Over
De Brug

Nieuwsbrief
Stichting
De Brug
Nr. 83
juli 2017

Aandacht voor arme en vergeten
groepen in Cambodja

Jubileum 1992 - 2017
Inleiding
Een drukke meimaand ligt achter ons. De activiteiten voor
het vieren van het 25-jarig jubileum en het bezoek van het
bestuur en staf van onze partnerorganisatie Spie-en
hebben heel wat energie gevraagd, maar hebben ook
grote vreugde en voldoening gegeven. Een bijzondere tijd
waarin we dankbaar stil mochten staan bij het vele werk
dat er de afgelopen 25 jaar is gebeurd en de zegen die we
daarbij hebben mogen ervaren van onze Hemelse Vader.
Tevens mochten de banden met Spie-en worden
aangehaald, mede door het programma dat we voor hen
voorbereid hadden. In het programma zat een grote
variatie aan activiteiten. Daar zat natuurlijk het congres in,
maar ook de bezoeken aan de scholen die hadden
meegedaan aan de wedstrijden. Ook trainingen voor
verdere toerusting voor het werk in Cambodja en
bezoeken aan meer toeristische onderwerpen, maar wel
met een doel.

Veel activiteiten zijn er dus uitgevoerd tijdens het bezoek
van onze partner en daar willen wij u in de komende
nieuwsbrieven iets van laten zien.
Bestuur en directie hebben het als een bijzondere tijd
ervaren en wij hopen iets van die ervaring over te dragen
door deze nieuwsbrieven.

Van Schiphol naar Hardenberg via de Tulpenroute in
de Noordoostpolder
Dit eerste nummer van de serie gaat voornamelijk over wat
wij als het hoogtepunt beschouwen: het jubileumcongres.
Jubileumcongres donderdag 11 mei

Op woensdag 3 mei hebben we onze gasten van Schiphol
gehaald: de bestuursleden ds Koy met zijn vrouw Uy
Somona, Lim Sun, Sam Chèt, Horn Sokhom, Buth Mom en
Kim Horn en de stafleden Buth Sareth, Heang Keja, Heang
Eng Kuong en Seng Horn. Prof. Phan kon vanwege zijn
leeftijd niet aanwezig zijn en Soeun niet vanwege de
komende verkiezingen.

Na een lange voorbereiding houden we vandaag ons
jubileumcongres, het hoogtepunt van de viering van het 25jarig jubileum.
We zijn te gast in de Da Vinci zaal in het AFAS gebouw in
Leusden, een prachtige locatie om dit congres te houden.
We zijn AFAS zeer erkentelijk dat zij dit congres op deze
wijze hebben gesponsored en ook de muzikale bijdragen
van Jan Vayne aangeboden hebben. Deze ruimhartige
wijze van sponsoring heeft veel bijgedragen aan dit
prachtige congres.
Met vreugde constateren we dat de zaal met ruim 300
belangstellenden vol zit, daar zijn we zeer dankbaar voor.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingdebrug.nl

Welkom
Piet Mars heet ons welkom in het AFAS gebouw en memoreert zijn ontmoetingen met Diny toen het
aids- en wezenprogramma gefinancierd moest gaan worden. Hij ging voor het eerst in 2008 naar Cambodja en inmiddels is hij als grote sponsor 6 keer in Cambodja geweest.

