw en speeltoestellen op
het schoolplein. De schoolmeubels werden, zoals
gewoonlijk,

gemaakt

in

het

bedrijf

van

de

chauffeur van Spie-en, Map.

die,

in

overleg

met

de

communeleiders,

het

districtshoofd en de schoolcommissie een
verzoek indient bij het bestuur van Spie-en.
Spie-en komt kijken en overlegt met de
bevolking over de voorwaarden. Spie-en
levert alleen de materialen, het dorp bouwt

Verder kregen nog drie andere bestaande scholen

de school o.l.v. een aannemer.

nieuwe schoolmeubeltjes.

De

dorpen

moeten

het

loon

voor

de

arbeiders bij elkaar zien te krijgen,
middeld zo’n

ge-

$ 4.000. Als de school klaar

is, volgt er een feestelijke opening, in het
bijzijn

van

een

regeringsfunctionaris.
begin

tot

eind

het

provinciale

of

De school blijft van
project

van

de

dorpsbewoners o.l.v. de bouwcommissie.

Plannen voor 2013
In 2013 zullen er twee scholen worden
gebouwd, één in Kompong Cham en één in
Takeo. De scholen zullen nieuwe schoolmeubels, schoolborden, speeltoestellen en
een toiletgebouw krijgen. Ook zullen er
Speeltoestellen zijn voor kinderen een grote trekpleister,
ook na schooltijd

reparaties

worden

uitgevoerd

aan

twee

bestaande scholen, in elke provincie één.
Voor het eerst in de geschiedenis van De
Brug zal een groep Nederlanders meehelpen
met de bouw van een school in Kompong
Cham. Het zijn medewerkers van het bedrijf
ATOS

in

Utrecht

die

vanuit

het

ATOS

Foundation fonds een school helpen mee
financieren.

Contacten

leggen

met

de

plaatselijke bevolking is in dit project heel
belangrijk. Zij zullen twee weken lang, vijf
dagen per week hand- en spandiensten
verrichten onder het motto “live among them,
learn from them, plan with them, work with
Eén van de vier scholen die in 2012 zijn gebouwd.
Deze school heeft drie lokalen

them”.
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Infrastructuur in 2012
De overstromingen van oktober 2011 hebben grote impact
gehad in delen van ons werkgebied. Veel wegen waren toen
vernield en door donaties vanuit Nederland konden meteen al
reparaties worden uitgevoerd om het sociale leven weer op gang
te brengen. In 2012 zijn die wegen verder verbeterd met het
restant bedrag van de noodactie.
Er zijn 10 bruggen gebouwd, verschillend van afmetingen, 6 in
Kompong Cham en 4 in Takeo. Daarnaast werden er 40 duikers
geplaatst.
Infrastructuur in 2013
Dit jaar staan er 8 bruggen gepland, variërend in grootte.
Daarnaast zullen er opnieuw 40 duikers worden geplaatst.
Schoon drinkwater
Nog steeds zijn er gebieden waar geen schoon drinkwater is.
Mens en dier hebben water nodig. Het water wordt dan gezocht
in

gaten

in

de

grond

of

waterpoelen.

Vaak

zijn

deze

verontreinigd. Hierdoor ontstaan veel ziektes, zoals chronische
diarree of cholera. Een simpele waterput kan aan één of
meerdere dorpen schoon drinkwater bieden en zo meehelpen

Infrastructuur

aan een betere gezondheidszorg.

Een droge greppel in het droge seizoen kan een

In de meeste gebieden volstaat een eenvoudige ringput, waar

wilde waterstroom worden in het regenseizoen.
Het kan gevaarlijk zijn voor schoolkinderen om

Spie-en levert de betonnen ringen, het dorp graaft de put.
met een emmer water uit wordt gehaald. In andere gevallen waar
het water heel diep zit, wordt er een pomp op de put geplaatst.

over te steken. Een simpel bruggetje kan veel
gevaarlijke situaties voorkomen. Of een duiker
onder een weg door, waar het water doorheen

Schoon drinkwater in 2012
In 2012 konden we opnieuw 38 waterputten maken. Hierdoor

geleid kan worden. Ook goede wegen zijn

kregen honderden gezinnen in vele dorpen toegang tot schoon

uitermate belangrijk voor het verkeer tussen de

drinkwater. Ook werd er een put gegraven bij een school en een

dorpen onderling. Mensen kunnen naar de

communegebouw.

markt om te kopen en te verkopen. Bezoek aan
school of dorpskliniek, een goede weg, die ook

Waterputten in 2013

in het regenseizoen begaanbaar is, maken het

In 2013 willen we 40 waterputten maken. In de provincie

mogelijk.

Kompong Cham 25 stuks en in de provincie Takeo 15.

