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Wie zijn wij en wat doen we? 

Stichting De Brug werkt in Cambodja sinds 1992 samen met de Cambodjaanse partnerorganisatie:  

Spie-en (Cambodjaans voor brug). Het werk in Cambodja wordt uitgevoerd door deze organisatie, die 

uitsluitend Cambodjaanse medewerkers heeft. Bij alle projecten ligt het initiatief bij de hulpvragers. Zij 

maken de plannen, bereiden het project voor en dragen er zelf aan bij door middel van verstrekking van 

grond en arbeid. De Brug/Spie-en betaalt (meestal) alleen de kosten van de ontbrekende materialen. 

Soms wordt zo nodig ook noodhulp verstrekt, zoals bij overstromingen.   

Bij hulpprojecten is het belangrijk dat men echt de doelgroep bereikt en corruptie onderkent en zoveel 

mogelijk uitsluit. In Cambodja is dat laatste eigenlijk alleen mogelijk door kennis van de cultuur, daarom 

is de Cambodjaanse partner organisatie van vitaal belang. In alle gebieden bestaat er een goede 

samenwerking met de lokale overheden. Deze dragen actief bij aan het werk en zijn trots op de 

resultaten in hun gebied. 

In Nederland werkt Stichting De Brug uitsluitend met vrijwilligers en in Cambodja met meer dan 120  

vrijwilligers en drie kantoormedewerkers in vaste dienst.  Zie voor meer info www.stichtingdebrug.nl  
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Visie en Missie   

Cambodja is een zeer arm land als gevolg van jarenlange oorlogen en conflicten. In de laatste jaren van de 

vorige eeuw kwam daar de aidsepidemie bij. Binnen dit land zijn gelukkig gemotiveerde Cambodjanen te 

vinden, die willen werken aan de wederopbouw van hun land en aan de bestrijding van de armoede. Zij 

verdienen de steun van buitenlanders op die gebieden waar dat nog nodig is. Bij de wederopbouw van de 

dorpen betreft dat vooral financiële hulp en hulp op het gebied van management. Omdat de projecten 

worden uitgevoerd in een hechte samenwerking met de bevolking zelf, zullen deze meewerken aan het 

herstel van het zelfvertrouwen en aan de verwerking van de oorlogsellende. Meewerken van de bevolking 

bevordert ook het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Dat is van belang voor de 

instandhouding van de projecten. 

Stichting De Brug wil werken volgens de volgende principes:  

helpers helpen te helpen  

 kleinschalig met veel participatie van de doelgroep;  

 aandacht voor arme en vergeten groepen.  

 

Omdat de dorpelingen de prioriteiten stellen, zijn de projecten van velerlei aard:  

 herbouw van scholen; 

 aanleg en herstel van infrastructuur (waterputten, wegen, bruggen en duikers); 

 aanleg en rehabilitatie van irrigatieprojecten; 

 bouw van huizen voor weduwen en gehandicapten. 

Naast de projecten zijn er programma’s voor persoonlijke zorg op het gebied van aidspa-

tiënten en weeskinderen. Vooral daarin zijn de meeste vrijwilligers van Spie-en actief.  
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Op al deze gebieden wil De Brug de activiteiten van de dorpelingen ondersteunen. Ze doet dit 

met respect voor en in samenwerking met de wettige regering van het land. 

Het bestuur in Nederland werkt daarbij vanuit een christelijke motivatie.  

In Cambodja bestaat de partnerorganisatie uit boeddhisten en christenen.  

 

Directie De Brug 

Dhr. F.H. Weitkamp en Mw. B.J. Weitkamp-Lennips,  

Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg 

Tel. +31 523 272070 
Mobiel: +31 6 42126995 
E-mail: info@stichtingdebrug.nl 

De directie van De Brug bezoekt de projecten minimaal twee keer per jaar om plannen te maken, overleg 

te voeren en de projecten te controleren. 

Bestuursleden De Brug 
Dhr. Ir. J.W. Jol, Lunteren, ex-directeur Movares B.V., voorzitter  
Dhr. Drs. F.H. Koster, Houten, consultant en subsidie adviseur, penningmeester 
Dhr. G.J. Laan AA/FB, Veenendaal, accountant, algemeen adjunct  
Mw. Drs. A.W. Noort-van Zadelhoff, Nijverdal, ex-tropenarts, lid  
Mw. Ir. I. van Uffelen-Kerkdijk, Hardenberg, tropisch landbouwkundige, lid  
Mw. K.H.E. de Vries, Hardenberg, medewerkster van het bestuur 

mailto:info@stichtingdebrug.nl
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Projecten 
 
Op de volgende pagina’s treft u een overzicht aan van de verschillende projecten en persoonlijke 
hulp die we graag in Cambodja willen blijven uitvoeren.  