In Cambodja vragen ze zich nog wel eens af bij het maken
van een keuze: "Wat zou dokter Diny ervan hebben gezegd". Als we dat voor dit congres gevraagd zouden hebben dan had ze vast gezegd dat zij niet in het middelpunt
zou willen staan, maar dat zij ontzettend dankbaar was
voor wat er bereikt is in de afgelopen 25 jaar. En dat ze
daarvoor haar Hemelse Vader zou danken. Daarom wordt
die dankbaarheid in het gebed ook bij Hem gebracht.
Stilgestaan wordt bij de grote zegen die er de afgelopen 25
jaren gezien mocht worden in het werk en wordt de dank
uitgesproken voor al die mensen die daar naast Diny in de
afgelopen jaren aan bijgedragen hebben. En dat het werk
ook na haar overlijden voortgezet mocht worden onder leiding van Beja en Frits Weitkamp.
Ook voor de toekomst is de zegen van God nodig om het
werk voort te zetten.
Hoewel Diny niet in het middelpunt wilde staan wordt er
toch op gepaste wijze in woord en beeld stilgestaan bij wat
zij heeft gedaan en de grote gevolgen die dit heeft gehad
voor vele van de allerarmsten in Cambodja. Met veel respect wordt er nu nog gesproken over haar werk, niet alleen
binnen Spie-en maar ook door mensen buiten deze organisatie.

Die reizen hebben hem veranderd, hij heeft met eigen
ogen gezien hoeveel goede dingen er gebeurd zijn en nog
gebeuren bij de hulpverlening aan de allerarmsten.
Opening
Hierna heet voorzitter Rens Reedeker alle aanwezigen
welkom en in het bijzonder de leden van het bestuur en de
staf van Spie-en. Speciaal welkom ook aan de zussen
Bouwina en Trieneke en broer Jakob van Diny. In deze
momenten zullen ze met speciale gedachten en gevoelens
terug denken aan hun zus, met wie ook zij veel hebben
beleefd.
Tevens worden Katja en Erik van 't Ende welkom geheten
die het congres voor de Cambodjaanse gasten simultaan
in het Khmer zullen vertalen.
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Diny te midden van de mensen
waar ze van hield

Toespraak ds. Koy
Als eerste krijgt de voorzitter van het bestuur van partnerorganisatie Spie-en ds. Koy het woord.
Hij is zeer dankbaar voor wat er in de afgelopen jaren is
gebeurd door de hulp aan de allerarmsten Hij benadrukt
zijn verwondering dat mensen uit een ver land en Diny als
eerste zoveel compassie hebben voor de allerarmsten in
nood in Cambodja. Hij dankt God voor de wijze waarop de
hulpverlening 25 jaar lang mocht plaats vinden.
Met hulp aan zieken en wezen, het bouwen van scholen
en klinieken, het realiseren van drinkwater- en irrigatieprojecten is er de afgelopen jaren veel bereikt.

Hij feliciteert De Brug met het jubileum en geeft aan dat grote
en kleine NGO's van groot belang zijn voor een efficiënte
hulpverlening.
Ze zitten meestal direct op het werk, in de haarvaten van de
samenleving zoals De Brug ook doet. Zij hebben korte lijnen
en een laag niveau van organisatiekosten. Hij is er voorstander van om 50% van het budget van Ontwikkelingssamenwerking te laten verlopen via NGO's.
In 1988 is hij op huwelijksreis geweest naar de grens tussen
Thailand en Cambodja en daar is zijn liefde voor vluchtelingen en het Cambodjaanse volk begonnen en die is niet meer
overgegaan. Ook voor hem is Diny nog steeds een inspiratiebron.
Muzikaal intermezzo
Als permanente doelen ook voor de toekomst noemt ds.
Koy:
• Het verbeteren van de gezondheid van de armen
• Het verbeteren van scholing en vakmanschap door
o.a. het bouwen van scholen en het voorzien in studiematerialen.
• Het trainen van de armen zodat ze zelfredzaam
worden en een hulp voor de samenleving
• Doorgaan met het uitdelen van zowel lichamelijk als
geestelijk voedsel voor ieder die honger heeft

Na alle woorden is het nu de beurt aan Jan Vayne om aan
de vleugel zijn eerste bijdrage te leveren.