Werkgebied Spie-en
Spie-en, in samenwerking met De Brug werkt binnen de
gearceerde gebieden. De centra van ons werk liggen in de
provincie Kompong Cham in de districten Prey Chhor, Chamcar
Leu, Kompong Seam, Kong Meas, Stung Trang en in de provincie
Takeo in Bati, Samrong en Tram Kak. In totaal een oppervlakte
van ongeveer twee keer de provincie Utrecht. Ons nieuwe
hoofdkantoor in Phnom Penh ligt centraal tussen onze werkgebieden in. De totale populatie van deze gebieden wordt
geschat op 970.000 inwoners bij een oppervlakte van 3.300
km2.
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Irrigatie in 2012

Irrigatie
Cambodja

kent

twee

seizoenen:

het

droge

en

het

In 2012 is er opnieuw veel bereikt op het gebied

regenseizoen. In het droge seizoen (van januari tot mei)

van irrigatie. In totaal werden er 21

valt er geen regen en is de grond kurkdroog. In het

uitgevoerd. Het grootste irrigatieproject in 2012

regenseizoen regent het (bijna) elke dag en vallen er grote

was in een gebied dat grenst aan de Mekong

hoeveelheden, met name in de maanden september en

rivier. In de dijk zijn een aantal sluizen gemaakt,

oktober. Omdat rijst in water groeit kan het alleen in het
regenseizoen verbouwd worden. In het droge seizoen
moeten de boeren vaak naar de grote stad om geld te
verdienen voor hun gezin. Velen van hen komen na
maanden met een hiv-besmetting terug bij hun gezin, en
na jaren blijkt dat zowel vader als moeder aids krijgt en

projecten

zodat nu het overvloedige water tijdens de jaarlijkse overstromingen kan worden opgevangen.
Het opgevangen water kan in het droge seizoen
gebruikt

worden

om

een

groot

gebied

te

sterft. Hun kinderen blijven als wezen achter. In sommige

bevloeien. Bovendien zijn nu in de natte periode

gebieden is het mogelijk om het regenwater op te vangen

de wegen beter berijdbaar. De communeleiders en

in grote reservoirs om het in het droge seizoen via sluizen,

dorpshoofden verwachten dat in dit gebied in vijf

kanalen en slootjes naar de rijstvelden te laten vloeien. In

jaar tijd een heel nieuw dorp zal ontstaan door de

het verleden heeft Spie-en meerdere van deze grote
reservoirs aangelegd en dijken en sluizen gemaakt of
gerepareerd. In deze gebieden staat de rijst, ook in het
droge seizoen, prachtig te groeien. Boeren kunnen nu thuis
bij hun gezin blijven om hun land te bewerken en voedsel
voor het gezin binnen te halen. En op deze manier wordt
ook de verspreiding van aids tegengegaan door simpelweg
water te brengen in droge gebieden.

nieuwe mogelijkheden op agrarisch gebied.
Ook

op

de

gerepareerd,

andere

plaatsen

reservoirs

werden

uitgegraven,

dijken
sluizen

gemaakt en bruggen gebouwd. De dijken en
bruggen helpen niet alleen mee om het water
tegen te houden, ze bieden meteen nieuwe
mogelijkheden voor verkeer tussen de dorpen
voor mens en dier.

PLANNEN 2013
In 2013 zullen er in totaal 17 irrigatieprojecten worden uitgevoerd, variërend in grootte. Het grootste project ligt in
Kompong Cham, waar een aantal kanalen zullen worden gegraven met een totale lengte van 25 km. In de kanalen
zullen 7 sluizen worden aangebracht, daardoor kan in het droge seizoen een gebied van bijna 3.500 ha
landbouwgrond worden bevloeid. Zo’n 20.000 mensen in een arm gebied hebben hier voordeel van! Maar ook in
andere gebieden zullen kleinere projecten uitkomst bieden aan de bevolking. Dit is structurele hulp aan mensen in
kansarme gebieden.
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Aidszorg
Het aids- en wezen-werk van Spie-en dateert van eind jaren ’90.
Doordat er veel patiënten stierven en hun families geen geld
hadden om hen te begraven, ontfermde zich een aantal vrouwen
uit de kerk over deze lichamen. Zij zorgden voor een fatsoenlijke
begrafenis. Dit is het begin geweest van het aidsproject van
Spie-en. Al gauw bleek dat de ziekte aids veel slachtoffers zou
maken. Vanaf 1999 is er een programma opgestart met
vrijwilligers die de dorpen in gingen en de zieken opzochten.
Deze verstopten zich vaak omdat ze zich schaamden voor hun
ziekte. De vrijwilligers deelden voedsel uit, en later kwamen daar
medicijnen bij. Na een paar jaar werd ook een programma
opgestart voor de vele weeskinderen die achterbleven en
waarvoor geen voorzieningen waren. In de loop der jaren is deze
zorg flink uitgebreid.
De vrijwilligers van Spie-en staan in nauw contact met de
dorpshoofden, die weten wat er in hun dorp gebeurt en wie er
langere tijd ziek is. De Spie-en vrijwilliger bezoekt dan de zieke
en probeert hem of haar zover te krijgen om zich te laten testen
op hiv. Wanneer er tenminste twee keer een positieve test kan
worden getoond, wordt de patiënt opgenomen in het Spie-en
programma. De vrijwilliger geeft de patiënt een zorgpakket, dat
bestaat uit een slaapmatje, een muskietennet, een deken, een
kramar (Cambodjaanse doek) en een kussentje. Ook krijgt de
patiënt van Spie-en 15 kg rijst per maand en een aantal
medicijnen. Door het brengen van wekelijkse bezoeken laat de
vrijwilliger zien aan de andere dorpelingen dat je gewoon bij een
aidspatiënt op bezoek kunt gaan, zonder dat je zelf ziek wordt.
Het haalt de patiënt uit zijn isolement.