Op onze website www.stichtingdebrug.nl kunt u 

meer lezen over al onze projecten.  

Er is veel geld nodig en wij vragen u om ons te 

steunen door een project te adopteren of een gift 

over te maken, die wij dan kunnen gebruiken daar 

waar het meest noodzakelijk. 

De projecten liggen in de armste gebieden van 

Cambodja, namelijk in de provincies Kompong 

Cham en Takeo. 

We werken mee aan de volgende 

millenniumdoelen: 
 

Halveren van de armoede 

 
Alle kinderen naar school 
 

Bestrijding van ziektes zoals aids  
 

Schoon drinkwater voor iedereen 
 

 

http://www.stichtingdebrug.nl/
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Hulp aan aidspatiënten in thuiszorg  
 

Het aids- en wezenwerk van Spie-en is in 1999 begonnen. In de loop van de jaren is deze zorg 

flink uitgebreid. De getrainde vrijwilligers staan in nauw contact met de dorpshoofden, die weten wat er in 

hun dorp gebeurt en wie er langere tijd ziek is. Ze bezoeken deze patiënten wekelijks, delen voedsel en 

medicijnen uit en bemoedigen hen.  
 

De ruim 110 vrijwilligers dragen zorg voor zo’n 750 aidspatiënten. De patiënt krijgt, naast een zorgpakket, 

per maand 15 kg rijst en diverse medicijnen. Ook krijgen ze elke maand 5 dollar handgeld voor het kopen 

van groente, vlees of vis. Tevens wordt met de patiënt overlegd wat er met hun kinderen moet gebeuren 

als ze eventueel sterven aan deze ziekte. Samen met de vrijwilliger wordt dan bekeken wie de 

pleegouders van hun kinderen worden.  

 

Het totale zorgpakket voor één aidspatiënt kost ongeveer € 130 per jaar. 
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 Zorg voor weeskinderen  
 
 
Nog vaak tijdens het leven van de stervende ouder(s) zoekt de Spie-en vrijwilliger samen met 

hen en het dorpshoofd een pleeggezin voor de kinderen. 

In veel 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 of dorpsgezin de kinderen bij zich in huis 

nemen. Het pleeggezin belooft  het kind liefde te geven, het te verzorgen als hun eigen kind, naar 

school te laten gaan. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst, die mede wordt ondertekend 

door het dorpshoofd. 

 

Maandelijks krijgen de weeskinderen in ons programma 10kg rijst en één pleegouder krijgt 15kg 

rijst. Ook krijgen de kinderen 2 maal per jaar schoolkleding (uniform) en lesmateriaal.  

Kinderen in het voortgezet onderwijs die meer dan 3 km van school wonen, krijgen een 

tweedehands fiets, dit om het onderwijs te stimuleren. 

We hebben zo'n 1150 weeskinderen in ons programma. U kunt één of meerdere weeskinderen 

sponseren.   

Gemiddeld zijn de kosten per kind € 100 euro per jaar.   
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 Beroepsopleiding voor kansarme jongeren 
 

Een weeskind blijft in het 

Spie-en programma zolang hij of zij 

naar school gaat tot de leeftijd van 18 

jaar. Zo’n 90% van deze jongeren 

heeft geen werk. Velen van hen 

trekken dan naar de grote stad op zoek 

naar werk, of om te bedelen. Veel 

meisjes komen terecht in de prostitutie.  

In 2010 is Spie-en begonnen met het 

aanbieden van een stage voor een 

beroepsopleiding voor weeskinderen 

en ook voor andere kansarme 

jongeren. Te denken valt aan 

bromfiets- of automonteur, zijdeweven, 

kapper, schoonheidsspecialiste, enz.  

In de meeste gevallen kunnen de 

stagiaires na afloop van hun stage bij 

het bedrijf in vaste dienst komen. 

De Spie-en vrijwilliger komt regelmatig 

kijken of alles goed gaat en probeert 

eventuele problemen te voorkomen of op 

te lossen.  

 
Kosten stage voor een jongere € 250  
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Scholenbouw 
 

In Cambodja is nog een groot gebrek aan schoolgebouwen. De meeste zijn vernield of 

verwaarloosd. Ons streven is om jaarlijks 3-5 schoolgebouwen te realiseren.  

