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Aandacht voor arme en vergeten
groepen in Cambodja
25 jaar De Brug en Spie-en
Dit jaar vieren we het 25-jarig jubileum van stichting De
Brug. Gedreven door de liefde van haar Heer mocht
Diny van Bruggen 25 jaar geleden starten met de hulpverlening aan een door rampzalige regimes geteisterd
Cambodja. Met visie en daadkracht gaf ze samen met
haar Cambodjaanse partners Phan en Koy vorm aan de
hulpverlening. Ook na haar (te vroege) overlijden mocht
het werk doorgaan en zo mogen we nu in dankbaarheid
het jubileum vieren.
Met een aantal activiteiten en een jubileumcongres willen we stilstaan bij het werk dat in de afgelopen jaren tot
stand mocht worden gebracht. Tevens willen we daardoor de donateurs en sponsors bedanken voor hun vaak
jarenlange trouwe ondersteuning en de naamsbekendheid van de stichting vergroten. We hopen dat u als
lezer van deze nieuwsbrief daaraan ook in de toekomst
uw steentje wilt blijven bijdragen. Graag berichten wij u
over de verschillende activiteiten en de voortgang daarvan.
Jubileumcongres
In het nummer van november 2016 hebben we u hier al
even kort over bericht.
Op dit congres zal een aantal sprekers een bijdrage
leveren: ds. Koy namens de partnerorganisatie Spie-en,
Joël Voordewind (Tweede Kamerlid CU) zal spreken
over het belang van kleinschalige hulporganisaties en
Tineke Huizinga (directeur De Wilde Ganzen) zal onder
andere spreken over de samenwerking met De Brug.
Daarnaast zullen Beja en Frits Weitkamp iets vertellen
over de ontwikkelingen zoals we die in de komende
jaren voorzien.
De film over de geschiedenis en het werk van De Brug
gaat op het congres in première en het eerste exemplaar van het jubileumboek zal worden overhandigd.
Jan Vayne zal op verschillende momenten het congres
muzikaal opluisteren en we danken onze Hemelse Vader met een lied in het Khmer en het Nederlands.
Kortom een zeer afwisselend programma waar we als
bestuur en directie naar uit zien als hoogtepunt van de
jubileumviering in aanwezigheid van bestuur en staf van
onze Cambodjaanse partnerorganisatie.
Hoewel u zich niet meer op kunt geven omdat er vrijwel
geen plaatsen meer beschikbaar zijn, willen wij u de
informatie toch niet onthouden.

Op DV 1 november a.s. hoopt Spie-en in Cambodja stil te
staan bij het jubileum. De voorbereidingen zijn in gang
gezet en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ook in
Cambodja wordt graag van het moment gebruik gemaakt
om meer bekendheid te geven aan het werk. De directie
en een delegatie van het bestuur van De Brug zullen deze
bijeenkomst ook bijwonen.
Jubileumboek
De eerste proefdruk van het boek is inmiddels beoordeeld
en het ziet er zeer aantrekkelijk uit, zowel qua inhoud als
qua vormgeving. Het boek heeft een omvang van 23 x 29
cm en heeft 120 pagina's met een grote diversiteit aan
verhalen en veel foto's.
Er is heel veel werk verzet om zover te komen, maar het
is het waard, het is echt een boek om in huis te hebben en
op de tafel te leggen om er steeds weer in te kijken. Deelnemers aan het congres kunnen daar in het bezit komen
van het boek. Anderen kunnen zo’n boek in bezit krijgen
door € 15 (incl. verzendkosten) over te maken op de
bankrekening van De Brug onder vermelding van "jubileumboek". Na het congres zal het boek zal u dan toegezonden worden.
Om ook andere mensen een plezier te doen voor bijvoorbeeld een verjaardag is het natuurlijk ook mogelijk om
meerdere exemplaren te bestellen.
Van harte aanbevolen!
In enigszins aangepaste vorm komt er ook een versie van
het boek in het Khmer. Op de bijeenkomst op 1 november
in Cambodja zal daarbij worden stil gestaan.
Film
In augustus 2016 zijn er door de jonge filmmakers van
Living Image opnamen gemaakt voor een langere jubileumfilm en zes korte filmpjes voor de verschillende hulpcategorieën van onze stichting. Naar aanleiding van de eerste versie van deze films zien we uit naar de eindproducten.
De lange film gaat op het congres in première en zal
daarna via de website te zien zijn. Van de film zal tevens
een versie in het Khmer gemaakt worden om in Cambodja
te gebruiken. De 6 korte filmpjes worden op onze website
gekoppeld aan de hulpcategorieën.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingdebrug.nl

