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Vandaag is het de laatste dag van ons werkbezoek. Gedurende twee maanden hebben we jullie 

meegenomen langs de diverse districten van onze werkgebieden. We hebben prachtige resultaten 
laten zien, zoals grote dijken en sluizen die voor duizenden gezinnen een extra rijstoogst mogelijk 
maken. Nieuwe bruggen zodat het verkeer tussen dorpen mogelijk wordt. Er zijn dit jaar twee 
nieuwe scholen gebouwd, waardoor honderden kinderen toegang krijgen tot het basisonderwijs. Er 

werden toiletgebouwtjes bij gebouwd en ook kregen de kinderen speeltoestellen en nieuwe 
schoolmeubeltjes.  
Er zijn waterputten en watervijvers gegraven en ook duizenden waterfilters uitgedeeld. Tachtig 

arme gezinnen kregen een nieuw huis, het betekent voor hen een nieuwe start in hun leven. Ze 
krijgen weer moed, en misschien is dat wel het belangrijkste.  
Bijna vijftig kansarme jongeren volgden een beroepsopleiding, zodat ze nu in staat zijn om 

zelfstandig te werken. En meer dan 700 arme gezinnen kregen een microkrediet, zodat ze nu een 
eigen inkomen verdienen. “Niemand wil ons iets lenen zonder onderpand. Spie-en biedt ons wel 
die kans zodat we op eigen benen kunnen staan.” 
Aidspatiënten en weeskinderen kregen voedsel en kleding.  

Er is ontzettend veel werk verzet dit jaar. Het werd uitgevoerd door Cambodjaanse vrijwilligers die 
met veel liefde hun werk doen en daardoor respect krijgen van de dorpelingen.  
 

Maar… al dit werk zou niet mogelijk geweest zijn zonder geld uit Nederland. Daarom willen wij 
jullie namens alle betrokken Cambodjanen heel hartelijk bedanken voor jullie aanhoudende steun 
en donaties. Uw gift maakt het verschil voor arme dorpelingen. Iemand zei onlangs: “Als niemand 

ons helpt, zullen we nooit uit de armoede komen.”  
 
Tegelijkertijd hebben we nog heel veel schrijnende situaties gezien. Mensen die in krotten wonen, 
en alle moed verloren hebben. Ondervoede kinderen, ouderen die er alleen voor staan. Voor hen 

willen we ons blijven inzetten.  
 
Vandaag hebben we een laatste bestuursvergadering vóór ons vertrek naar Nederland. Er zijn 

weer heel veel hulpvragen binnengekomen uit de dorpen. Het is heel moeilijk om te bepalen welke 
de meest urgente noden zijn. Een paar voorbeelden: 
 

 Een huis voor een arm gezin met kinderen kost € 1.365 

 Een waterput voor een heel dorp kost gemiddeld € 250 

 Een waterfilter voor een gezin of voor een klaslokaal kost € 15 

 Een jaar hulp voor een aidspatiënt kost € 130 

 Een jaar hulp voor een weeskind en zijn pleegouder kost € 100 

 Een beroepsopleiding voor een kansarme jongere kost € 250 

 Een microkrediet voor een arm gezin kost € 100 - € 200 

 

Onze bankgegevens: NL16ABNA0406472661 tnv Stichting De Brug 

 

Voor wie een dagboek heeft gemist: alle dagboeken zijn te vinden op onze website. Klik hier.  
En mochten er vragen zijn, laat het ons weten. We zullen ze graag beantwoorden.  
 
Graag tot ons volgende werkbezoek  

 
Frits en Beja Weitkamp 
 

 

http://stichtingdebrug.nl/dagboek-verslagen-werkbezoek-augustus-oktober-2016/