Controle patiënten
Samen met adviseur en arts
Kees Louwerse heeft de
directie de patiënten
bezocht en gecontroleerd
welke medicijnen ze
ontvangen en of deze wel
regelmatig worden
ingenomen.
Tevens controleren we of
alle gegevens wel juist zijn
ingevuld door de
vrijwilliger.
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Toegevoegd beleid aids programma
Hiervoor genoemde manier van werken wordt nu alleen
maar toegepast bij patiënten die erg ziek zijn. In
tegenstelling tot vroeger blijken nieuwe HIV positieve
mensen nog niet of nauwelijks ziek te zijn. Met de HIV
test worden ze ook getest op hun CD4 gehalte
(afweercellen). Is dit hoger dan 350 dan wordt de patiënt
nog redelijk gezond geacht. Is dit lager, dan zal deze

Wat zijn ARV medicijnen?
Antiretrovirale (ARV) medicijnen
(aidsremmers) worden gebruikt ter
bestrijding van het hiv-virus. Ze kunnen de
ziekte niet genezen, maar kunnen wel
voorkomen dat het virus zich
vermenigvuldigt. Deze medicijnen moeten

patiënt in de meeste gevallen ARV medicijnen krijgen.

levenslang worden gebruikt. De patiënt

Neemt de patiënt de medicijnen regelmatig, dan zal het

moet regelmatig voor controle naar een

CD4 gehalte in veel gevallen weer stijgen tot boven de

ziekenhuis of kliniek. Vorig jaar was het

350.

percentage dat deze medicijnen kreeg 69%,
nu is dat opgelopen naar 85%. Een positieve

Spie-en heeft samen met De Brug besloten om de zorg
te stoppen wanneer de patiënt een CD4 heeft van 350 of
hoger. Dus deze patiënten

zullen geen rijst en extra

medicijnen meer ontvangen.
Wel zullen zij maandelijks bezoek van de Spie-en
vrijwilliger blijven ontvangen. Op deze manier blijven we
op de hoogte, kunnen we blijvend advies geven en hen,
wanneer
opnemen.

nodig,

weer

in

het

normale

programma

ontwikkeling!
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In Care of Out Care
De hiernaast geplaatste grafiek geeft
duidelijk weer dat het de goede kant op
gaat met aids programma. Het ARV
programma

van

de

overheid

in

samenwerking met de support van de
vrijwilligers die er op toezien dat de
medicijnen regelmatig worden gebruikt,
werpt zijn vruchten af.
De daling heeft zich in 2012 behoorlijk
doorgezet, voor het tweede jaar zien we
een daling van de patiënten die zorg
nodig hebben (In Care).
De oranje puntjes in deze grafiek geven aan dat deze groep geen zorg meer krijgt, maar nog wel
maandelijks bezoek van de vrijwilliger ontvangt. Zoals het er nu naar uitziet zullen in 2013 nog enkele
honderden patiënten van “In Care” naar “Out care” worden verplaatst. Deze groep heeft tijdelijk
ondersteuning gehad (in de vorm van rijst en medicijnen), maar moet nu zelf weer voor inkomen zorgen.
Zij worden behandeld als alle andere mensen in het dorp die ook geen extra ondersteuning krijgen.
Uit de grafiek hiernaast valt af te
leiden dat het aantal nieuw
ingeschreven patiënten even hoog
is, als het aantal dat is overleden.
Er is vast te stellen dat het aantal
aidsgevallen stabiliseert, de
verwachting is dat deze
ontwikkeling zal doorzetten.
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Wezenzorg
Het is voor een kind heel ingrijpend
wanneer één of beide ouders hivpositief blijken te zijn. Want dat
betekent in de meeste gevallen dat
hij of zij op den duur wees zal
worden. En in een land als Cambodja
betekent dat voor jezelf zorgen, ook
al ben je nog zo klein. Niemand zit te
wachten op een extra mond om te
Een weeskind dat naar het voortgezet onderwijs gaat en meer

vullen.
Spie-en trekt zich het lot van deze

dan 3 km van school woont, krijgt een tweedehands fiets.

