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Om vijf uur gaat de wekker. We gaan vandaag ons verste werkgebied bezoeken, in het district 
Stung Trang, provincie Kompong Cham. Er staat een bus klaar voor heel veel bezoekers met 
bagage. We rijden in sneltreinvaart de stad uit en ontbijten onderweg in Skun. Het Khmer ontbijt 
dat je eet met stokjes is even wennen.  
Dit keer is er geen koffie bij Koy’s huis, want we moeten nog een heel eind rijden. Ook een aantal 
vrijwilligers en Spie-en bestuursleden gaan mee. Onderweg stappen er steeds meer achter op in 
de bak van de auto, want iedereen wil graag mee kijken naar het nieuwe irrigatieproject O Som.  
In de afgelopen maanden is hier een dijk aangelegd van 500 meter, er zijn sluizen gebouwd en 
kanalen gegraven. Ook is er een overloop gemaakt, zodat het reservoir niet te vol loopt en de dijk 
zal beschadigen. Inmiddels vormt er zich een groot waterreservoir dat water kan geven in het 
droge seizoen aan zo’n 2600 ha rijstveld. Bijna 1.800 families hebben hier voordeel van.  
In het reservoir is 2.000 kg vis uitgezet, zodat men in de toekomst ook vis kan vangen.  
Een prachtig project, mogelijk gemaakt door Stichting Pharus. 
De filmploeg heeft een drone meegenomen en maakt nu opnames boven het project. Helaas zijn 
de beelden nog niet beschikbaar.  
 
Het is erg warm vandaag. We drinken liters water en zweten die net zo hard weer uit.  
 
Het tweede doel van onze reis vandaag is het bezoeken van een voorbeeldproject voor een 
waterleidingsysteem.  
In een dorp heeft een Franse organisatie een put gegraven van waaruit water wordt omhoog 
gepompt in een watertoren. Het water loopt via buizen door een zuiveringssysteem waar er chloor 
aan wordt toegevoegd, zodat het water drinkbaar is. De pomp en zuiveringsinstallatie worden 

De filmploeg in overleg 



aangedreven door een solarsysteem.  
Daarna gaan we kijken in een dorp waar men ook heel graag zoiets wil hebben. Het water zit hier 
80 meter diep in de grond, zodat kleine putten graven veel te duur wordt.  
Dit dorp is een nieuw dorp en bestaat uit families wiens huis in de rivier is verdwenen als gevolg 
van overstromingen in de afgelopen jaren. De regering stelde hier grond beschikbaar. Er stroomt 
een klein riviertje op 500 meter afstand van het dorp. Dit riviertje is de enigste waterbron voor deze 
dorpen. Alle water moet dus uit de rivier worden gehaald. Een groot karwei vooral als je weet hoe 
warm het hier kan zijn.  
De urgentie is ons duidelijk, over de uitvoering moeten we nog maar eens nadenken.  
De filmploeg ziet allerlei moois dat gefilmd kan worden. Twee cameramensen leggen alles vast. 
 
En dan begint het te regenen. De weg naar het dorp (een 21 km lange hobbelweg met gaten) 
verandert nu in een grote modderpoel. Er ligt een boom over de weg en ergens zit een 
vrachtwagen vast in de modder. Maar gelukkig komen wij er heelhuids over.  

We zijn uitgenodigd voor het avondeten, dat bestaat uit rijst met prutjes.  
Op het programma stond nog een filminterview met een vrouw die een microkrediet heeft 
gekregen en nu eten verkoopt aan de straat. Maar in verband met het weer stellen we dat uit naar 
een volgende keer.  
 
We logeren in een hotel aan de Mekong Rivier en blijven hier een week.  
Morgen eerst naar de kerk.  
 


