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Werkbezoek bestuursleden Stichting De Brug 
Aangezien Gerrit Laan na bijna 13 jaar bestuurslidmaat-
schap, op 1 januari 2016 afscheid heeft genomen als be-
stuurslid van de Stichting de Brug te Hardenberg en Wim 
Jol per 1 juli 2015 als voorzitter is teruggetreden, is deze 
reis geboekt als een soort afscheid  van de zusterorgani-
satie Spie-en in Cambodja. Gerrit is vele jaren penning-
meester geweest van de Brug en als zodanig opgevolgd 
door de heer Koos Koster, waarna hij een aantal jaren als 
algemeen adjunct heeft gefunctioneerd. Wim Jol is 7 jaar 
voorzitter geweest en is tot einde 2017 nog “gewoon” be-
stuurslid. De reis is gemaakt samen het hun echtgenotes. 
Een verslag: 
 
 
Opening irrigatieproject 
Op 8 februari zijn we aanwezig bij de officiële opening van 
het project In het Stoeng Trang district, provincie Kam-
pong Cham. Daar is de dijk gerepareerd en een nieuwe 
sluis geplaatst. De dijk stamt uit de Pol Pot tijd rond 1975. 
We hebben gehoord dat aan de dijk 101 mensen hebben 
gewerkt en slechts 40 hebben het overleefd. Sam Seth, 
een van leden van het Spie-en bestuur, vertelde dit ver-
haal. Hij is één van die veertig. De reparatie van de dijk 
kostte $ 20.265,00 en bedient nu 712 families (bijna 2700 
personen) en 350 koeien(!). Gerrit spreekt namens De 
Brug 
 
 
Groot irrigatieproject in droog gebied in 2016 
‘s Middags bezoeken we de renovatie van de “Ou Saom” 
dam, eveneens in Stueng Trang. Het werk is in volle gang 
en zal naar verwachting in mei 2016 gereed zijn.  
 
Deze dam met sluis is gebouwd in 1977 (Pol Pot periode) 
en is daarna meerdere keren provisorisch hersteld. Nu is 
een gedeelte van de dam weggeslagen en kan het water 
niet worden vastgehouden voor de droge tijd. Het werk 
bestaat uit het repareren en ophogen van de 500 meter 
lange dam, het bouwen van een grote sluis, een overstort 
en een viertal doorlaten.  
Tevens zal een kanaal van 5 km moeten worden uitge-
diept om het water naar de rijstvelden te leiden. In totaal 
hebben 1778 families (bijna 8800 mensen) voordeel van 
dit project.  
De kosten van het project zijn geraamd op bijna 
$190.000,-. Het wordt gefinancierd door Stichting Pharus. 
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Dit project staat model voor een nieuwe aanpak. De toe-
zegging is om $50.000 euro terug te betalen aan Spie-en 
voor nieuwe projecten en om bijna $90.000 te sparen voor 
onderhoud, beide  in een tijdsbestek van 10 jaar. Wat je 
noemt een prachtige ontwikkeling voor de zelfredzaamheid 
in de toekomst. Wim Jol heeft naast de provinciegouver-
neur een toespraak gehouden en de betrokkenen op het 
hart gebonden de gemaakte afspraken na te streven. Dat 
wordt door de Cambodjanen bevestigd, die aangeven heel 
blij te zijn met dit project. 
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Op 11 februari 2016 hebben we de provincie Takeo 
bezocht. We vertrekken om 08.00 uur vanuit 
Phnom Penh met 2 auto's naar het huis van mr. 
Soeun, de vice directeur van Spie-en.  
Het is ongeveer 50 km naar zijn huis. We doen er 
een klein uur over.  
Na een warme begroeting wonen we eerst een 
vergadering met de vrijwilligers bij. De vrijwilligers 
werken op verschillende plekken met afstanden van 
wel 100 km. uit elkaar.  
Er zijn ook verschillende nieuwe medewerkers, die 
zich voorstellen en vertellen wat ze doen. 

 

We bezoeken heel verschillende projecten, het is 
teveel om hier allemaal te vermelden. Allereerst 
gaan we naar een irrigatie project. We bekijken het 
project en zien hele mooie velden met verschillende 
soorten groenten. Het ligt er goed bij vanwege de 
bevloeiing. De voorzieningen en vernieuwingen 
hiervoor zijn in 2013 door Spieën gerealiseerd. We 
lunchen bij iemand op het erf. Een paar stoelen, 
wat brood en een soort koffiemelk. Heerlijk!!                                                                             
We hebben de volunteers heel erg bedankt voor 
hun inspanningen. 

 

Aansluitend bezoeken we een oma (65 jaar) die 
zorgt voor 2 kleinkinderen, de ouders zijn aan aids 
gestorven.  
Ook brengen we een bezoek aan een echtpaar met 
2 kinderen die erg arm zijn. Ze hebben bij Spieën 
een verzoek ingediend voor een nieuw huis, dat is 
bij het bestuur in overweging. Het was indrukwek-
kend om het allemaal met eigen ogen te zien. Af en 
toe waren we tot tranen toe bewogen. We voelen 
en vernemen dat er rijke zegen rust op het werk 
van Spie-en en De Brug. En we zijn dankbaar voor 
de blijvende steun van onze sponsoren. 