kinderen aan. Nog tijdens het leven

Het pleeggezin belooft, in de eerste plaats, het kind liefde te

van de ouder(s) zoekt Spie-en samen

geven, het te verzorgen als hun eigen kind, naar school te

met hen en het dorpshoofd een

laten gaan, enz. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst, die

pleeggezin voor de kinderen. In veel

mede wordt ondertekend door het dorpshoofd.

gevallen zijn dat de grootouders,
wanneer die nog in staat zijn om
voor hen te zorgen.
Is dat niet het geval, dan kan ook een
ander familielid hun neefje of nichtje
in huis nemen. En in het uiterste
geval

wordt

er

een

pleeggezin

gezocht dat het kind opneemt in
huis.
Om dit mogelijk te maken belooft
Spie-en het kind en één pleegouder
maandelijks rijst te geven, 10 kg
voor een kind, 15 kg voor één
pleegouder. Ook krijgt het kind twee
keer per jaar schoolkleren, schriften
en pennen.

Een delegatie van Wilde Ganzen bezoekt Spie-en en
controleert het fietsenproject in Takeo.
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Nieuwe weeskinderen
Het is heel positief dat het
aantal in te schrijven
weeskinderen geleidelijk
blijft dalen.
De belangrijkste reden is dat
er veel minder ouders aan
aids overlijden.

Kinderen in zorg
Begin 2012 waren er nog 1640
weeskinderen in zorg en dat is
gedaald naar 1363.
De daling zet door omdat
relatief veel kinderen de
leeftijd van 18 zullen bereiken
en daarom het wezen
programma zullen verlaten.

Leeftijden
weeskinderen
Uit de grafiek valt op te
maken dat wanneer we
geen grote aantallen
nieuwe weeskinderen
krijgen, de komende 5
jaar het aantal kinderen in
zorg drastisch zal dalen.
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Beroepsopleiding kansarme jongeren
Sinds 2010 biedt Spie-en kansarme jongeren van 18 jaar en ouder die het voortgezet onderwijs hebben afgerond
een beroepsopleiding aan. In 2011 is het beroepsopleidingenprogramma van Spie-en van start gegaan. Een
beroepsopleiding vindt volledig plaats binnen een onderneming en duurt zes maanden tot een jaar. Leerlingen
werken gedurende die periode onder begeleiding mee binnen de onderneming en leren al doende een beroep.
Voorbeelden van beroepsopleidingen die op dit moment aangeboden worden zijn bromfietsmonteur en
schoonheidsspecialiste. In het eerste jaar dat beroepsopleidingen aangeboden werden was de interesse matig en
het aantal leerlingen dat de beroepsopleiding succesvol afrondde was klein. In het tweede jaar is een bijeenkomst
georganiseerd waarvoor jongeren die de middelbare school afgerond hadden werden uitgenodigd. Op deze
bijeenkomst deelden enkele leerlingen die de beroepsopleiding succesvol afgesloten hadden hun positieve ervaring.
De leerlingen benadrukten het belang van een opleiding en vertelden over de vaardigheden die ze hadden
opgedaan binnen hun beroepsopleiding. Door deze bijeenkomst kon Spie-en afgelopen jaar 50 geïnteresseerde
jongeren een beroepsopleiding aanbieden. Hoewel de bijeenkomst eraan bijgedragen heeft dat afgelopen jaar meer
jongeren een beroepsopleiding konden starten, zou Spie-en graag zien dat er nog meer kansarme jongeren een
kans krijgen om onderwijs te volgen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een
leerwerkbedrijf waar scholieren een beroepsopleiding kunnen volgen, door aansluiting te zoeken bij bestaande
bedrijven of wellicht zijn er bestaande onderwijsinstellingen die beroepsopleidingen aanbieden. Centraal staat dat
Spie-en meer kansarme jongeren een beroep wil laten leren. Daarom is besloten een onderzoek in te stellen en te
bekijken op welke wijze Spie-en haar beroepsopleidingenprogramma verder kan ontwikkelen zodat meer kansarme
jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen.
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Verstrekking van microkredieten
Al in de beginjaren van het werk van Stichting De Brug kwam het idee op om mensen te helpen uit de armoede te
komen, door hen een lening te geven. Met deze lening konden ze dan wat materiaal aanschaffen om daarmee een
klein bedrijfje op te starten en zo te voorzien in hun levensbehoefte. Maar telkens liep dit mis. Vaak doordat er in
de familie ziekte of overlijden was, waardoor ze financieel moesten bijspringen. En wie bezittingen heeft verkoopt
die en helpt daarmee de familie. In de meeste gevallen zijn deze projecten op een fiasco uitgelopen.
Begin 2012 kwam de vraag naar het verstrekken van microkredieten opnieuw naar voren. En na overleg heeft Spieen besloten om het opnieuw te proberen. Ditmaal is er een netwerk van vrijwilligers die hun werkgebied goed
kennen en weten wie er hiervoor het beste in aanmerking zou kunnen komen.
In totaal hebben 44 mensen een microkrediet gekregen, variërend van $ 50 - $ 100 per persoon. Samen met de
vrijwilliger werd een plan opgesteld waar het geld voor werd besteed. Een paar voorbeelden: pannen en kookgerei
voor het koken van maaltijden bij een school, aanschaf van restanten katoen voor het knopen van hangmatten (zie
foto), een oventje en bakspullen voor het maken van koekjes om te verkopen, een paar eenden of kippen om mee
te fokken, enz. De vrijwilliger bezocht het gezin regelmatig om met hen de resultaten en eventuele knelpunten te
bespreken. Over de lening moest ook een klein bedrag aan rente worden betaald. Aan het eind van het jaar werd in
alle gevallen de lening terugbetaald. In 2013 zal het project worden uitgebreid. Elke Spie-en vrijwilliger mag twee
leningen verstrekken. Dit project kost weinig maar geeft heel veel hoop en moed aan mensen in uitzichtloze
situaties.
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Vrijwilligerswerk
Het aids- en wezenprogramma wordt uitgevoerd door
112 vrijwilligers. In de meeste gevallen werken ze in
de dorpen in hun woonomgeving. Zij werken allen
tegen een relatief geringe onkostenvergoeding.
Door hun werk krijgen ze veel waardering bij de
dorpelingen. Er is weinig verloop in het vrijwilligersbestand. En het is nooit moeilijk om nieuwe vrijwilligers te vinden.
Men vindt het een ‘eer’ om voor Spie-en te werken.
Een vrijwilliger bezoekt wekelijks de aidspatiënten en
eens per maand de weeskinderen. Ook begeleiden ze
jongeren die stage lopen bij een bedrijf en gezinnen
die een microkrediet kregen.
Ze hebben nauw contact met de dorpshoofden, die
hen attent maken op eventuele moeiten en
hulpvragen.
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Spie-en en Stichting De Brug
bestaan 20 jaar
Tegelijk met de opening van het
nieuwe Spie-en kantoor op 1212-12 werd herdacht dat 20 jaar
geleden Stichting De Brug en Spieen werden opgericht.
De openingsceremonie is voor het
kantoor

