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Werkbezoek 
In juli en augustus waren we weer voor een werkbezoek in Cambodja. De eerste twee weken tijd hebben we al onze 
werkgebieden bezocht. We begonnen de dag met een vergadering met de vrijwilligers uit het betreffende district. We 
vroegen hen naar hun ervaringen, hun moeiten en knelpunten. Wat gaat goed en wat kan beter? 
Wat zijn jullie negatieve ervaringen? En houden jullie nog wel van je werk? Op deze laatste vraag kregen we steevast het 
antwoord: Ja! We vinden het heel fijn om de armen in ons gebied te kunnen helpen.  
 
Een paar positieve ervaringen:  

 De mensen zijn heel blij met de waterfilters. Het hele gezin kan nu veilig water drinken 

 Ook de microkredieten zijn een succes. Mensen krijgen weer hoop, ze kunnen nu weer voor hun gezin zorgen.  

 Het aantal aidspatiënten dat zorg nodig heeft, neemt nu snel af. Door de goede medicatie kunnen velen weer werken. 

 Doordat ouders blijven leven, komen er ook minder weeskinderen. 
 

Een paar negatieve ervaringen: 

 Het blijft moeilijk om jongeren enthousiast te krijgen voor een beroepsopleiding. Velen gaan werken in de fabriek en 
hebben zodoende een vast salaris.  

 Aidspatiënten die geen hulp meer krijgen van Spie-en, worden soms boos op de vrijwilligers. Sommigen worden er 
zelfs van beschuldigd dat ze het geld en de rijst voor zichzelf houden. 

We kregen via de vrijwilligers ook veel nieuwe verzoeken om hulp. In alle gebieden zijn huizen, waterputten en 
waterfilters nodig. Dit is momenteel de grootste nood.  
De districtsbezoeken geven ons een goed inzicht in de situatie in de dorpen. We hebben alles meegenomen en in een 
aantal vergaderingen met het Spie-en bestuur besproken. Aan het eind van ons bezoek zijn de nieuwe plannen voor 
2016 gemaakt. Op onze website is te zien wat de meest urgente noden zijn.  

Frits en Beja Weitkamp    
Een verslag van onze reis met bezoeken aan de werkgebieden vindt u op onze website onder “dagboeken”.   
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Een nieuwe school in Thmor Reap in de 
provincie Kratie.  
Deze school met zes lokalen biedt ruimte aan 
meer dan 250 leerlingen. Ook kreeg de school 
nieuwe schoolmeubeltjes, schoolborden, een 
toiletgebouwtje en speeltoestellen voor de 
kinderen.  
De bouw van deze school werd mogelijk 
gemaakt door donaties van Stichting 
Scholenbouw Cambodja Rotterdam in 
samenwerking met Wilde Ganzen. Spie-en 
doneerde een waterfilter in elk klaslokaal. 
De eigen bijdrage van de bevolking was ruim 
20%. Zij betaalden het arbeidsloon voor de 
bouwers. 
 

 
 
Deze vrouw kreeg, zoals veel arme gezinnen, 
een waterfilter. Water uit een sloot of gat in de 
grond wordt schoon drinkwater als het hierin 
gefilterd is.  
Deze filters dragen in belangrijke mate bij aan 
de verbetering van de gezondheid in arme 
gebieden, met name aan kinderen, zieken en 
ouderen.  
Alleen arme gezinnen krijgen een filter. Volgend 
jaar willen we graag 3.000 filters uitdelen. Ze  
Ook alle aidspatiënten zullen een filter krijgen. 
Ze kosten € 12 per stuk. We vragen dan een 
eigen bijdrage van 2 dollar per filter.  
 
