Dagboek 1
11-12 oktober 2017
Het wordt tijd dat ik jullie weer bijpraat. Op Facebook verschenen al diverse berichten die mijn
dagboeken vooruitsnelden.
Gisteren ben ik hier aangekomen voor een kort werkbezoek van twee weken. En ik schrijf in de
eerste persoon enkelvoud omdat Frits dit keer niet mee kon.
Voor wie nog niet op de hoogte is, eind augustus is er bij hem een zeldzame variant van nonhodgkin kanker ontdekt in zijn mond. Dat was een enorme schrik voor ons. Maar na alle
onderzoeken bleek het ongelofelijke waarheid te zijn: er waren geen verdere uitzaaiingen. En dat
maakte ons heel dankbaar!
Inmiddels is de behandeling begonnen, namelijk drie chemokuren en daarna nog een serie
bestralingen. Maar er is goede hoop dat het kan worden genezen.
Ons werkbezoek dat op 29 september zou beginnen moesten we afzeggen. Maar er is heel veel
werk te doen. En omdat Frits goed reageert op de behandelingen, hebben we besloten dat ik toch
twee weken naar Cambodja zou gaan. Onze schoonzoon Arno en zijn dochter (onze kleindochter)
Marit gaan met me mee. Hun reis stond toch al
gepland.
Na een lange vlucht via Kuala Lumpur
arriveerden we donderdagavond op het
vliegveld van Phnom Penh waar we werden
afgehaald door een Spien delegatie. Oktober is
de laatste maand van het regenseizoen en het
is dan ook vochtig warm, een graad of 33. Al in
het vliegtuig zagen we dat Cambodja wel één
grote waterplas lijkt.
Ons Spien kantoor ligt op 15 minuten rijden van
het vliegveld en dat is heel prettig na zo’n lange
reis. We praten kort even bij en dan gaan wij
naar boven waar we onze logeerkamers op
zoeken, uitpakken, douchen en slapen.

Arno en Marit meteen achterop de auto,
samen met dr. Sun

13 oktober
Deze dag hadden we oorspronkelijk vrij gepland, maar Spien heeft een bestuursvergadering
belegd om 9 uur. Die begint, geheel op Cambodjaanse wijze, om 10 uur. We nemen het
programma voor de komende weken door, ook voor de week van het jubileumfeest als er veel
Nederlanders hier naar toe komen.
Na de lunch nemen Koy en Sareth mij
mee naar een vergadering van Sociale
Zaken, waar Spien geregistreerd staat
als hulporganisatie. Deze vergadering
wordt elke drie maand gehouden. Om
de beurt mogen een paar organisaties
zich presenteren. En vandaag is Spien
aan de beurt. Sareth houdt de
presentatie over alles wat Spien doet in
haar werkgebieden.
Daarna volgen een aantal uiteenzettingen, alles in het Khmer, Sareth kan
ook niet alles voor mij vertalen, dus ik
krijg er weinig van mee. 3 ½ uur lang
luisteren, met nog een jetlag in de
benen, maken het heel moeilijk om
wakker te blijven.
Gelukkig heb ik mijn telefoon en kan ik
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e-mails beantwoorden. Dat valt totaal niet op, want ongeveer de helft van alle 100 aanwezigen
doet hetzelfde. Zelfs de voorzitter zit te bellen tijdens de vergadering.
Ik zit inmiddels op hete kolen want Arno en Marit lopen al die tijd al rond bij de Russische markt en
zullen daar zo langzamerhand ook wel klaar mee zijn.
In de spits, en wie Phnom Penh kent, weet wat dat betekent, pikken we hen op. We laten ons
afzetten aan de riverside waar we een hapje gaan eten en we ons daarna met een tuk-tuk terug
laten rijden naar het Spien-kantoor.
De eerste dag in Phnom Penh… en die zat alweer vol verrassingen….

Even skypen met Frits

