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De zon schijnt. Er staat een windje. Een prachtdag om het 25 jarig bestaan van De Brug / Spieën 
te vieren. We doen dat in Kampong Cham, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Eén van 
de provincies waar Spieën al 25 jaar haar ‘goede werken’ verricht. Mei jongstleden mochten we 
het 25 jarig bestaan al in Nederland vieren met een afvaardiging van onze Cambodjaanse 
vrienden, donateurs en relaties in het AFAS theater in Leusden. 

De viering vindt plaats in het Gouvernementspaleis. Om acht uur ’s zaterdagochtend zijn we 
aanwezig. Een ruime zaal, gelukkig voorzien van Airco, biedt plaats aan zo’n 300-400 
Cambodjanen en Nederlanders; vrijwilligers, bestuur, staf van Spieën, lokale autoriteiten, leden 
van de kerk van ds Koy, onze directeur,  collega werkers in Cambodja van andere organisaties 
maar ook Nederlanders: bestuursleden met aanhang, familieleden van Diny van Bruggen, onze 
‘Founding Mother’.  
Bij entree is het een drukte van belang. Cambodjanen 
kunnen inchecken en ontvangen dan een jubileumboek (25 
jaar) in het Khmer en een envelopje om geld in te doen, dat 
later in een donatie box voor in de zaal gedeponeerd kan 
worden. 
Bestuurslid Sam Chet figureert als ‘spreekstalmeester’ om 
het geheel aan elkaar te spreken. Bij binnenkomst ruisen 
ons bekende tonen tegemoet: het opwekkingslied 10.000 
redenen, dat inmiddels een hit aan het worden is in 
(christelijk) Cambodja! 
Na een uurtje, rond negenen, verschijnt de pas benoemde 
gouverneur van de provincie Kampong Cham, zijne 
excellentie H.E. Kouch Chamroeun met enige 
hoogwaardigheidsbekleders en kunnen we beginnen. 
Staande horen wij het Cambodjaanse volkslied aan dat 
zonder tekst door de boxen klinkt. Daarna doet een 
christelijke dansgroep op hun manier een aantal traditionele, 
zogenaamde Apsara (boeddhistische) dansen. Prachtig om 
de gracieuze, synchrone bewegingen van de verschillende 
dansers en danseressen te zien! 
Directeur Heang Koy van Spieën opent vervolgens de 
bijeenkomst. Hij blikt terug op de periode van 1992 tot 
heden. Hij bedankt prof. Phan, één van de drie mede oprichters van Spieën samen met Diny van 
Bruggen en hemzelf. Hij noemt Frits en Beja Weitkamp die helaas niet aanwezig kunnen zijn 
vanwege de ziekte en geneeskundige behandeling van Frits. Hij presenteert het Khmer 

Het jubileumboek in het Khmer 



  
jubileumboek en toont tijdens zijn speech steeds pagina’s daarvan op het beeldscherm. Bovenal 
dankt hij God die het werk gezegend heeft en ons ertoe brengt om onze naaste lief te hebben als 
jezelf. 
Dan wordt de film gedraaid die gemaakt 
en geproduceerd is door Living Image. 
De première daarvan vond in mei plaats 
in Nederland.  (Te bezien op onze 
website www.stichtingdebrug.nl!) De film 
maakt indruk en is een prachtige 
samenvatting van de portfolio van De 
Brug. 
Vervolgens komt de Nederlandse 
voorzitter, Rens Reedeker aan het 
woord. Ook hij blikt terug en vraagt 
aandacht voor zelfwerkzaamheid en een 
veranderende situatie: minder AIDS leidt 
tot de mogelijkheid andere kansarme 
groepen te helpen; educatie blijft een 
speerpunt (scholen); bij grote 
infrastructurele werken zoals irrigatie 
gaan de betrokkenen zelf meer 
meebetalen zodat geld terugvloeit naar 
Spieën voor andere projecten. Meer eigen verantwoordelijkheid en een goede samenwerking met 
de lokale overheden wordt steeds belangrijker. Over 25 jaar zijn we als Nederlandse ‘brug’ hopelijk 
niet meer nodig omdat de Cambodjanen het zelf aanpakken en oppakken met behulp van 
bijvoorbeeld overheidsfinanciering. 

 
Dan komt bestuurslid Henk Dorgelo aan het woord die 
een speech voorleest van ons afwezig directie-
echtpaar. Heftig dat zij er nu niet bij kunnen zijn! De 
ontstaansgeschiedenis wordt beschreven. Een start 
met scholen; groei naar andersoortige projecten als 
huizen, wegen, bruggen; de AIDS epidemie die het 
land treft leidt tot hulp aan slachtoffers en wezen; 
irrigatiewerken; later: micro krediet en 
beroepstrainingen. De liefde heeft steeds voorop 
gestaan zowel bij christenen in Holland die hun geld 
schonken als bij  Cambodjanen die zich inzetten; een 
onvoorwaardelijke liefde, die geeft en niet neemt.  In 
de toekomst zal er een beweging komen naar meer 
eigen aanpak van de Cambodjanen, meer eigen 
financiering. Cambodja is immers één van de snelst 
groeiende economieën ter wereld (geweest). Ook zij 
besluiten met de opmerking dat er een tijd zal 
aanbreken dat wij Nederlanders te horen krijgen: wij 
hebben jullie niet meer nodig! 
 
