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Vandaag gaan we opnieuw naar het vliegveld om drie bezoekers af te halen. Het zijn dr. Kees 

Louwerse, en Bertus en Jenny Hamhuis (zus en zwager). Zij komen hier dr. Sun, onze 
Cambodjaanse arts, te ondersteunen met het medische programma en doen dit als vrijwiligers op 
eigen kosten. 
Kees is gepensioneerd huisarts en was zes jaar lang zendingsarts in Irian Jaya, Indonesië. Hij was 

hier al enkele malen eerder. Jenny is doktersassistente en samen met Anneke Noort, voormalig 
bestuurslid van Stichting De Brug hebben ze trainingen gemaakt waarmee de Spien vrijwilligers in 
de dorpen voorlichting kunnen geven over vier onderwerpen: hygiëne, milieu, hoesten (tbc) en 

diarree.  
De komende weken zullen we alle districten van ons werkgebied bezoeken en de vrijwilligers 
bijscholen. Omdat we vinden dat dit niet door Nederlanders gedaan moet worden, maar door de 

Cambodjanen zelf, hebben Kees en Jenny trainingen gemaakt waar deze mee kunnen werken.  
Maar eerst maar eens bijpraten en bijslapen. 
 
Dinsdag 20 september 

We beginnen met 
een ontmoeting met 
dr. Sun in het Spie-

en kantoor in Phnom 
Penh. Kees, Jenny 
en dr. Sun maken 

afspraken over de 
gang van zaken de 
komende weken en 
nemen de trainingen 

door.  
‘s Middags komen 
alle 9 supervisors 

van Spie-en naar 
het kantoor in 
Phnom Penh.  

Supervisors zijn de 
leiders van de 

vrijwilligers in een district (een deel van de provincie). Zij sturen de vrijwilligers aan en de 
vrijwilligers kunnen met al hun vragen terecht bij hun supervisor. Eens per maand vergaderen ze 

ook op districtsniveau. Deze supervisors zijn dus heel belangrijk voor het doorgeven van informatie 
naar de vrijwilligers toe maar ook 
omgekeerd.  

Deze middag gaat dr. Sun de 
supervisors de trainingen geven die 
Kees en Jenny hebben gemaakt. De 

supervisors moeten dan op hun beurt 
hun kennis weer delen met de 
vrijwilligers.  
Het uiteindelijke doel is dat de 

vrijwilligers handvaten krijgen 
waarmee ze in de dorpen 
voorlichting kunnen geven en 

mensen door kunnen verwijzen naar 
een ziekenhuis of polikliniek. 
 
Dr. Sun begint met aanschouwelijk 

onderwijs. Hij laat zien hoe je handen 
moet wassen, en met een loupe laat 

De supervisor uit Bati bekijkt met een loupe zijn nagels. 



hij zien hoeveel vuil er nog onder je nagels zit.  

Hij laat zien hoe gemakkelijk je een ziekte als tbc kunt verspreiden via hoesten. Daarvoor laat hij 
één van de supervisor een sigaret opsteken en de rook die hij uitblaast en verspreidt lijkt op het 
hoesten en verspreiden van tuberculose. 

Er wordt in kleine groepen vergaderd en om te kijken hoe groot hun kennis is op het gebied van de 
vier onderwerpen en daarna worden de onderwerpen één voor één behandeld. 
 
Morgen zullen we beginnen met de trainingen aan de vrijwilligers. Uiteraard zullen dr. Sun en wij 

erbij aanwezig zijn. Maar ook voor ons is het een leermoment, en misschien moeten we de 
komende dagen de trainingen wat aanpassen, al naar gelang onze ervaringen .  
 

Dr. Sun traint alle 9 Spie-en supervisors over hygiëne, milieu, diarree en hoesten. 