Spie-en blijft zich onverminderd richten op de hulp aan de
allerarmsten en rekent daarbij op de voortgaande steun in
daad en gebed van De Brug en al die bijzondere mensen
die daaraan bijdragen.
Bijdrage Joël Voordewind
Vervolgens krijgt Joël Voordewind het woord. Joël heeft als
Tweede Kamerlid namens de CU onder andere de portefeuille Ontwikkelingssamenwerking. Hij komt bij zijn bezoeken aan de kwetsbare gebieden dezelfde moeizame omstandigheden tegen die ook Diny aantrof in Cambodja. Hij
betreurt dat de omvang van het budget van
Ontwikkelingssamenwerking de laatste jaren sterk is terug
gebracht, terwijl de nood in de wereld als maar groter is geworden. Hij is er voorstander van om het budget weer terug
te brengen op het internationaal gewenste niveau van 0,7%
van het BNP.
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Met Jan Vayne op het podium is het altijd een verrassing
wat er staat te gebeuren en dat hebben we ook ervaren. Ogenschijnlijk geheel onvoorbereid begint Jan Vayne
en komt er een keur aan melodieën voorbij die op een bijzondere wijze met elkaar worden verbonden. We hebben
zelf ervaren waarom hij in binnen- en buitenland bekend
staat als een virtuoos en creatief pianist
Bijdrage Tineke Huizinga
Daarna volgt de bijdrage van Tineke Huizinga, directeur van
Wilde Ganzen. Wilde Ganzen doet vaak mee in de financiering van het bouwen van nieuwe scholen en andere projecten. Zij feliciteert De Brug met het jubileum. Diny was bij
haar zeer bekend door de columns die zij in het ND schreef
en door haar werden gelezen. Tineke was daar zeer van
onder de indruk. Als directeur Wilde Ganzen geeft zij aan
de samenwerking met De Brug als uiterst prettig te ervaren.
De Brug organiseert haar projecten op de wijze zoals Wilde
Ganzen dat graag ziet.

Henk leest een enthousiaste reactie van de Groen van Prinstererschool uit Kampen voor.
De tweede wedstrijd betrof het realiseren van een watervoorziening in een dorp vanuit een op afstand en lager gelegen meer.
De winnende groep was de Plusgroep van de Kluinveenschool uit Wierden. Zij kregen op 4 mei bezoek van een delegatie van De Brug en Spie-en en daarbij werd de prijs overhandigd.
Het filmpje werd vervolgens vertoond en is hier te zien.

De derde wedstrijd betrof het ontwerpen en bouwen van een
brug met een aantal randvoorwaarden van omvang en belastbaarheid.
Winnaar werd de Verdiepingsgroep 7 van de Regenboog uit
Amersfoort en op 10 mei kregen zij hun prijs van een delegatie De Brug en Spie-en. De brug zelf was op het congres
te bewonderen.

Keuze van de projecten in overleg met de plaatselijke leiding, veel inzet van de bevolking en lokaal eigenaarschap.
Op deze wijze kunnen we blijven rekenen op medefinanciering door Wilde Ganzen.
Schoolwedstrijden
Bestuurslid Henk Dorgelo vertelt over de wedstrijden die op
vooral op basisscholen zijn gehouden.
De eerste wedstrijd betrof het werken met een microkrediet
door een groep. Het startkapitaal van € 250,= werd geleend
van De Brug en de bedoeling was om met allerlei acties geld
te verdienen. Het startkapitaal moest worden terugbetaald
aan De Brug en de winst werd gedeeld door de school en
De Brug. Groepen van verschillende scholen zijn druk bezig
geweest en hebben er veel mee geleerd.