gehouden

en

daarna

mocht Bouwina van Bruggen een
foto onthullen van afbeelding van
Diny waar ze armen rijst aanbiedt.
De

bijeenkomst

was

op

het

dakterras van het nieuwe Spie-en
kantoor dat plaats biedt aan meer
dan 150 mensen.
Sprekers waren ds. Heang Koy
(directeur Spie-en), Frits Weitkamp
(directeur De Brug), Wim Jol (voor-

Spie-en in 2012
Opnieuw is er veel werk verzet door het Spie-en bestuur en de
112 vrijwilligers. Met name de laatsten kregen er veel werk bij
door

de

nieuwe

projecten:

beroepsopleidingen

en

de

microkredieten. Het streven is dat alle geplande projecten binnen

Bruggen

het kalenderjaar worden uitgevoerd. In 2012 is dat bijna gelukt,

Door alle sprekers werd vanuit hun

Spie-en ontving in 2012 opnieuw veel buitenlandse gasten, de

zitter)

en

Roelof

van

(namens de familie).
eigen

visie

teruggekeken

en

vooruitgeblikt.
Zo werden er in 20 jaar tijd 128
scholen, 927 huizen, 96 bruggen
gebouwd, Er

werden

461

wa-

terputten gegraven, 34 wegen aan
gelegd, 117 irrigatieprojecten gerealiseerd. Daar komt nog bij de
zorg voor zoveel aidspatiënten en
wezen.

een viertal kleinere projecten werden in januari 2013 voltooid.

meeste uit Nederland. In januari kwamen twee AFAS directeuren,
dhr. Mars en Dhr. Koppelaar, op bezoek. Een groot irrigatieproject in Takeo werd in hun aanwezigheid geopend. De twee
laatste maanden waren erg druk i.v.m. het bezoek van twee
groepen Nederlandse donateurs, in totaal 28 personen. Op 12
december is het nieuwe Spie-en kantoor officieel geopend. Ook
hierbij waren behalve twee bestuursleden en de directie van De
Brug, Nederlandse gasten aanwezig, waaronder een viertal
familieleden van wijlen Dr. Diny van Bruggen.
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Irrigatie brengt water
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Water geeft leven!
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Stichting De Brug in 2012

Zodoende konden de donateurs zich een goed beeld

Ondanks de wereldwijde financiële crisis kon het

vormen van het werk van Spie-en in soms moeilijke

werk van Stichting De Brug ook in 2012 ‘gewoon’

omstandigheden

doorgaan. Daarbij weten we ons afhankelijk van de

enthousiasme

hulp van de Here. Wij beseffen dat ‘gewoon’ niet

daardoor werden er kerkelijke collectes gehouden en

normaal is. We zijn dankbaar voor een vaste kern van

konden er weer nieuwe donateurs worden ingeschreven.

betrokken donateurs, die dit werk allemaal mede

Ook haalden ze samen geld bij elkaar voor 8 huizen en

mogelijk

11 waterputten.

