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STICHTING DE BRUG 25 jaar 
 
Op 11 mei 1992 tekende Diny van Bruggen de papieren 
voor de oprichting van Stichting De Brug, later gevolgd 
door de oprichting van de partnerorganisatie Spie-en in 
Cambodja. Volgend jaar hopen we dus het 25 jarig jubi-
leum te beleven van De Brug en Spie-en. In dat kader wil-
len we als De Brug een aantal activiteiten ontwikkelen die 
meerdere doelstellingen hebben. We willen onder andere 
nog meer bekendheid geven aan het werk van De 
Brug/Spie-en, de trouwe donateurs bedanken die het mo-
gelijk hebben gemaakt  om de hulp te verlenen en een ju-
bileumproject houden om extra hulp te verlenen aan de al-
lerarmsten. Graag willen in deze nieuwsbrief alvast een 
aantal tipjes van sluiers oplichten. 
 
Jubileumcongres 
Op D.V. 11 mei 2017 houden we 's middags in het Da 
Vinci theater van AFAS in Leusden het jubileumcongres. 
Ook het bestuur van onze Cambodjaanse partnerorganisa-
tie zal in die periode bij ons te gast zijn. 
Op het congres zullen een aantal bekende sprekers ver-
schillende aspecten van ontwikkelingshulp en De Brug be-
lichten. Maar er is meer.   
 
Film en boek 
In de dagboeken tijdens hun verblijf in Cambodja in augus-
tus/september hebben  Beja en Frits bericht over de opna-
mes voor een film over de geschiedenis en het werk van 
De Brug. Deze film zal voor het eerst vertoond worden op 
het congres, ook wij zijn nieuwsgierig.  
Tevens zal dan het uiterst boeiende jubileumboek gepre-
senteerd worden. De bekende pianist Jan Vayne zal zor-
gen voor muzikale momenten. 
 
Aanmelden voor Jubileumcongres 
Kortom een interessant programma en u kunt daar ook bij 
zijn. Meld u aan via de website (zie hieronder). Per bezoe-
kende donateur ligt een exemplaar van het jubileumboek 

klaar. Ook voor alle anderen is het boek te verkrijgen, 
daarover berichten we u nog nader.  
 
Acties voor scholen 
Op de website is te zien welke acties we op de scholen 
doen in het kader van het jubileum. U kunt zich nog opge-
ven tot 30 november. 
 
Jubileumproject: huizen voor arme gezinnen 
Als iemand een jubileum te vieren heeft dan zijn er vaak 
cadeautjes. Wij hebben die niet nodig, maar wel de aller-
armsten in Cambodja. En daarom willen we samen met u 
en alle andere donateurs in 2017 een extra inspanning 

gaan leveren. We willen € 75.000 extra inzamelen voor het 

jubileumproject. Ieder jaar bouwen we ca 70 nieuwe hui-
zen om zeer schrijnende woonsituaties van de allerarm-
sten in dorpen op het platteland te verbeteren. Daarnaast 
worden putten gegraven of waterreservoirs aangelegd en 
vaak ook worden waterfilters verschaft voor schoon drink-
water in  huizen en scholen.  
In 2017 willen wij als jubileumproject in ieder van de 2 
werkprovincies 25 extra huizen bouwen. In totaal zullen 
dus 120 arme gezinnen een nieuw huis krijgen! 
Tevens willen we bij alle huizenprojecten integraal de 
drinkwatervoorziening in de betreffende dorpen verbete-
ren. Daarnaast willen we aan alle dorpsbewoners  voorlich-
ting geven over het houden van een eigen groentetuin bij 
het huis en daar ook goed zaad voor ter beschikking stel-
len. Deze groenten zullen een goede aanvulling zijn op de 
traditionele rijstmaaltijden. 
Bovendien worden door zo'n gezamenlijk project van drink-
watervoorziening en voorlichting over een eigen tuin de so-
ciale cohesie in het dorp bevorderd.  
We zijn dankbaar voor wat er in de voorbije 25 jaren mocht 
worden gerealiseerd, ook al is de hulp nog hard nodig. Ons 
jubileum willen we dan ook graag gebruiken om iets extra's 
te doen. Helpt u mee? Kosten per huis € 1.500. 
Begin november 2017 zal in Cambodja aandacht worden 
besteed aan het 25-jarig jubileum van Spie-en.   
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Meld u aan voor het Jubileumcongres op 11 mei 2017 in Leusden! 
www.stichtingdebrug.nl/jubileum 