Ook dit filmpje werd op het congres vertoond. Het is hier te
zien.
Heel wat scholen en groepen hebben aan de wedstrijden
meegedaan en hebben op deze wijze kennis gemaakt met
De Brug en Cambodja. Een land waarvan ze veelal niets
weten.
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Na het vertonen van de filmpjes was het pauze waarin de
kramen bezocht konden worden die opgesteld stonden in
de ontvangstruimte. Andere organisaties die ook in Cambodja werken waren uitgenodigd om iets van hun werk te
laten zien, want er is zoveel hulp nodig in Cambodja. Het
was een hele gezellige drukte.

contrast staan met de nood en menselijke drama’s die helaas nog steeds actueel zijn.
Na de vertoning volgt terecht een luid applaus voor deze bijzondere productie.
De film is te zien op de website van stichting De Brug.
Ook de zes korte filmpjes, die elk zijn gemaakt over één van
de zes hulpcategorieën waarin De Brug actief is, staan op
onze website, ze zijn te zien op onze homepagina.
De Directie over verleden en toekomst
In aansluiting op de documentaire komen Beja en Frits Weitkamp, onze directie, aan het woord. Ook in de documentaire
hebben zij al het nodige gezegd over hoe ze bij dit werk betrokken zijn geraakt, wat ze drijft en hoe ze tegen het werk
aankijken. Nu komen ze live aan het woord, vertellen over
hun groeiende contact met oprichtster Diny van Bruggen,
hoe hun werk begon en hoe het verder ging.

De film
Na de pauze stelt Rens Reedeker het team voor dat de film
heeft gemaakt: v.l.n.r. Laurens van der Geer, Stephan Valkenier, Ruben Juch en Felix Govers, leden van Living
Image.

Wat klein begon is in de loop van de jaren uitgegroeid tot
een hulp organisatie met meer dan 120 vrijwilligers in Cambodja. Zij zijn de ogen en de oren van de organisatie en
hebben ook het directe contact met de mensen die hulp nodig hebben. Een organisatie actief met de bouw van scholen, hulp aan zieken, wezen en arme mensen, drinkwater,
irrigatieprojecten en microkredieten. Een organisatie die
staat, maar hoe wordt er gedacht over de toekomst?
Felix Govers geeft vervolgens een korte inleiding over Living Image, en vertelt over de samenwerking met De Brug
en het maken van de opnamen.
En dan gaat de film, waar lang en hard aan is gewerkt in
première. En indrukwekkend is de ruim 25 minuten durende
film, het resultaat van de opnamen die het team in augustus
2016 in Cambodja heeft gemaakt. Zij brachten het werk van
Spie-en in beeld, maar vooral ook de verhalen erachter.
De trauma’s van ouderen die onder de gruwelijkheden van
het Pol Pot regime hebben geleden. De nood die in de werkgebieden van Spie-en nog steeds heerst onder de allerarmsten. Maar ook komt goed in beeld wat de hulp van onze
organisatie voor de mensen betekent: perspectief en een
menswaardig bestaan.
Het wordt stil in de zaal als de film wordt vertoond,
waarin de prachtige beelden van dit mooie land in schril

Frits somt op:
De allerarmsten
In het verleden lag de nadruk op het helpen van aidspatiënten en weeskinderen en zodoende was er minder

Help helpers helpen!

aandacht voor mensen die niet onder deze categorie vielen.
We zullen onze criteria voor toelating tot het hulpprogramma herijken, maar de doelgroep allerarmsten blijft
onze prioriteit.

Muzikaal intermezzo
We komen even bij met een tweede muzikaal intermezzo
door Jan Vayne, die zich laat inspireren voor zijn bijzondere
improvisaties door het nummer "Happy birthday" als

Arme boeren
Ook zal meer hulp in de vorm van training worden gegeven.
Dit laatste is erg belangrijk omdat veel boeren niet weten
dat samenwerking loont en sparen mogelijkheden geeft
voor de toekomst. Ook wordt training gegeven hoe men onderhoud zelf kan aanpakken. Als grote groepen boeren een
beter inkomen hebben, heeft dit ook een positieve invloed
op de allerarmsten. Gelukkig zien we dat mensen die het
iets beter hebben meer aandacht krijgen voor anderen die
veel minder hebben.
Onderwijs
In de afgelopen 25 jaar heeft Spie-en 140 scholen gebouwd. Samen hebben we besloten om ook in de toekomst
scholen te blijven bouwen wanneer dat nodig is.

thema voor de “anniversary” van de stichting. Met grote
snelheid vliegen de vingers over de toetsen van de piano en
worden diverse melodieën op meesterlijke wijze aan elkaar
gekoppeld. Het applaus na afloop geeft de waardering aan
voor zijn optreden.
Het jubileumboek
En dan zijn we aangekomen bij wat niet het minste onderdeel van dit congres is: de presentatie van het jubileumboek
en het uitreiken van de eerste exemplaren. Die presentatie
wordt verzorgd door Wim Jol, de samensteller van het boek.