 

 
 Vorig jaar bezochten een groot gebied in de 
provincie Takeo dat te kampen heeft met grote 
droogte. Er was in de tijd van Pol Pot een 
reservoir aangelegd met kanalen en een sluis, 
maar de dijken waren inmiddels doorgebroken 
en ook de sluis was helemaal weggeslagen. Het 
water dat in het regenseizoen valt stroomt nu zo 
maar weg. In het afgelopen jaar zijn hier met 
donaties van AFAS Software de dijken hersteld, 
een kanaal van 1.400 meter uitgegraven en er 
is een grote sluis aangebracht. Het water kan 
nu worden tegengehouden en gebruikt in het 
droge seizoen, zodat meer dan 2.000 mensen 
ook dan te eten hebben. De bevolking heeft zelf 
een deel van de kosten betaald. 
 

 
 
Sinds een paar jaar biedt Spie-en kansarme 
jongeren een beroepsopleiding aan. Voor een 
bedrag van € 250 krijgen ze een stage 
aangeboden bij een bedrijf waar ze een beroep 
kunnen leren. Dat varieert van kapster en 
naaister tot bromfietsmonteur en lasser. Op de 
foto enkele jongeren die worden opgeleid tot 
goudsmid. De opleiding duurt minimaal 6 
maanden, maar kan uitlopen tot wel 2 jaar, al 
naar gelang zij zich willen specialiseren. In 
sommige gevallen kunnen ze bij hun baas 
blijven werken na de stage. Maar ook kunnen 
ze na afronding van de stage een lening krijgen 
van Spie-en en zelf een bedrijfje starten. 
 

 
 



 

 Help helpers helpen! 
 

  

De microkredieten zijn een groot succes. 
Mensen kunnen een kleine lening krijgen van 
Spie-en, 50 tot 200 dollar, al naar gelang het 
bedrijfje dat ze willen beginnen. Cruciale factor 
in dit geheel zijn de Spie-en vrijwilligers. In veel 
gevallen kennen ze de mensen die een lening 
vragen. Zij helpen hen om op te starten en 
bezoeken hen regelmatig om te kijken hoe het 
gaat. De lening moet in vijf maanden worden 
terugbetaald met een rente van 1% per maand.  
Op de foto een mevrouw die potten en pannen 
heeft gekocht en thuis eten kookt en het op 
straat te koop aanbiedt. Voor vijftig cent heb je 
al een maaltijd met rijst, groente en een stukje 
vlees. Zij verdient nu elke dag 10 dollar.  
 
 

 
 

Overal in onze werkgebieden verrijzen enorme 
fabriekshallen waar duizenden jonge mensen, 
vooral vrouwen een baan hebben gevonden. 
Met vrachtwagens worden ze ’s morgens 
vervoerd in lange files. Een zesdaagse 
werkweek geeft een loon van 140 dollar per 
maand. Er is een bonus voor wie zeven dagen 
per week wil werken en de hele maand niet 
afwezig is geweest. Eén dag absentie kost 10 
dollar. Alleen jonge mensen tot een jaar of 30 
kunnen hier werken. Daarna staan ze op straat 
en hebben geen beroep geleerd.  
Toch zien we dat het leven van veel mensen is 
verbeterd door deze werkgelegenheid.  
 

 
 Dit jaar zijn we begonnen te werken in een 
zestal communes waar de laatste jaren geen 
hulp is geweest. Hij zijn gebieden die grenzen 
aan onze bestaande werkgebieden. Ook hier 
hebben we een aantal dorpen bezocht. We zijn 
geschrokken van de schrijnende situaties die 
we daar vaak aantroffen. Ver van de bewoonde 
wereld wonen mensen in krotten en hebben 
heel weinig te eten. Er zijn veel zieken en ook 
veel weeskinderen. Vrijwilligers van Spie-en 
hebben de nood inmiddels in kaart gebracht en 
in de meest schrijnende situaties is meteen hulp 
geboden. Via de armenkaart, die aangeeft of 
iemand in aanmerking komt voor hulp, zal Spie-
en de komende jaren hier hulp gaan bieden. 
 