Acties op scholen
Een flink aantal groepen doet mee aan één van de
drie acties die op scholen gehouden kunnen worden: werken met een microkrediet, bouwen van een
brug en het maken van een watervoorziening voor
een dorpsgemeenschap. Uit de terugkoppelingen
en de filmpjes die we tot nu toe ontvangen hebben
zien we dat er met veel enthousiasme aan de acties
wordt gewerkt. Eind maart sluit de inzendtermijn
van de filmpjes en daarna zal de jury de inzendingen gaan
beoordelen om tot winnaars te komen. Op de website zullen de filmpjes van de winnaars te zien zijn.
Jubileumproject
In het vorige nummer is uitgebreid stilgestaan bij
het jubileumproject. Ook tijdens het werkbezoek
van de directie in januari/februari is weer duidelijk
geworden dat de nood groot is. We zijn dan ook blij
dat we in dit jubileumjaar 50 extra huizen gaan
bouwen en daarbij ook de (drink)watervoorziening
verbeteren en onderwijs gaan geven over het aanleggen van eigen groentetuintjes en daarbij ook
zaad geven. Doet u mee aan dit project? Uw
extra giften zijn bijzonder welkom. In Cambodja
rekenen ze op ons.
Wat kunt u voor De Brug doen?
Naast uw gebeden, uw donaties en de aanschaf
van het jubileumboek kunt u nog meer voor ons
betekenen. Als stichting willen we graag van het
jubileummoment gebruik maken om de naamsbekendheid van De Brug te vergroten

en zo voor de toekomst nieuwe adressen te krijgen
waar we onze informatie naar toe kunnen sturen.
Als mensen informatie krijgen wordt er belangstelling
gewekt, komt er een relatie en komen er mogelijk
nieuwe donateurs bij.
U kunt ons daarbij op een paar manieren helpen.
Zijn er in uw familie, kennissenkring, kerkelijke gemeente of welk ander verband dan ook personen
waarvan u denkt: "Het zou goed zijn als die ook informatie krijgen over het werk van De Brug", stuur ons de
betreffende namen en (email)adressen dan toe via
info@stichtingdebrug.nl. Wij zorgen dan dat ze informatie krijgen en op de hoogte gehouden worden van
het werk. Vanuit privacy overwegingen is het goed
vooraf te sonderen of betrokkenen die toezending op
prijs stellen. Dat is dan tevens een mooie gelegenheid
om te vertellen waarom u het werk van De Brug steunt.
Zit u ook op Facebook? Deel dan de berichten die De
Brug daarop zet. Zo verspreidt de informatie zich snel.
Weet u nog andere mogelijkheden om het werk van De
Brug grotere bekendheid te geven; wij houden ons
aanbevolen voor suggesties. De hulpprojecten van De
Brug zijn het waard om grote bekendheid te krijgen en
breed gedragen te worden zowel in gebed als financieel. Denk eens aan het plaatsen van een stukje in het
kerkblad of een locale krant met een oproep om vriend
te worden.
Doet u zo mee om nieuwe vrienden te werven?
Heel hartelijk dank.

Een dijk van 500 m vormt een groot meer voor irrigatie in het droge seizoen. Foto: Living Image

Opening groot irrigatieproject O Som Dike
Begin januari werd in het district Stung Trang in de provincie Kompong Cham het grote irrigatieproject O Som
geopend. Vier leden van Stichting Pharus, die dit project financierde, waren daarvoor naar Cambodja gereisd
en aanwezig bij de openingsceremonie. De voormalige gouverneur van Kompong Cham, Hun Neng was hier
bij aanwezig.
De nieuwe dijk van 500 meter vormt nu een groot waterreservoir van 25 hectare.
In de dijk zijn twee grote sluizen aangebracht en er is een overloop gemaakt die de dijk moet beschermen bij
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hoog water.
Vanaf de dijk is er een kanaal gegraven van 4 kilometer lengte. De
totale oppervlakte van het gebied
dat nu bevloeid kan worden
is 2675 ha. Het water kan 5 dorpen
bereiken. In totaal hebben 1778
families (bijna 8800 mensen) voordeel van dit project.
Daardoor wordt het mogelijk om de
boeren een deel voor eigen rekening te laten nemen. In 10 jaar tijd
zal bijna 25% van de totale projectkosten worden terugbetaald
aan Spie-en. Daarvoor zijn contracten opgesteld die met een
duimafdruk zijn bekrachtigd door
de boeren. Ook is er een plan voor
onderhoud gemaakt.

