
21e werkbezoek Frits en Beja Weitkamp 
Rens Reedeker, voorzitter Stichting De Brug reist dit keer ook mee. 
 
Dagboek 1 
9-10 augustus 2016  
 
Het is 10 augustus kwart voor 11 in de morgen. Rens, Frits en ik zijn net aangekomen in Bangkok 
Airport na een rustige vlucht. Nog een paar uur wachten en dan is het nog een uurtje vliegen naar 
Phnom Penh, waar we aan onze 21e werkbezoek aan de projecten van De Brug/Spie-en zullen 
beginnen.  
We begonnen deze reis met de trein, ruim op tijd vertrokken, omdat er geruchten waren van 
vertragingen en controles. Dat viel mee. Alles liep op tijd.  
Rens werd gebracht door zijn vrouw Inge, met extra bagage. Twee extra koffers en twee statieven 
kregen we mee van de filmploeg. Ze zijn op dit moment op vakantie hier in de regio en vroegen of 
wij de apparatuur alvast mee wilden nemen. Het is een heel gesleep, maar we zijn met z’n drieën 
en het gaat allemaal voorspoedig. 
Van terreurdreiging op Schiphol merken we alleen dat er een aantal zwaar bewapende 
politieagenten rondlopen. Verder gaat alles zijn gewone gang. Het is niet eens zo heel erg druk in 
deze vakantietijd.  
 
De afgelopen weken zijn we druk geweest met de voorbereidingen voor deze reis. We hebben veel 
vergaderd, plannen gemaakt, overlegd met Spie-en. Er ligt een heel programma klaar voor twee 
maanden! Nu moet het alleen nog uitgevoerd worden.  
Je kunt in Nederland heel veel plannen, 
maar in Cambodja lopen dingen soms (lees: 
meestal) anders dan we hadden bedacht. 
Flexibiliteit is het codewoord. We hebben 
daar inmiddels al heel wat ervaring mee, en 
hebben het volste vertrouwen dat het dus 
goed zal komen.  
A.s. vrijdag ontvangen we hier een 
filmploeg, bestaande uit vier man, die werkt 
onder de naam “Living Image”. Zij zullen de 
komende weken filmopnames maken van 

de projecten, van de mensen en het land. 
Korte filmpjes voor de website van De Brug, 
een langere film over 25 jaar Stichting De Brug (volgend jaar hopen we ons 25-jarig jubileum te 
vieren). En ook gaan ze een documentaire maken over Cambodja en de geschiedenis.  
Er komen nog meer bezoekers de komende weken, o.a. voor het medische programma van Spie-
en, daarover later meer.   
We vlogen dit keer met KLM naar Bangkok, de snelste en kortste route. Nadeel is dat we dan 
verder vliegen met Bangkok Airways die geen connecties heeft met KLM. En dus moeten we de 
tweede ticket bij de transferbalie halen in Bangkok. We hebben ruim de tijd en dat is prettig, vooral 
met zoveel bagage.  
In Thailand is het 31 graden en bewolkt, de eerste zweetdruppels zijn al weer geproduceerd. We 
zullen er weer aan moeten wennen…. 
 
Met een shuttlebus worden we naar het vliegtuig gebracht. Het is nog een uurtje vliegen naar 
Phnom Penh. En in dat uurtje krijgen we ook nog een warme maaltijd! Het is een klein vliegtuigje, 
maar we landen veilig op de vernieuwde luchthaven van Phnom Penh. Het is in het afgelopen jaar 
grotendeels verbouwd en uitgebreid. We moeten nu zoeken naar de balie waar we ons visum 
moeten afhalen. Maar alles verloopt voorspoedig. Ook alle koffers zijn er! Dat gaat lekker snel. Zo 
snel zelfs dat onze Spie-en mensen er nog niet eens zijn om ons af te halen.  
Cambodja verwelkomt ons met een enorme hoosbui! En het is rond de 33 graden zodat het al 
gauw aanvoelt als een sauna. Maar daar zijn dan Sareth, Kuong, Kia en Seanghorn, de vier Spie-
en stafleden om ons te begroeten. Koy, Somona en dr. Sun zijn ook onderweg, maar zitten, zoals 
gewoonlijk vast in het verkeer. We hebben dus maar één auto en veel koffers, waarvan er een 

Wachten in Bangkok 



paar niet nat mogen worden 
(camera’s en zo). Dus laden 
we de koffers in de auto en 
gaan er een paar (waaronder 
Rens en Frits) met de tuk-tuk 
naar het kantoor.  
Daar praten we bij (Koy is 
inmiddels ook gearriveerd) 
onder het genot van een kopje 
koffie en drie grote ventilatoren.  
Rens slaapt de komende 
dagen ook op het kantoor. Wij 
hebben daar een eigen kamer 
en er zijn nog twee 

gastenkamers. 
Als we de koffers hebben 

uitgepakt en ons hebben geïnstalleerd gaan we even ergens een hapje eten en een paar 
boodschappen doen. En dan is het tijd om uit te rusten van de lange reis. Morgen een lange 
vergaderdag voor de boeg.  

In Phnom Penh airport. Wachten op de Spie-en mensen. 