maakt.

organisaties,

We

scholen,

zijn

blij

met

kerken,

bedrijven,

verenigingen

en

stichtingen die ons ook in het afgelopen jaar hebben
gesteund.

en

deelden

bij
ze

hoge
met

temperaturen.
hun

Hun

achterban

en

Cambodja Netwerkdag 2012
Stichting De Brug hielp opnieuw mee aan de organisatie
van de jaarlijkse Cambodja Netwerkdag die dit jaar voor

Werkbezoeken

de tweede keer werd gehouden, in september. Maar

De directie bracht drie werkbezoeken aan Spie-en, in

liefst 21 organisaties die in Cambodja werken waren

januari/februari,

aanwezig. Het belangrijkste doel van deze dag is het

in

augustus

en

in

oktober-

december. Tijdens deze verblijven werden bezoeken

netwerken, maar er waren ook een aantal workshops.

gebracht aan projecten in alle acht districten waar

Stichting De Brug heeft zich n.a.v. deze dag aangemeld

Spie-en werkzaam is. Tijdens deze bezoeken werden

op de Cambodja Netwerkpagina van Myworld.nl.

controles en steekproeven
uitgevoerd,

(inclusief boekhouding)

ook werden door

de

directie reis-

Bestuur in Nederland

dagboeken verstuurd aan honderden donateurs en

Het bestuur in Nederland vergaderde in 2012 vijf keer

andere geïnteresseerden, die het in veel gevallen

inclusief twee vergaderingen voor strategisch overleg.

weer doorstuurden naar hun achterban.

Maandelijks werd de financiële situatie gemonitord. Ook

Ook werden verschillende organisaties bezocht om te
onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor samenwerking, bijv. op het gebied van microfinanciering,
hulp aan gehandicapten, opleidingen, kindermisbruik, enz.

werkzaam zijn in Cambodja.
Nieuwe plannen en de begroting 2013 werden besproken en goedgekeurd. Een afvaardiging van het bestuur
heeft de opening van het kantoor in Phnom Penh
bijgewoond.

Sponsorreizen

Contact met Spie-en

In plaats van de tweejaarlijkse bezoeken van Spie-en
bestuursleden

pleegde het bestuur overleg met andere NGO’s die

aan

Nederland

zijn

er

in

2012

sponsorreizen georganiseerd naar Cambodja. De
ervaring leert dat de betrokkenheid van donateurs
wordt vergroot wanneer ze de projecten zelf hebben
gezien. De belangstelling voor deze reizen was zo
groot, dat er twee groepen zijn gevormd, die met een
tussenpoos van een week bij Spie-en te gast waren.
In totaal waren er 28 deelnemers.

De Nederlandse

directie begeleidde de beide groepen.
Naast het bezoeken Spie-en projecten was er ook
ruimte om toeristische plekken te bezoeken.

In Nederland heeft de directie wekelijks contact met
Spie-en via Skype en e-mail. Direct menselijk contact
blijkt heel belangrijk en nuttig te zijn. Tijdens de Spie-en
bestuursvergaderingen is er meestal ook een Skype
verbinding met de Nederlandse directie, zodat die
meteen op de hoogte is van wat er wordt besproken en
daar eventueel meteen op kan inhaken.
Tijdens de reguliere werkbezoeken in Cambodja is de
directie aanwezig bij de bestuursvergaderingen van
Spie-en.
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Projectuitgaven in Cambodja
De projectuitgaven in 2012 laten
zien dat het grootste gedeelte
(29%) is uitgegeven aan irrigatie
projecten.
In 2012 zien we dat we veel
minder nodig hebben voor het
aids en wezen programma (samen
39%) en daarom meer kunnen
besteden aan andere projecten.

Organisatiekosten in Cambodja
De kosten in Cambodja houden we
laag. Deze bestaan uit:
onkostenvergoeding voor de
bestuursleden, salariskosten voor
de 3 kantoormedewerkers, rij- en
onderhoudskosten voor de 2 auto’s
alsmede de kantoorkosten.

Organisatiekosten in Nederland
Omdat in NL wordt afgezien van de
huur voor het kantoor hebben we
alleen te maken met: kantoorkosten, kosten nieuwsbrieven
en de vliegkosten voor de bezoeken
van de directie.
De verblijfkosten, evenals voor bestuursleden de vliegkosten, worden
door hen zelf betaald.
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Overzicht inkomsten en uitgaven
(bedragen in Euro’s)