Ook beroepsopleidingen willen we blijven doen. Het is belangrijk dat Spie-en deze mogelijkheid geeft aan jongeren
die hier belangstelling voor hebben. Velen gaan vanaf
school naar de fabriek en leren geen beroep.
Spie-en blijft workshops geven aan deze jongeren om hun
over te halen een beroep te leren.
Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is het motto van Spie-en voor de komende
jaren. Ook mensen ervan bewust maken dat schoon drinkwater, hygiëne en goede gevarieerde voeding belangrijk
zijn voor hun gezondheid en dus hun toekomst.
Spie-en moet echt grondig nadenken wat belangrijk wordt
om te kunnen blijven helpen. Daar hoort ook bij dat Spie-en
minder afhankelijk wordt van De Brug. Fondswerving in
Cambodja is een van de uitdagingen voor de toekomst. Mogelijk dat bestuursleden en staf bijgeschoold moeten worden of er andere kwaliteiten bij moeten komen om de taken
ook in de toekomst te kunnen uitvoeren.
Spie-en hoeft dit niet alleen te doen, stichting de Brug zal
daarbij helpen. Wat blijft is de liefde. De liefde van onze donateurs en de betrokkenheid is ook doorgedrongen bij hen
die hulp ontvangen. We hopen dat we op die betrokkenheid
kunnen blijven rekenen.

Een zaak van vertrouwen” is de titel
geworden, onmisbaar bij ons werk en
dat was het ook in
de voorbije 25 jaar.
Partners uit volstrekt verschillende
cultuur, denkwereld
en voertaal werkten
en werken samen.
Het boek geeft een
impressie van het
leven in Cambodja,
de historie en cultuur. Het gaat in op
het vele dat Diny
betekend heeft voor
de Brug en samen
met Koy en Phan
voor Spie-en. Het
zoomt in op de hulpprojecten en de mensen om wie het gaat
en de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt en maken.
Er komt voor de viering van het jubileum in Cambodja ook
een Khmer versie van het boek. Daarvoor moest uiteraard
de tekst vertaald worden. Eerst in het Engels, daarna in het
Khmer, de taal van Cambodja.
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Dan volgt de uitreiking van de eerste exemplaren. Die gaan
naar Bouwina van Bruggen, die ook een bijdrage over Diny
in het boek heeft geschreven en naar ds. Koy, medeoprichter van de organisatie en directeur van Spie-en. Herman
Veenhof neemt de honneurs daarvoor waar en doet dat op
zijn eigen wijze: met een kwinkslag en zelfs een aantal zinnen in het Khmer. Ook persoonlijke herinneringen van hem
aan Cambodja worden daarbij genoemd.
Herman heeft met zijn artikelen in het boek en de vier artikelen over Cambodja en De Brug in het Nederlands- en Reformatorisch Dagblad een grote bijdrage geleverd aan het
jubileum.

10.000 redenen.
Wim eindigt zijn bijdrage met het aankondigen van het laatste programmapunt. Het zingen van het danklied: “Tienduizend redenen", tegelijkertijd in het Nederlands en de
Khmertaal. Daar is in Cambodja veel op geoefend. Met begeleiding op de piano door Jan Vayne wordt het echt een
danklied voor zoveel zegeningen.