 

 
 
 
Vergadering met het Spie-en bestuur: 
 
Hoofdpunt van deze vergadering is het jubileum 
van Spie-en/de Brug in 2017. In Nederland zal het 
jubileum worden gevierd in mei 2017 en in Cam-
bodja in oktober 2017.  
Alle hiermee verband houdende onderdelen zijn 
uitvoerig besproken.  
 
 
Tot zover het verslag van Wim Jol en Gerrit Laan. 
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Veel ouderen staan er in Cambodja alleen 
voor. Er zijn geen sociale voorzieningen. En 
als je geen kinderen hebt is er niemand die 
naar je omkijkt.  
Omdat het aantal aidspatiënten dat hulp 
nodig heeft, in de afgelopen paar jaar is 
afgenomen, zijn er mogelijkheden om deze 
groep mensen te helpen.  
Vaak hebben ze een moeilijk leven achter 
de rug. Ze hebben de vreselijke tijd gedu-
rende het Rode Khmer regime overleefd. 
Iedereen heeft familieleden verloren. We 
spraken een oud echtpaar waarvan 12 van 
hun 13 kinderen waren omgekomen in die 
tijd. En nu moeten ze zien te overleven.  
Spie-en biedt deze groep mensen  hulp, 
soms in de vorm van een microkrediet, en 
als dat niet gaat, in de vorm van voedsel.  

Er zijn in Cambodja nog steeds te weinig scholen. Veel (jonge) kinderen gaan daarom niet naar school. Daar-
om bouwt Spie-en ook elk jaar twee tot drie basisscholen. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn er nog min-
der. Vaak moeten kinderen uren lopen om de school te bereiken. Dat leidt tot voortijdig stoppen met onderwijs. 
Omdat wij het heel belangrijk vinden dat jongeren zo lang mogelijk onderwijs krijgen, geven we een tweede-
hands fiets aan de kinderen die meer dan 3 km van school wonen. Als ze binnen drie jaar stoppen met school 
moet de fiets teruggegeven worden aan Spie-en. Op de foto uitreiking van fietsen aan jongeren in de provincie 
Takeo, november 2015. Deze fietsen worden dit jaar gefinancierd door Wilde Ganzen i.s.m. SSCR.   

Tijdens het werkbezoek van de directie in oktober/november 2015 werden er veel veldbezoeken gebracht. 
Hier bij een nieuw irrigatiekanaal dat in 2015 is gegraven. 
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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.  
 

Van het bestuur 
 

De nieuwsbrief van Stichting De Brug van juni 
2015 maakt melding van veranderingen in het 
bestuur en de directie.  Door een misverstand 
klopt die tekst niet helemaal en het lijkt goed om 
daar even melding van te maken. 
Gerrit Laan is per 1-1-2016 teruggetreden en niet 
zoals eerder vermeld per 1 juli 2015. Hij blijft voor-
lopig beschikbaar als adviseur.  
Het bestuur van De Brug is dankbaar voor het vele 
werk dat hij heeft verricht in zijn 13-jarig lidmaat-
schap van het bestuur. Hij heeft als penningmees-
ter en tevens plaatsvervangend voorzitter, later als 
algemeen adjunct een sleutelrol gespeeld in het 
bestuur en als ondersteuner van de directie. Dat 
gold binnen de organisatie, maar tevens in de 
externe contacten, waar hij namens de organisatie 
in participeerde. Als nestor van het team heeft hij 
dat gedaan met het hoofd, maar evenzeer met het 
hart. 
Wim Jol heeft inderdaad per 1 juli 2015 de voorzit-
tershamer overgedragen aan Rens Reedeker, 
maar neemt nog geen afscheid. Hij blijft tot uiterlijk 
eind 2017 aan als bestuurslid. Henk Dorgelo is per 
1 juli 2015 benoemd als bestuurslid. 

 

Nieuwe website Stichting De Brug  
 
De website van Stichting De Brug is geheel vernieuwd. 
Er is een beter overzicht van alle projecten met veel foto- 
en filmmateriaal. 
De website is nu beter geschikt voor I-pads, tablets en 
smartphones.  Dus neem gauw een kijkje op : 
 

  www.stichtingdebrug.nl

 

 
 
Mr. Svay Sophal overleden 
 
Tijdens het werkbezoek van Frits en Beja in november 
2015 bereikte ons het droevige bericht dat één van Spie-
ens naaste medewerkers, dhr. Svay Sophal was overle-
den.  
Hij was supervisor van het district Bati en de rechterhand 
van mr. Soeun, vice directeur.  
Het was zijn taak om alle projecten in zijn district te be-
geleiden, en de vrijwilligers aan te sturen en te informe-
ren.  
 

 

Werkbezoek Frits en Beja Weitkamp 
  
Op 11 mei 2017 hoopt Stichting De Brug haar 25 
jarig jubileum te vieren. Dat willen we niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Zoals ds. Koy, directeur 
Spie-en, zegt: “Toen we in 1992 begonnen met 
hulpverlening hebben we nooit kunnen denken dat 
we zo lang door konden gaan.” We zijn hiervoor 
heel dankbaar en willen dat graag herdenken. 
Voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Er 
zal o.a. een herdenkingsboek worden samenge-
steld en ook zal er een film worden gemaakt over 
de afgelopen 25 jaar.  
Het volgende werkbezoek van Frits en Beja Weit-
kamp, directie Stichting De Brug, zal zijn van 9 
augustus tot 8 oktober 2016.  
U kunt ons uiteraard weer volgen via onze dag-
boeken die te vinden zijn op onze website.  
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