http://stichtingdebrug.nl/jubileumacties/
www.stichtingdebrug.nl/jubileum
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Ds. Koy, directeur Spie-en heeft in de Pol Pot 

periode heel wat meegemaakt. Later is hij 

christen geworden en nu is hij predikant. Zijn 

collega pastor Buth Nhorn heeft de Pol Pot tijd 

van de andere kant meegemaakt. Hij was sol-

daat en voerde het Rode Khmer bewind met 

harde hand uit. Ook hij is later christen gewor-

den. Waren ze eerst elkaars vijanden, nu zijn 

ze broeders in Christus. Dit bijzondere verhaal 

is vastgelegd op film door de filmploeg Living 

Image.  

Op de foto: voorbereidingen voor de opnames 

van het interview met ds. Koy  

De voorzitter van Stichting De Brug Rens Ree-

deker en bestuurslid Henk Dorgelo met zijn 

vrouw Sjanet bezochten in augustus de pro-

jecten van Spie-en. Zij gingen mee tijdens de 

opnames van de filmploeg. Ook inspecteerden 

ze een paar projecten, zoals hier de construc-

tie van een nieuw Spie-en huis. De meeste 

projecten voor 2016 zijn inmiddels klaar. Het 

grote irrigatieproject O Som in het district 

Stung Trang is klaar. Door de aanleg van een 

grote dijk vormt zich nu een waterreservoir dat 

water geeft in het droge seizoen. Het zal in ja-

nuari 2017 worden geopend.   

Opa en oma woonden met hun jongste doch-

ter van 16 op een rubberplantage. Ze zorgden 

samen voor zeven kleinkinderen waarvan de 

ouders (uit twee gezinnen) waren overleden. 

Begin dit jaar overleed oma. Opa lijdt aan tbc 

en is heel zwak. Er zat voor het meisje (links 

op de foto) niets anders op dan de zorg voor 

dit grote gezin op zich te nemen. Elke morgen 

werkt ze op de rubberplantage en ’s middags 

zorgt ze voor het gezin. Gelukkig kon Spie-en 

dit gezin opnemen in het wezenprogramma, 

zodat ze in ieder geval eten hebben. Nu nog 

een fatsoenlijk huis. En een gezinsvoogd die 

toeziet zodat de dochter naar school kan. 

 

 

   

Het filmteam van Living Image ging in augus-

tus bijna drie weken met ons op pad om de 

projecten van Spie-en in beeld te brengen. Er 

zijn prachtige opnames gemaakt voor een film 

over 25 jaar Stichting De Brug en Spie-en, die 

vertoond zal worden bij het 25-jarig jubileum in 

Leusden. Daarnaast maakten ze opnames 

voor een documentaire over het leven van ds. 

Koy en pastor Buth Nhorn. Deze documen-

taire zal in 2017 verschijnen onder de titel “We 

were enemies”.  

V.l.n.r.: Laurens van der Geer, Felix Govers, 

Ruben Juch, Stephan Valkenier.  

http://www.livingimage.nl/


 Help helpers helpen! 
 

Elk jaar moeten aidspatiënten en pleegouders 

van weeskinderen een nieuwe hulpaanvraag 

doen bij Spie-en. Dit jaar waren er dit opnieuw 

minder dan verwacht. Dat betekent dat er geld 

beschikbaar komt voor andere urgente pro-

jecten. Zo konden we in juni bekend maken 

dat een brug die dorpelingen al jaren geleden 

hadden aangevraagd, nu kon worden ge-

bouwd! Er werd dan ook meteen met de bouw 

begonnen. Bruggen en wegen zijn de aders 

van een land. Belangrijk voor het onderling 

contact, vervoer van zieken en goederen en 

voor kinderen een veilige weg naar school. 

