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Sinds het vorige dagboek is er alweer veel werk verzet. We hebben een dag projecten bezocht in 
Takeo. Het regent niet vaak in dit gebied, maar vandaag staan de hemelsluizen open. Het regent 
zo ongeveer de hele dag. Filmpje. Overal is modder en we glibberen alle kanten op.  
De mensen van Spie-en proberen ons naar een grote nieuwe sluis te brengen achterop een 
brommer. Maar halverwege slipt de brommer waar Frits op zit en liggen ze in de modder. We 
besluiten daarom maar terug te gaan. Een voordeel is dat het regenwater niet koud is.  

We bezoeken een oma die voor haar drie kleindochters zorgt. Vader is overleden aan malaria en 
moeder is ’s nachts in het pikkedonker van de trap gevallen en is overleden. Een drama voor dit 
gezin. Gelukkig kon Spie-en helpen om oma te ondersteunen met rijst en de kinderen kunnen naar 
school gaan. Inmiddels zijn er al twee zo oud dat ze kunnen werken. Oma krijgt nu alleen nog rijst 
voor haar en haar jongste kleindochter.  
 
We bezoeken een aidspatiënte. Ze voelt zich niet goed. Ondanks het gebruik van de 
aidsremmende medicijnen gaat haar gezondheid achteruit. Hoe komt dat? Het is belangrijk dat de 
vrijwilliger met haar gaat kijken wat er fout gaat. Krijgt ze goede voeding? Neemt ze haar 
medicijnen wel op tijd? Gelukkig zijn haar kinderen allemaal negatief getest.  
 
We bezoeken diverse mensen die een microkrediet kregen van Spie-en. Meestal 100 dollar, een 
bedrag waarvoor ze materiaal kunnen kopen om een klein bedrijfje op te zetten.  
Een vrouw kocht materiaal om matjes mee te kunnen vlechten. Ze verkoopt ze aan de straat. Ze 
verdient een klein bedrag en in 5 maanden zal ze het geleende bedrag terug betalen met een 
rente van 1% per maand. Meteen leren ze sparen, zodat ze nu hopelijk op eigen kracht haar 
bedrijfje misschien kan uitbreiden in de komende maanden of jaren. In ieder geval heeft ze nu een 
eigen inkomen en is niet meer afhankelijk van hulp van anderen.  
Altijd mooi om door een dorp te wandelen. Soms zie je bijzondere dingen. Filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=tXt9GTfPf5w
https://www.youtube.com/watch?v=582kuSqhRb0
https://www.youtube.com/watch?v=582kuSqhRb0
https://www.youtube.com/watch?v=b80_E1msGp4


 
We bezoeken een paar kanalen en sluizen. Soms moeilijk te bereiken. Filmpje. 
Ook een nieuwe brug, allemaal in het 
afgelopen jaar gemaakt met donaties uit 
Nederland. Dorpshoofden en dorpelingen  
komen steeds om ons te bedanken voor de 
hulp die ze hebben gekregen. Overal komen 
we hier het Spie-en logo tegen.  
Ook bezoeken we een grote sluis die over 
een paar weken officieel zal worden 
geopend. We waren hier begin dit jaar en 
toen was alles bruin verbrand door de zon. 
Kurkdroog was alles. En nu stroomt het 
water door het kanaal. Een prachtig gezicht, 
vooral als je bedenkt dat dit een heel droog 
gebied is.  
 
We bezochten een gezondheidskliniek en 
moesten daarvoor een eind door het water waden vanwege een overstroming. Maar het werk in de 
kliniek ging door. Het was er zelfs heel druk. Een paar uur geleden was er zelfs een baby geboren! 
Zwangere vrouwen komen hier voor de controles. Kleine ingrepen en vaccinaties kunnen hier 
plaatsvinden. Deze kliniekjes zijn heel belangrijk voor deze omgeving. Spie-en heeft in het 
verleden 14 van deze gebouwtjes gemaakt en inmiddels moeten er een paar worden 
gerestaureerd. Filmpje 
We bezoeken een nieuwe school. Deze school had maar zes lokalen voor 375 leerlingen, dat is 
meer dan 60 leerlingen per klas. Dit jaar is hier een heel nieuw schoolgebouw bijgekomen, die 

Links de vrouw die een microkrediet kreeg, in het midden de Spie-en vrijwilligster die haar begeleidt. 

https://www.youtube.com/watch?v=JSXfQSQvlVk


binnenkort zal worden geopend. Dat betekent meer ruimte voor het lesgeven. Kleinere klassen en 
dus beter onderwijs. Zo belangrijk in dit land! Filmpje. 
Zaterdag zijn we naar een bruiloft geweest van iemand die dicht bij ons kantoor woont. We hadden 
een uitnodiging gekregen die we niet konden afslaan. We mochten meelopen in de stoet van 
fruitdragers ’s morgens om half 8.  
Zondag zijn we naar de kerk geweest in Prey Chhor, de kerk van Koy. Kia, de zoon van Koy 
preekte die morgen. Altijd goed om samen kerk te zijn.  
Ook hebben we twee vrijwilligersvergaderingen bijgewoond, één in Kompong Cham en één in 
Takeo waar trainingen werden gegeven door dr. Sun en mr. Sam Chet. Dr. Sun leerde de 
vrijwilligers hoe ze moeten beoordelen of een familie die om hulp vraagt, arm is en dus hulp van 
Spie-en kan krijgen. Veel gezinnen hebben inmiddels een armenkaart gekregen die toegang geeft 
tot basisgezondheidszorg en ook hulp van Spie-en. Maar nog niet iedereen heeft zo’n kaart terwijl 
ze wel tot de armsten behoren. Spie-en heeft nu zelf een vragenlijst gemaakt waarmee kan 
worden vastgesteld hoe arm een gezin is. Filmpje. 

Mr. Sam Chet traint de vrijwilligers in het beheren van de microkredieten. Dit is zo’n groot succes 
dat we het aantal leningen volgend jaar willen uitbreiden. En ook de hoogte van het bedrag kan 
worden verhoogd tot maximaal 500 dollar. Maar dat geeft een grote verantwoordelijkheid aan de 
vrijwilligers en bestuursleden.  
Zowel dr. Sun als mr. Sam Chet zijn goede trainers. Ze spreken met overwicht en ook met een 
portie humor, zodat het beslist geen saaie bijeenkomsten zijn.  
 
De komende dagen gaan we alles weer op een rijtje zetten en ons voorbereiden op een groep 
Nederlandse gasten.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KZPCHr840eI
https://www.youtube.com/watch?v=-WiZ-mdtUJM