 

 
 

Door hevige regenval in het regenseizoen, van 
mei tot oktober, zijn veel wegen niet bestand 
tegen het water. Een goede waterhuishouding 
ontbreekt op veel plaatsen. Nog maar weinig 
wegen zijn verhard, hoewel de regering doet 
wat hij kan. In de afgelegen gebieden staan de 
dorpelingen er nog vaak alleen voor. Soms kan 
dat leiden tot gevaarlijke situaties. Deze weg is 
een belangrijke verbindingsweg tussen een 
paar dorpen. Kinderen moeten er langs als ze 
naar school gaan. Boeren moeten er langs met 
hun vee. En ook ambulances maken er gebruik 
van. Wij kregen het verzoek om hier een paar 
grote duikers te plaatsen, zodat het water onder 
de weg door geleid kan worden. 
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Colofon 

STICHTING DE BRUG  

Capellastraat 34 
7771 XM Hardenberg 
Tel. 0523- 272070 
Mobiel: 06-42126995 
e-mail info@stichtingdebrug.nl    
website: www.stichtingdebrug.nl   
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel no. 41189951 

Bankrekening: NL16 ABNA 0406472661 
 
 

      Volg ons ook op Facebook!  
 
 

 

 

 

(E-mail)adreswijziging doorgeven 
 
Wilt u bij wijziging van adresgegevens ons 
hiervan even een bericht sturen? Hartelijk 
dank! 
 

Nieuwsbrief per e-mail?  
Wilt u deze nieuwsbrief in het 
vervolg per e-mail ontvangen? Laat 
het ons weten!  
 

Het bespaart ons kosten en wij 
kunnen u nog beter informeren. In 
de digitale nieuwsbrief vindt u links 
naar filmpjes van projecten en meer 
informatie.  
 
 

DOEN!!! 

Kosten één filter 10 euro 

www.stichtingdebrug.nl/doneren 

Er zijn nog steeds heel veel gezinnen in onze werkgebied die niet de beschikking 

hebben over schoon drinkwater. Een filter kan uitkomst bieden. 

Plannen voor 2016 
Er komen nog altijd veel verzoeken om hulp bij Spie-en 
binnen. Ook tijdens onze bezoeken aan de dorpen 
krijgen we regelmatig een vraag om hulp. We 
proberen zoveel mogelijk de locaties te bezoeken en 
te overleggen met dorpshoofden en communeleiders. 
Sinds dit jaar vragen we een eigen bijdrage 
van de bevolking van 3%. Omdat het langzamerhand 
wat beter gaat met de economie is dat mogelijk. 
Het geeft de mensen ook een gevoel van eigenwaarde, 
al zien ze dat meestal niet meteen. 
In de komende jaren willen we dit percentage van eigen 
bijdrage verhogen. In 2016 zullen we 10% vragen van de 
totale kosten van een project. 
 

Voor een overzicht van alle geplande projecten in 

2016 zie onze website. Of neem contact met ons op. 

Schenking of legaat 
Wilt u ons werk steunen d.m.v. een schenking?   

Dat kan op een simpele manier. U kunt dit  nu zelf online 
regelen via www.schenken.nl. U kunt zelf aangeven 
hoeveel en hoe lang u wilt schenken. Ook Stichting De 
Brug is bij deze site aangemeld als goed doel. Wij hebben 
een ANBI beschikking  zodat uw (periodieke) giften fiscaal 
aftrekbaar zijn. Natuurlijk kunnen wij u ook de benodigde 
papieren per post of e-mail toesturen. 
 
Denk ook eens bij het invullen van uw testament aan een 
legaat voor Stichting De Brug. Met een legaat zorgt u 
ervoor dat na uw overlijden uw goede doel een door u 
vastgesteld geldbedrag ontvangt. Op deze manier kunt u 
iets nalaten voor mensen in de armste gebieden van 
Cambodja. 
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