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We beginnen ons werkbezoek zoals altijd met een Spie-en bestuursvergadering. Het is altijd goed 
om even met elkaar te overleggen, het programma voor de komende weken door te spreken en 
gewoon elkaar weer even te zien.  
Rond kwart voor 10 is iedereen gearriveerd uit de beide werkprovincies, sommigen hebben er al 
drie uur voor moeten rijden! 
De vergaderruimte in het kantoor is uitgebreid met een kast, een piano en een lange 
elektriciteitsdraad die dwars door het kantoor is gespannen, geheel Cambodjaans.  
 
Koy begint met het lezen van psalm 86:1-7: een gebed van David. Hij was koning van Israël en 
toch wist hij dat hij zijn hulp alleen van de Here kon verwachten.  
Officials vragen Koy wel eens hoe lang Spie-en door wil gaan met het werk onder de armen. Dan 
antwoordt hij altijd: zolang God het werk blijft zegenen gaan we door. We hebben zijn hulp nodig 
iedere dag! 
Na het gebed stelt iedereen zich voor. Natuurlijk kennen we iedereen al, maar het is altijd leuk om 
ze allemaal weer even te horen. Het zijn prachtige mensen, naast hun vele verantwoordlijkheden 
voor Spie-en hebben ze ook hun eigen verantwoordelijkheden. Er is een burgemeester (Soeun), 
arts (Sun), voormalig vice-gouverneur van een district (Sam Chet), vrouwen met allerlei 
verantwoordelijkheden in de kerk en de commune (Buth Mom, Kim Horn, Horn Sokhom, Somona) 

en een predikant (Koy). Verder zijn er vier administratief medewerkers (Sareth, Kuong, Kia en 
Seanghorn). Zij zijn verantwoordelijk voor de vele projecten van Spie-en, dit jaar wordt er zo’n 
800.000 euro uitgegeven aan (de bouw van) scholen, huizen, bruggen, waterputten, irrigatie, hulp 
aan armen, aidspatiënten en wezen, microkredieten en beroepsopleidingen. 
Dr. Sun geeft een overzicht van de werkzaamheden van het afgelopen halfjaar. En dan spreekt 
Rens, voorzitter van het bestuur van Stichting De Brug. Hij vertelt over de veranderingen binnen 

We kregen bij aankomst een hele zak met dragonfruits, 
een vrucht van de cactus. 



het Brugbestuur in het afgelopen jaar en over de geplande activiteiten voor het komend 25-
jubileum van De Brug/Spie-en in 2017. 
Koy vraagt ons de groeten over te brengen aan de afgetreden bestuursleden Gerrit Laan en 
Anneke Noort en bedankt hen nogmaals voor al het werk dat ze hebben gedaan. Ons nieuwe 
bestuurslid Henk Dorgelo zal hier morgen arriveren met zijn vrouw Sjanet voor een bezoek van 
een week. 
Rens brengt de groeten over van bestuur en vrienden van De Brug en vertelt over de activiteiten 
van De Brug in de afgelopen tijd. We zijn o.a. druk bezig geweest met het voorbereiden van het 
25-jarig jubileum in 2017. Ook in Cambodja zullen we daar de nodige aandacht aan geven.  
We gaan met z’n allen lunchen in een Khmer restaurant waar je voor minder dan 2 dollar een 
complete lunch kunt kopen. Rondom zijn de verschillende keukens waar je allerlei Khmer 
lekkernijen kunt bestellen.  

Na het eten gaan we verder met het 
bespreken van het programma voor 
de komende weken. Morgen hopen 
we een filmploeg hier te begroeten 
die een paar weken met ons mee zal 
gaan om de projecten in beeld te 
brengen, interviews te houden en om 
het landschap te filmen. En dit vergt 
enige voorbereidingen. In Nederland 
zijn we daar al druk mee geweest, 
maar nu moet het nog worden 
uitgevoerd. En we kunnen veel 
plannen maken, maar in Cambodja 
lopen dingen vaak anders dan in 
Nederland. Dat wordt dus 
improviseren en flexibel zijn.   
De vergadering is om vier uur 
afgelopen wat redelijk op tijd is voor 

Cambodjaanse begrippen. Wij zoeken onze koele kamers op en hebben een korte nabespreking.  
De kop is er af. We staan in de startblokken. Morgen nog een rustige dag en dan giet ‘et on! 
 
’s Avonds hebben we een afspraak met 
Tirza Voss en haar moeder José. Tirza 
runt hier een organisatie die o.a. 
kinderen uit de sloppenwijken van 
Phnom Penh opvangt en onderwijs 
aanbiedt. Haar organisatie heet Dara 
Europe. We gaan samen ergens eten 
en maken nader kennis met elkaar en 
onze organisaties. Het is altijd goed om 
elkaar te kennen en van elkaar te 
leren. We spreken af dat we contact 
houden en elkaar blijven volgen.  
 
Vrijdag 12 augustus 2016 
Wij werken vandaag wat op onze 
kamer. De internetverbinding is slecht 
en die valt helemaal weg als de stroom 
uitvalt. Gelukkig valt er nog genoeg te doen op het Spie-en kantoor.  
Vandaag ontvangen we nieuwe bezoekers: De Brug bestuurslid Henk Dorgelo en zijn vrouw 
Sjanet. En verder een vier man sterke filmploeg die de komende weken filmopnames gaat maken 
van de Spie-en projecten. Ze komen allemaal op verschillende tijden aan op het vliegveld. We 
rijden om 5 uur naar het vliegveld en daar zitten al een drietal filmers op ons te wachten. We 
begroeten en maken kennis met elkaar en wachten nog op Henk en Sjanet Dorgelo die rond half 6 
arriveren. En dan zijn we compleet!  

http://www.dara-europe.nl/
http://www.dara-europe.nl/


 
We gaan met z’n allen even naar ons kantoor om even bij te praten. Iedereen heeft inmiddels een 
vakantie achter de rug in de regio. Felix heeft er tweedegraads brandwonden aan overgehouden 
die hij opliep tijdens een motorrit en de zon op zijn armen brandde. Zijn t-shirt zit vastgekleefd aan 

zijn arm.  
We hebben inmiddels een 
bevriende dokter 
gealarmeerd: Raksmey, 
dochter van Koy, en in 
november vorig jaar 
getrouwd met Gerjan 
Lennips. Zij heeft 
ontsmettingsvloeistof 
meegenomen en weekt nu 
het t-shirt los van de wond. 
En nu maar hopen dat de 
wond hier wil genezen.  
We eten samen en maken 
afspraken voor morgen, als 
we het veld in gaan voor de 
eerste filmopnames en voor 
projectbezoek.  
We gaan op tijd naar bed, 
want we moeten vroeg 
vertrekken.   

Drie leden van de filmploeg zitten al op ons te 
wachten 

Henk en Sjanet arriveren op het vliegveld. 

Raksmey weekt de t-shirt van de wond 