Een nieuwe school in O Mlu, Stung Trang.
Deze school is gefinancierd door SSCR in samenwerking met Wilde Ganzen. Het arbeidsloon
is betaald door de gouverneur. Er zijn zes klaslokalen. We hebben bij de opening een kadootje
meegenomen: voor elk klaslokaal een prullenbak.
Om de kinderen te leren om de klas netjes te
houden. Toen we een jaar geleden de oude
school bezochten lagen er overal papiertjes en
andere rommel op de vloer. Voor de opening is
alles netjes opgeruimd.

Na 25 jaar elkaar weer ontmoeten!
Herman Veenhof, journalist van het Nederlands
Dagblad bezoekt na 25 jaar weer Cambodja en
Spie-en. Hij was medeauteur van het boek De
rivier stroomt heen en terug van Diny van Bruggen. Herman bezoekt Spie-en om een reportage
te maken voor het ND en RD i.v.m het 25 jarig
jubileum van Stichting De Brug. Ook schreef hij
artikelen voor het jubileumboek van stichting De
Brug.

Deze jongen heeft een beroepsopleiding van
Spie-en gevolgd en met succes afgerond. Zijn
droom is om een eigen bedrijfje te beginnen. Hij
stuit daarbij op het probleem dat hij niet te lang
van huis kan omdat hij ook zijn zieke moeder
moet verzorgen. Hij is de enige in de familie die
naar haar omziet. Ook de woonsituatie is heel
slecht. We bespreken of hij in aanmerking kan
komen voor een nieuw huis. Intussen blijft hij
werken bij zijn stageadres omdat hij anders geen
inkomen heeft.

Help helpers helpen!

Prachtig om te zien dat een irrigatie project uit
2005 (Thnal Dach, Takeo) zoveel werkgelegenheid en verbetering voor een groot aantal mensen heeft gebracht. Overal rondom de reservoirs
staan groentevelden.
Elke keer wanneer we dit gebied bezoeken worden we overladen met vruchten als dank voor de
verkregen hulp. Dit keer zijn het zakken vol met
kleine komkommertjes.

Al in januari is Spie-en gestart met het uitdelen
van waterfilters. Dit jaar zullen we er 3000 uit
delen aan arme gezinnen, net als in 2016.
De filter kost 18 dollar inclusief vervoer. Men
moet een eigen bijdrage betalen van 2 dollar.
Nog steeds is het ontbreken van schoon drinkwater een groot probleem in Cambodja. Deze waterfilter kan twee jaar gebruikt worden, dan moet de
binnenpot worden vervangen.

Jarig, jubileum, feestje en liever geen cadeaus?
Wilt je op een feest liever geen cadeaus ontvangen, maar wel een donatie
doen aan een goed doel? Ga dan naar Gefeliciteerd.nl.
Daar maak je in een paar eenvoudige stappen een eigen feestpagina aan,
waarop jouw gasten direct kunnen doneren aan Stichting De Brug.
Je kiest zelf een url, bijvoorbeeld marieke-is-jarig.gefeliciteerd.nl. Je selecteert het goede doel waaraan je
gasten gaan doneren en stuurt de link naar je pagina door aan je gasten. Zij doneren via die pagina een zelfgekozen bedrag aan het goede doel van jouw keuze. Ze kiezen er zelf voor om anoniem te doneren of hun
gegevens met jou te delen.
Je kunt je feestpagina persoonlijk maken met een mooie afbeelding en je eigen tekst. Zodra gasten hebben
gedoneerd, zie je op je persoonlijke pagina een overzicht van hun donaties. Zo zie je precies hoeveel er in
totaal aan Stichting De Brug gedoneerd is. Zo wordt donaties vragen voor je feest een stuk leuker. Maar het
wordt ook makkelijker, omdat de donaties snel bij ons terecht komen. En jij hoeft er niets voor te doen. Geen
enveloppen openmaken, geld tellen, geld overmaken. Alles gaat automatisch.
Schenking voor De Brug
Wilt u ons werk steunen d.m.v. een schenking?
Dat kan op een simpele manier. U kunt dit nu zelf online regelen via www.schenken.nl. U kunt zelf aangeven
hoeveel en hoe lang u wilt schenken. Ook Stichting De Brug is bij deze site aangemeld als goed doel. Wij
hebben een ANBI beschikking zodat uw (periodieke) giften fiscaal aftrekbaar zijn. Natuurlijk kunnen wij u ook
de benodigde papieren per post of e-mail toesturen.
(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!

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

Het bespaart ons kosten en wij
kunnen u nog beter informeren.
In de digitale nieuwsbrief vindt u
links en andere informatie.
Volg ons ook op Facebook!
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