2009

2010

2011

2012

Giften/Schenkingen

742.977

941.519

985.622

666.324

Project uitgaven

796.664

986.800

791.258

896.819

Project reserve

643.184

560.052

627.406

608.378

156.705

16.067

5.774

250.000

450.000

230.000

Reserve nieuwbouw Cambodja
Reserve Aids & Wezen Projecten

250.000

Project reserves
De giften in 2012 zijn veel lager dan in vorige jaren. Dit heeft gelukkig nog niets te maken met teruglopende
reguliere donaties. In 2010 en 2011 zijn eenmalige grote donaties ontvangen die gebruikt zijn voor specifieke
projecten en daarom kon geld van reguliere giften worden toegevoegd aan de reserves. De verwachting is dat in
2013 weer een deel van de reserves gebruikt zullen worden om de projecten te realiseren.
Aids & Wezen reserves
De Aids en Wezenreserves zijn verlaagd. De reden hiervoor is dat het aantal aidspatiënten en weeskinderen
aanzienlijk is gedaald. Met deze reserves kan driekwartjaar het aids-en wezenprogramma worden bekostigd.
Totaal reserves flink gedaald
De totale reserves in 2012 zijn flink gedaald. Er kon € 220.000 vanuit het aids-en wezenprogramma en bijna
€ 20.000 van de projectreserve worden geïnvesteerd in extra projecten.
Hoe komt een budget tot stand
Elk jaar overleggen de directie van De Brug samen met het bestuur van Spie-en welke projecten in aanmerking
komen voor het nieuwe jaar. Vooraf heeft de directie overleg met het bestuur van De Brug over de hoogte van
het budget voor het nieuwe jaar. De hoogte van dit budget wordt bepaald door de te verwachten en toegezegde
donaties en door een deel van de reserves te gebruiken.
Bij Spie-en wordt begonnen met het budgetteren van de kosten voor het aids en wezenprogramma en vullen dit
aan met andere projecten waarvan de status urgent is. Veel van deze nieuwe projecten worden vooraf bezocht
door de directie van De Brug. Hierna gaat de directie aan het werk om sponsors te vinden voor de geplande
projecten. Worden deze sponsors niet gevonden, dan moet meer geld uit de reserves worden gehaald om toch
de gebudgetteerde projecten te kunnen uitvoeren.

Financiële jaarrekening 2012
De financiële jaarrekening 2012, voorzien van een beoordelingsverklaring van de accountant, is voor belangstellenden beschikbaar en kan worden opgevraagd bij het kantoor van de Stichting de Brug te Hardenberg of worden
gedownload via de website van De Brug.
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.. en verder..
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Met speciale dank aan onze sponsoren:

De Millenniumdoelen
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale
afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en
honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete
doelen: de millenniumdoelen.
Stichting De Brug werkt mee aan het behalen van een aantal
van deze doelen:

Millenniumdoel 1:
Uitbannen van extreme honger en armoede

Millenniumdoel 2:
Alle jongens en meisjes toegang tot onderwijs

Millenniumdoel 4:
Tegengaan van kindersterfte

Millenniumdoel 6:
Tegengaan van de verspreiding van aids

Millenniumdoel 7:
Een beter en duurzamer leefmilieu creëren
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Cambodja
Cambodja heeft 23 provincies. Het
land werd onafhankelijk van Frankrijk
op 9 november 1953. Het land heeft
ruim 15 miljoen inwoners en is vier
keer zo groot als Nederland. De
meesten mensen wonen langs de rivieren en het grote meer in het
noorden. 80% woont in de rurale gebieden.
90% van de bevolking is Cambodjaans (Khmer), 5% is Vietnamees en
1% Chinees. De meeste mensen zijn boeddhist (96%), 2% zijn
moslims en minder dan 1% is christen. Cambodja heeft veel
natuurlijke bronnen, zoals olie en gas, hout, edelstenen, ijzererts.

Economische situatie
De economie groeit sinds 2004. Met name
de kledingindustrie is belangrijk voor de
export (75% van de totale uitvoer). Ook
groeit de toeristische sector de laatste
jaren sterk. Mijnbouw (bauxiet, goud, ijzer
en edelstenen) is ook aantrekkelijk voor
beleggers. De toeristische sector groeit
snel met meer dan 2 miljoen toeristen per
jaar. De inflatie in Cambodja is in 2012
gedaald naar 3 procent. Voedselprijzen
waren stabiel en de economie draait goed
(met een stijging van 3,2%).