Afsluiting
Rens rondt de bijeenkomst af met een dankwoord aan de gastheren van AFAS, Piet Mars en Herman Zondag en uiteraard
ook aan Jan Vayne voor zijn bijdrage. Van Joël en Tineke is al eerder afscheid genomen. Ook Katja en Erik worden
bedankt voor hun vertaalwerk. Als dank worden bloemen en een exemplaar van het jubileumboek overhandigd. Alle
aanwezigen worden vervolgens bedankt voor hun komst. Het was een mooie bijeenkomst waar we heel dankbaar voor
zijn. Menigeen kan na afloop maar moeilijk afscheid nemen, maar na de ontmoeting na afloop van het programma gaat
uiteindelijk de laatste gast tegen 19.00 uur op huis aan met mede nemen van een exemplaar van het jubileumboek.
De foto's van het congresdeel voor de pauze zijn van Annelies Barendrecht en die van na de pauze van Jaap Cordia.
Filmopnames van het hele congres zijn hier te zien.
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Het jubileumboek
Op het congres werden de eerste exemplaren van het prachtige jubileumboek overhandigd.
In het ND van 12 mei schreef Aad Kamsteeg onder andere:"Ter gelegenheid van het jubileum heeft De Brug een aansprekend jubileumboek uitgegeven. De samenstellers hebben begrepen hoe je een inspirerend project op aansprekende manier niet alleen bij de eigen achterban moet
brengen, maar ook bij potentieel nieuwe sympathisanten. Korte vlot geschreven verhalen, veel kleurenfoto's, overzichtelijke grafieken, statistieken en interviews. De diversiteit aan onderwerpen over geschiedenis en
werk van De Brug is groot. Maar je krijgt evengoed informatie over de
Khmers en Cambodja, tot aan de kosten van levensonderhoud en
spreekwoorden toe. Terecht wordt in het boek veel aandacht besteed
aan de in 2009 overleden Diny van Bruggen".

Kortom een boek dat het kopen meer dan waard is, voor uzelf
of om cadeau te geven aan een ander.
U kunt in bezit komen van zo'n boek door € 15 (inclusief verzendkosten)
over te maken op NL16ABNA0406472661 van stichting De Brug met vermelding van "Jubileumboek" en uw adres.
Het boek is ook voor € 10 te krijgen op de volgende adressen:
Barneveld
Berkel en Rodenrijs
Ermelo
Hardenberg
Hardenberg
Hardenberg
Lunteren
Lunteren
Spakenburg
Spakenburg
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal

Boekhandel Romijn, Raadhuisplein 49, tel 0342-413118
Boekhandel Janneke, Kerkstraat 29, tel. 010-5112486
Boekhandel Riemer & Walinga, Stationsstraat 131, tel. 0341-552405
Beja en Frits Weitkamp, Capellastraat 34, tel. 0523-272070
Boekhandel Heinink en Schutte, Markt 23, tel.0523-271983
Boekhandel Heijnk, Voorstraat 32, tel. 0523-261392
Wim Jol, Barneveldseweg 12, tel. 0318-302161 of 06-53957863
The Read Shop, Dorpsstraat 119-121, tel. 085-8889180
Bruna, De Ziel 53, tel 033-2390456
LUV, De Ziel 23, tel 033-2996063
Rens Reedeker, De Schelf 15, tel 0318-515488 of 06-22978907
Boekhandel Van Kooten, Zandstraat 143, tel 0318-512915
Christelijke boekhandel De Rank, Prins Bernhardlaan 28A, tel 0318-548882

Als er meer adressen bijkomen houden wij u via de website en nieuwsbrieven op de hoogte.
Het jubileumboek: van harte aanbevolen. Zegt het voort!

(E-mail)adreswijziging
doorgeven
Wilt u bij wijziging van (e-mail)
adresgegevens ons hiervan
even een bericht sturen? Hartelijk dank!
Wilt u graag één of meerdere
papieren exemplaren van deze
nieuwsbrief ontvangen?

Laat het ons weten, dan sturen
we ze u toe.

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!
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