De overheid bouwt ook scholen maar vooral op het platteland is er nog steeds een groot tekort.  

Een schoolcommissie verzoekt Spie-en om de bouw van een nieuwe school. Spie-en brengt dan een 

oriënterend bezoek. Om de bevolking ook een aandeel te laten hebben in de bouw van de school 

stelt Spie-en als voorwaarde dat het arbeidsloon (ongeveer $ 4.000) door de dorpelingen bij elkaar 

wordt gebracht. Pas als dit bedrag bijeengebracht is wordt er met de bouw begonnen. Op deze 

manier voelen de dorpelingen zich ook verantwoordelijk voor het project. 

Spie-en levert alleen de bouwmaterialen. De bouwcommissie bouwt de school onder leiding van een 

aannemer. Zij is van begin tot eind verantwoordelijk voor de bouwwerkzaamheden. 

Bij de school leveren we ook schoolmeubels, speeltoestellen, toiletten en een waterput.  

De scholen zijn stenen gebouwen en hebben in de regel zes lokalen (zie foto). 

De overheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerkrachten en de 

lesmaterialen. In veel gevallen wordt een schoolgebouw 2 keer per dag gebruik. De leerlingen gaan 

in groepen naar school, een groep ’s morgens en een groep ’s middags. De klassen zijn erg groot, 

de aantallen liggen rond de 50 kinderen per klas. Op deze manier kunnen zo’n 600 kinderen gebruik 

maken van een schoolgebouw. 
 
Wat kost een nieuwe school? 
 

Het schoolgebouw  € 28.000   

Tafeltjes en stoelen  €   2.300 

Speeltoestellen  €   1.000  

Een toiletgebouwtje €      400  
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Huizenbouw 
 

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 grote steden liggen.    

Ook hier proberen wij te helpen. 

De werkwijze voor de bouw van huizen is dezelfde 

als die van de scholen. Het dorpshoofd, dat zijn dorp 

en zijn bewoners kent, vraagt bij het bestuur in 

Cambodja hulp aan wanneer een arm gezin of een 

weduwe een nieuw huis nodig heeft. Spie-en komt 

kijken en overlegt met het dorpshoofd en de 

dorpelingen over de bouw van het . Ook hier geldt: 

Spie-en levert alleen de bouwmaterialen en de 

dorpsbewoners helpen elkaar bij de bouw van het 

huis. Op deze manier wordt de hulp gedragen door 

het hele dorp.  

De huizen zijn dorpshuizen op houten palen met 

betonnen sokkels.  

 

In 2010 zijn we begonnen met het maken van huizen 

met een ijzeren frame in gebieden waar het hout duur 

is (met name in Takeo). Dat is iets duurder, maar 

gaat langer mee.  

 

Kosten per huis gemiddeld  € 1.000. 
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Infrastructuur 
 

Een droge greppel in het droge seizoen kan een wilde waterstroom worden in het regenseizoen. 

Het kan gevaarlijk zijn voor schoolkinderen om over te steken. Een simpele brug kan veel 

gevaarlijke situaties voorkomen. Of een duiker onder een weg door, waar het water doorheen 

geleid kan worden.  

Ook goede wegen zijn uitermate belangrijk voor het verkeer tussen de dorpen onderling. Mensen 

kunnen met hun spullen naar de markt om te verkopen en te kopen. Bezoek aan school of 

dorpskliniek, een goede weg, die ook in het regenseizoen begaanbaar is, maakt het mogelijk.   

Wegen zijn  

   

Wat kost het? 

Brug              € 3.000 - € 20.000 (Brug zoals hier afgebeeld voor € 4000) 

Dorspweg € 3.000 - €   5.000 (Zand/gravelweg  2 tot 5 km) 

Duiker  €    300 - €      500 
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Schoon drinkwater  

 

Er zijn op het platteland van Cambodja nog altijd  

gebieden waar geen schoon drinkwater is. Vaak is 

het enige water alleen te vinden in de poelen en 

beekjes. Veel mensen lijden dan ook aan chronische 

diarree.  Een simpele met de hand gegraven ringput 

kan al aan één of meerdere dorpen schoon 

drinkwater bieden. Ook hier geldt: wij leveren de 

betonnen ringen, het dorp graaft de put. 

 

In de meeste gebieden volstaat een eenvoudige put, 

waar met een emmer water uit wordt gehaald. Op 

plaatsen waar het water diep zit, wordt er een pomp 

op de put gezet. Tot nu toe hebben we al honderden 

putten kunnen realiseren. 