 

Namens de familie Van Bruggen - een zus van dr. Diny en een broer met zijn vrouw zijn aanwezig 
– spreekt Bouwina van Bruggen. Zij schetst het begin van Diny’s leven in Zuid Oost Azië: Thailand 
en Phnom Penh en wat daarna gebeurde vanaf 1992 rond De Brug / Spieën. Ze benadrukt een 
belangrijk uitgangspunt van Diny: wees niet ‘donordriven’ maar ‘field driven’! De Brug Holland is 
donor, coacht en sponsort maar Spieën ontwikkelt de projecten, voert ze uit en is verantwoordelijk. 
Maar we zijn niet alleen ‘fielddriven’ maar ook ‘love driven’. Vervolgens krijgt Roelof van Bruggen 
het woord. Namens de familie worden decoraties (Nederlandse klompjes) uitgereikt aan bestuurs- 
en stafleden van Spieën. 

Rens  Reedeker spreekt namens Stichting De Brug 

Henk Dorgelo spreekt namens Frits en Beja 

http://www.stichtingdebrug.nl/


  

Wim Jol, bestuurslid en oud-voorzitter, betreedt vervolgens de vloer. Hij lanceert de Dr. Diny 
Award. Onze ‘founding mother’ heeft zoveel betekent. Om de herinnering aan haar levend te 
houden en personen met een geweldige Bruginzet in het Cambodjaanse zonnetje te zetten, wordt 
vanaf 2017 jaarlijks een prijs uitgereikt om iemand te huldigen die een uitzonderlijke bijdrage heeft 
geleverd aan het werk. Dit jaar is een uitzondering: twee personen worden op het podium 
geroepen: prof Phan en ds Koy. Zij krijgen, als medeoprichters met Dr Diny,  een oorkonde met de 
erbij behorende versierselen! 

De nieuwe gouverneur van Kampong 
Cham sluit deze 25 jaars viering af met 
een toespraak waarin hij een goede 
samenwerking met Spieën, ook in de 
toekomst, benadrukt. Gelukkig is de 
oorlog achter de rug (1975-1978 Pol 
Pot / Khmer Rouge en daarna 
Vietnamese overheersing) en wordt de 
armoede teruggedrongen, maar zeker 
is er nog hulp van ‘buiten’ nodig met 
name in rurale gebieden!  
We gaan lunchen met z’n allen – zo’n 
150 vrijwilligers en andere betrokkenen 
– bij een barbecue restaurant. Een hele 
gezellige ervaring, niet alleen zelf 
vlees, vis, kip etc. bereiden maar in de 
‘goot’ rond de ‘bakheuvel’ ook soep 
maken….. En met stokjes eten. 
Nog juist op tijd bereiken we ’s middags 
een gigantisch paleis in Kampong 
Cham waar we om 14:30 uur verwacht 
worden. We mogen op audiëntie bij 
Hun Neng, de broer van president Hun 
Sen, die sinds 1985 dit land regeert. 
Hun Neng is Parlementslid voor de 
Cambodia Peoples Party, de partij van 

zijn broer en verkeert meestal niet in dit optrekje maar in Phnom Penh. Wilt u meer over hem 
lezen: sla ons jubileumboek er maar eens op na (interview met Herman Veenhof, ND journalist 
vorig jaar)! Na een intro door Koy, wordt er kort gesproken door Rens Reedeker, Bouwina en 
Roelof van Bruggen, waarbij de hoop wordt uitgesproken dat Cambodja een democratie blijft. Hun 

Wim Jol reikt de Dr. Diny Award uit aan  
Heang Koy en Nguon Phan 

Roelof, Tineke en Bouwina van Bruggen delen kadootjes uit 



  
Neng geeft uiting aan zijn waardering voor het werk van Spieën / De Brug. Hij zal dit blijven doen, 
ook in zijn positie als MoP. 
Het was een bijzondere, indrukwekkende dag. Maar ook een dag om dankbaar te zijn en terug te 
kijken op de liefde die God ons voor elkaar gegeven heeft. Vermoeid door alle indrukken  en het 
warme weer begeven wij ons naar ons hotel terug aan de Mekong Riverside om uit te rusten. 
 

Koos Koster, bestuurslid / penningmeester  
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De giftenpot… 
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