Armoede
Ondanks deze goede vooruitgang blijft
Cambodja één van de armste landen in
Azië. De economie wordt geremd door
corruptie, beperkte onderwijs
mogelijkheden, hoge inkomens
ongelijkheid en slechte vooruitzichten
op een baan. Met name op het arme
platteland ontbreekt goed onderwijs
en beroepsopleidingen. Nog steeds is
zo’n 23% van de Cambodjanen
analfabeet. Ook laat de infrastructuur
in die gebieden sterk te wensen over.
Ongeveer 4 miljoen mensen leven van
minder dan $ 1,25 per dag en 37% van
de Cambodjaanse kinderen onder de
leeftijd van 5 lijdt aan chronische
ondervoeding. Meer dan 50% van de
bevolking is jonger dan 25 jaar.
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Cambodja in 2012
Koning-vader Sihanouk overleden
Op 15 oktober 2012 overleed Norodom Sihanouk op 89-jarige leeftijd.
Hij was koning van Cambodja van 1941-1955 en opnieuw van 19932004. Hij was de effectieve heerser van Cambodja van 1953/70. Het
Guinness Book of World Records heeft hem genoemd als de politicus die
's werelds grootste verscheidenheid aan politieke ambten heeft bekleed.
Deze omvatten twee termijnen als koning, twee als soeverein vorst, één
als voorzitter, twee als premier, maar ook tal van functies als leider van
diverse overheden in ballingschap. Hij diende als marionet staatshoofd
voor de Rode Khmer regering in 1975-1976.
Op 4 februari 2013 is hij gecremeerd in Phnom Penh in een speciaal
daarvoor gebouwd crematorium. Zijn as is uitgestrooid op de drie
Cambodjaanse rivieren, de Mekong, de Tonle Sap en de Tonle Bassac.
President Obama in Cambodja
In november 2012 bracht president Obama (als eerste Amerikaanse president) een bezoek aan Cambodja, in
verband met een Aziatische topontmoeting over mensenrechten. Tot veler teleurstelling sprak hij niet over het
verleden, gaf geen verontschuldigingen voor het bombarderen van Cambodjaans grondgebied in de jaren ’70.
President Richard M. Nixon probeerde destijds de Noord-Vietnamese infiltratie in Zuid-Vietnam een halt toe te
roepen door honderdduizenden tonnen explosieven te laten vallen op Cambodja in 1970/73. De Verenigde Staten
steunden ook een staatsgreep waardoor Norodom Sihanouk afgezet werd als staatshoofd.
Preah Vihear
De Preah Vihear tempel was de afgelopen jaren
meerdere keren het middelpunt van een conflict tussen
Thailand en Cambodja. Begin 2011 leidde dat tot
militair geweld waarbij zeventien mensen om het leven
kwamen en in beide landen duizenden op de vlucht
sloegen.
Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag (ICJ)
besteedt in april 2013aandacht aan het Preah Vihear
conflict tussen Thailand en Cambodja. Cambodja wil
graag een uitspraak van 15 juni 1962 beter
geïnterpreteerd zien. In die uitspraak stelde het ICJ dat
de Preah Vihear tempel aan Cambodja toebehoort, maar
er is onduidelijkheid over de omliggende grond. Zo was
de hoofdingang van de tempel alleen via Thais
grondgebied te bereiken. Inmiddels heeft Cambodja
ook een toegangsweg naar de tempel aangelegd.
Cambodja Tribunaal
Het Cambodja Tribunaal sleept zich voort. In 2012 is, in
hoger beroep, Kaing Guek Eav (ook bekend als Duch)
veroordeeld tot levenslang. Tot nu toe is hij de enige
veroordeelde. In maart 2013 overleed op 87-jarige
leeftijd Ieng Sary, verdachte en één van de leiders van
het Rode Khmer regime. Nog drie andere verdachten
(waaronder een vrouw) wachten op hun proces.
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Tenslotte

Soms krijgen we vragen over de kosten van

Spie-en is een humanitaire organisatie: boeddhisten
en christenen werken samen aan de bestrijding van
armoede en de opbouw van het land Cambodja.

een werkbezoek. Ons beleid is als volgt:


op hun werkbezoeken in Cambodja
vergezellen betalen zelf hun vliegtickets

Stichting De Brug werkt vanuit een christelijke
motivatie.

We

zijn

dankbaar

voor

de

goede

samenwerking die er is tussen boeddhisten en
christenen. Moedige en betrouwbare Cambodjanen
geven hulp aan armen, werken aan de opbouw van

Bestuursleden of anderen die de directie

en overige reis- en verblijfkosten.


Uitsluitend de reiskosten van de directieleden van Stichting De Brug drukken
op de exploitatierekening.

hun land, de verlichting van de armoede en de
ondersteuning van veel zieken en weeskinderen.
Gekleed in een T-shirt met daarop een bijbeltekst:

“De liefde is het belangrijkst, want die is oneindig”

Op deze wijze en doordat de directie kantoor
aan huis houdt, slaagden wij er in 2011 in om
de kosten van de organisatie in Nederland te

gaan ze de dorpen in en laten zien hoe belangrijk het

beperken

tot

is om naar elkaar om te zien.

inkomsten.

minder

dan

3%

van

de

Toch zou al dit werk niet kunnen plaatsvinden zonder
de hulp van de Here, de God van hemel en aarde. Wij
zijn dankbaar voor de aanhoudende steun, bemoediging en gebed van velen in Nederland en de
bijdragen van zoveel betrokken donateurs.
Iedereen, die bijgedragen heeft, willen we ook op
deze plaats hartelijk bedanken.

Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan
goede doelen en andere instellingen
slechts

aftrekbaar

aangemerkt

is

als

als

de

instelling

Algemeen

Nut

Beogende Instelling (ANBI). Stichting De
Brug voldoet aan deze eisen en heeft
hiervoor van de Belastingdienst een
beschikking ontvangen.