 

Kosten per put: gemiddeld € 300 

 

In gebieden waar geen water in de grond zit of waar 

het water van slechte kwaliteit is geven we aan arme 

gezinnen een waterfilter. Hiermee kan vuil water op 

een eenvoudige manier worden gefilterd tot schoon 

drinkwater. 

 

Kosten per filter: € 10
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Irrigatieprojecten   

 

Cambodja kent twee seizoenen: het droge seizoen en het regenseizoen. In het droge seizoen (van 

januari tot mei) valt er geen regen en is de grond kurkdroog. 

In het regenseizoen regent het (bijna) elke dag en vallen er vaak grote hoeveelheden.  

Omdat rijst in water groeit, kan het alleen in het regenseizoen verbouwd worden. In sommige gebieden is 

het mogelijk om het regenwater op te vangen in grote reservoirs om het in het droge seizoen via sluizen, 

kanalen en slootjes naar de rijstvelden te laten vloeien. In het verleden hebben we al heel wat grote 

reservoirs kunnen aanleggen, dijken en sluizen gemaakt of gerepareerd. De boeren helpen zelf met het 

graven van de kleinere kanaaltjes en slootjes. Duizenden gezinnen worden jaarlijks op deze manier 

geholpen aan een beter bestaan. 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. Ze hoeven dan niet naar de grote stad om geld te verdienen voor hun gezin. In de stad is het 

gevaar van een hiv-besmetting groot. Velen van hen komen, na maanden van huis te zijn geweest, terug 

bij hun gezin zonder te weten dat ze een dodelijke ziekte met zich meedragen, en na jaren blijkt dat 

zowel vader als moeder aids heeft en sterft. Hun kinderen blijven als wezen achter. Door simpelweg 

water te brengen naar droge gebieden wordt ook het aantal hiv-besmettingen verminderd.  

 

De kosten van de irrigatieprojecten variëren van € 3.000 tot meer dan € 100.000. 
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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.  

Begin 2012 kwam de vraag naar het verstrekken van microkredieten opnieuw naar voren.  

En na overleg  heeft Spie-en 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. Mensen kunnen een microkrediet krijgen, variërend van $ 50 - $ 100 per persoon. 

Samen met de vrijwilliger wordt een plan opgesteld. Een paar voorbeelden: 

pannen en kookgerei voor het koken van maaltijden bij een school, aanschaf van restanten katoen voor 

het knopen van hangmatten, een oventje en 

bakspullen voor het maken van koekjes om te 

verkopen, een paar eenden of kippen om mee te 

fokken, enz. De vrijwilliger bezoekt het gezin 

regelmatig om met hen de resultaten en eventuele 

knelpunten te bespreken. Over de lening moet 1% 

rente worden betaald. Elke Spie-en vrijwilliger mag 

twee leningen verstrekken.  De lening moet voor 

het eind van het jaar worden terugbetaald.  

Dit project kost weinig maar geeft heel veel hoop 

en moed aan mensen in uitzichtloze situaties.  
 

 

  



  

 
16 

 
 

 
 

Hoe kunt u ons helpen? 
 

 

o Door donateur te worden (minimaal € 5 per maand of € 60 per jaar). U 

ontvangt dan jaarlijks 2 tot 3 keer een rondzendbrief met daarin het laatste 

nieuws over de voortgang van het werk in Cambodja.  

 

o Door een eenmalige gift over te maken. U ontvangt dan een jaar lang onze 

rondzendbrief.  

 

o Door een project te adopteren. In overleg met ons kunt u een project uitzoeken 

dat het beste bij u, uw organisatie of instelling past. Wij zullen u dan over de 

voortgang van dit project rapporteren. 

 

o Door een actie te houden op uw school, kerk, bedrijf of sportclub. Graag willen 

we u daarbij helpen door documentatie materiaal aan te leveren en eventueel 

presentaties te verzorgen. 
 
        Stichting De Brug  e-mail: info@stichtingdebrug.nl  
        Capellastraat 34  website: www.stichtingdebrug.nl 
        7771 XM Hardenberg bankreknr. NL16 ABNA 0406472661 
        Tel. 0523-272070  Kamer van Koophandel  41189951 
        Mobiel: 06-42126995               ANBI 8007.05.427              

 

.   

mailto:info@stichtingdebrug.nl
http://www.stichtingdebrug.nl/

