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De komende dagen gaan we met de vrijwilligers de 
trainingen oefenen, die we de afgelopen dagen 
hebben gemaakt. We bezoeken elk district apart. Alle 
vrijwilligers uit dit gebied komen bij elkaar.  

Het eerste half uur is voor ons. We doen jaarlijks een 
rondje bij de vrijwilligers, zodat wij te weten komen 
tegen welke problemen ze aanlopen en wat er leeft in 

hun dorpen. Deze vrijwilligers kennen hun gebied als 
geen ander. Ze wonen er zelf en zijn begaan met het 
lot van hun dorpsgenoten. Ze willen heel graag 

helpen en daarvoor hebben ze ons nodig. 
We horen dat er nog steeds een groot gebrek is aan 
huizen, velen zijn dakloos of wonen bij familie in. In 
één geval woonden er zelfs 18 mensen in één huis. 

Ook schoon drinkwater is een probleem. We delen 
waterfilters uit, niet gratis, de mensen moeten zelf 
twee dollar betalen. Maar dit is een goedkope en 

verantwoorde manier om aan schoon drinkwater te 
komen. 
Het aantal ernstig zieke aidspatiënten neemt gelukkig 

nog steeds af, maar doordat ze vaak heel arm zijn 
hebben ze toch onze hulp nodig. We proberen de 
beste oplossing te zoeken, soms is dat rijst, soms 
een huis of soms een microkrediet. De vrijwilliger 

moet de nood melden aan de supervisor, die het 
weer bij het Spie-en bestuur brengt.  
Wij bieden ook jongeren een beroepsopleiding aan in 

de vorm van een stage bij een bedrijf. In een half jaar 
of langer (al naar gelang het beroep dat ze leren) 
kunnen ze uiteindelijk een baan zoeken. In veel 

gevallen kan de student blijven werken bij het bedrijf. 
Ook is er de mogelijkheid om een lening tegen een 

kleine rente van Spie-en te krijgen om een eigen bedrijfje te starten.  
In dit gebied zijn er maar heel weinig jongeren geïnteresseerd in deze stages. Waarom? 

Er zijn hier heel veel mega-fabrieken die duizenden en duizenden jongeren opslokken tegen een 
heel karig salaris, gemiddeld 150 dollar per maand. Daarvoor moeten ze zes, soms zeven dagen 
per week werken, lange dagen in slechte omstandigheden. En toch komt dit geld elke maand 

binnen in deze arme gebieden en verandert het langzamerhand de economische situatie.  
Ons bezwaar tegen de fabrieken is dat de arbeiders, meestal meisjes, geen beroep leren. Als ze 
een jaar of dertig zijn worden ze ontslagen en hebben geen werk en geen vaardigheid geleerd. Het 
is moeilijk kiezen en we begrijpen ook dat arme gezinnen het geld nodig hebben.  

 
Dan is het de beurt aan de supervisor om de kennis die hij of zij afgelopen dinsdag heeft opgedaan 
in het Spie-en kantoor te delen met de vrijwilligers. We behandelen telkens maar één les, zodat het 

onderwerp de volledige aandacht krijgt. De overige lessen zullen de komende maanden worden 
gegeven, zodat alle onderwerpen aan de beurt komen.  
Men vergadert in kleine groepjes om te kijken wat de vrijwilligers al weten over het onderwerp. 

Daarna wordt het in de hele groep besproken en worden er conclusies getrokken.  
Na de lunch gaan we met een paar vrijwilligers de dorpen in om enkele schrijnende situaties te 
bekijken. Terminale aidspatiënten, slechte woonsituaties of heel arme gezinnen.  
 

Heel veel water deze dagen. Iedereen blij! 



 

 

 
 

Dr. Kees in discussie met ons 

staflid Seanghorn 

 

 
 
 

Dr. Sun geeft les en begint met 
het onderwerp hygiëne in het 

district Bati in Takeo 

 

 
 
 

Op bezoek bij een heel arm 
gezin om te kijken of zij in 

aanmerking komen voor een 

nieuw huis in 2017 

 

 
 

 
 
 

Opa zegt beter te kunnen 
fietsen dan lopen. 

 
Hij is 84 en kan niet meer 

rechtop lopen. 



 

 

 
 

Een man met een dwarslaesie 

doordat hij een kogel in zijn rug 
heeft gekregen toen hij soldaat 

was, krijgt volgend jaar 
waarschijnlijk ook in 

aanmerking voor een nieuw 
huis. 

 

 
 
 

 
Met nog een paar bezoekers 

wordt het een beetje krap in de 
auto, maar er kunnen er altijd 

een paar achterin de bak. 

 

 
 
 

 
District vergadering en training 

vrijwilligers in Tram Kak 

 

 
 

 
 

Het heeft afgelopen nacht flink 

geregend. Dus iedereen is druk 
op het land. 



 

 

 
 

Vrijwilligers zitten in groepjes 

bij de workshop voor training 
over hygiëne 

 

 
 
 

 
Bezoek van een erg zieke 

aidspatient 

 

 
 
 

Dr. Kees bezoekt samen met 
Jenny een aidspatient en 

kontroleren de medicijnen. 

 

 
Oma met 3 kleinkinderen die 

wees zijn. Opa is 2 maanden 
geleden overleden. 

 

Ze wonen in een krot van een 
huis.  

Tijdens een hevige bui konden 
we zelf ervaren dat we 

nauwelijks droog konden 
blijven. 

Zij komen in aanmerking voor 

een nieuw huis in 2017 



 

 

 
 
 

De buren zijn nieuwsgierig wat 
al die westerlingen hier komen 

doen. 

 

 
 
 

 
Prachtig boeren erf. 

 

 
 
 

Samen met de oudjes wachten 
tot Spie-en klaar is met het 

bezoek 

 

 
 

 
Het is een natte boel overal, 
maar goed voor het rijstland. 

 