Nog altijd zijn er te weinig schoolgebouwen, 

zodat nog steeds niet alle kinderen naar 

school gaan. Daarom bouwt Spie-en elk jaar 

een paar scholen De scholen voor het voortge-

zet onderwijs zijn nog schaarser. Dat betekent 

dat kinderen soms uren moeten lopen om naar 

school te kunnen. Dat heeft als gevolg dat ve-

len al op jonge leeftijd stoppen met school. 

Spie-en geeft aan kinderen in het voortgezet 

onderwijs en die meer dan 3 km van school 

wonen een tweedehands fiets. Als ze binnen 

drie jaar stoppen met school moet de fiets wor-

den teruggegeven aan Spie-en.  

 

 

 

 

 

  

De werkgelegenheid in Cambodja is goed te 

noemen. Overal staan mega-fabrieken waar 

duizenden meestal jonge vrouwen elke dag 

werken, vaak tien uur per dag zes dagen per 

week. Met vrachtwagens vol (de ‘taxi’ waar 

ook voor moet worden betaald) worden ze ver-

voerd. Over de arbeidsomstandigheden is niet 

veel bekend, af en toe komt er wat nieuws 

naar buiten, soms vallen meisjes flauw. Vorig 

jaar stortte een balustrade gedeeltelijk in en 

vielen er gewonden. Toch brengen al die dui-

zenden werknemers maandelijks een klein sa-

laris mee naar huis. 

In september bracht dokter Kees Louwerse 

opnieuw een bezoek aan Spie-en. Samen met 

Jenny Hamhuis (doktersassistente) gaf hij 

voorlichting over hygiëne, milieu, diarrhee en 

hoest. Zij maakten hiervoor trainingen waar-

mee de Spie-en vrijwilligers voorlichting kun-

nen geven aan de dorpelingen. Ook bezoch-

ten ze aidspatiënten die in het Spie-en pro-

gramma zitten. Het is belangrijk dat deze de 

aidsremmende medicijnen regelmatig slikken. 

Op die manier wordt aids een chronische 

ziekte en kan de patiënt in veel gevallen weer 

werken.  



 
Stichting De Brug Cambodja 

 
Colofon 

STICHTING DE BRUG  

Capellastraat 34 
7771 XM Hardenberg 
Tel. 0523- 272070 
Mobiel: 06-42126995 
e-mail info@stichtingdebrug.nl    
website: www.stichtingdebrug.nl   
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel no. 41189951 

Bankrekening: NL16 ABNA 0406472661 
 
 

      Volg ons ook op Facebook!  
 

DAGBOEKEN van de werkbezoeken 
zijn te vinden op onze website 
www.stichtingdebrug.nl/dagboeken 
 
 
(E-mail)adreswijziging doorgeven 
Wilt u bij wijziging van adresgegevens 
ons hiervan even een bericht sturen? 
Hartelijk dank! 
 

Nieuwsbrief per e-mail?  
Wilt u deze nieuwsbrief in het 
vervolg per e-mail ontvangen? 
Laat het ons weten!  

Het bespaart ons kosten en wij 
kunnen u nog beter informeren.  
 

Spie-en bestuur en staf: V.l.n.r.: Kuong (staf), Seanghorn (staf), Kia (tijdelijke staf), mr. Sam Chet, dr. Sun, 
mr. Soeun, mr. Koy, Mrs. Somona, mrs. Kim Horn, mrs. Sokhom, mrs. Buth Mom, Sareth (staf), Sokhom 
(schoonmaakster) 

Er zijn veel arme gezinnen in onze werkgebieden. Ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum in 2017 willen we 50 extra 
huizen bouwen voor arme gezinnen. Dit gezin met aidspatiënten kreeg in 2016 een nieuw huis. Links hun oude scheef-
gezakte huis in 2015, rechts hun nieuwe huis. Het gezin kreeg een microkrediet en maakte zelf een groentetuintje.  

Een nieuw huis betekent hoop en een nieuwe toekomst! 

Maak uw extra gift over op NL16 ABNA 0406472661 t.n.v. Stichting De Brug o.v.v. “Een nieuw huis” 

mailto:info@stichtingdebrug.nl
http://www.stichtingdebrug.nl/
https://www.facebook.com/groups/114024555354123/
https://www.facebook.com/groups/114024555354123/
www.stichtingdebrug.nl/dagboeken

