Dagboek 6 Zondag 29 oktober 2017
Vanmorgen begon de dag niet al te vroeg, we werden om half 9 opgehaald om de kerkdienst in
Prey Chhor te bezoeken.
Met wat vertraging vertrokken kwamen we om half 10 aan bij de kerk. Na een hartelijke begroeting
van en met de kerkleden hier, begon de dienst om kwart voor tien in plaats van negen uur. De
gemeente komt al vroeg samen om voor de dienst al aan Bijbelstudie te doen en zoals Beja al
eens zei: “wij hebben de klok en de Cambodjanen de tijd”.
Eerst werd er gezongen en gaf ds Koy een getuigenis van hoe hij tot geloof was gekomen. Daarna
zongen de kinderen en jongeren en werd er voor hen gebeden, we konden het niet allemaal
verstaan maar het voelde heel bijzonder en warm.

Ook de Nederlandse gasten kregen de gelegenheid een bijdrage te leveren. Bestuurslid Koos
Koster hield een korte overdenking over het loflied van Hanna en daarna zongen wij samen de een
aantal liederen: “Samen in de naam van Jezus”, “Ga met God en Hij zal met je zijn” en “10.000
redenen tot dankbaarheid”. Liederen die ze in Cambodja deels ook kennen. Wat is het mooi dat je
dat met je mede christenen aan de andere kant van de wereld dat kunt delen zonder elkaars taal
te spreken, je ziet dan ook weer de grootheid van onze Almachtige God.
Daarna hield ds. Koy een preek over “het zoutend zout en het lichtende licht” vanuit Matteüs 5.
Deze preek werd voor ons door een lid van de gemeente vertaald. Een hele bijzondere morgen.

De lunch hielden we bij de familie
Koy, heerlijke rijst met sweet en
sour, currysoep, gekookte en
gebakken kip, een waar feestmaal,
afgesloten met een beroemd kopje
koffie van ds. Koy.

Jubileumproject: Een nieuw huis voor een arm gezin

De middag hebben we besteed
aan het bezoeken van een Spieën
projecten tussen Prey Chhor en
Kampong Cham. We begonnen
met het bekijken van een nieuw
huis voor een weduwe met vijf
kinderen. Hulp aan de allerarmsten

is echt het belangrijkste werk van Spieën. Wat was de vrouw blij dat zij haar huis kon laten zien,
alle dorpskinderen kwamen kijken.
Vervolgens bekeken we twee
projecten waar Spieën een
beroepsopleiding aanbiedt
voor jongeren. Als eerste een
opleiding voor naaister.
Prachtige jurken werden er
gemaakt, echt vakwerk. Iets
verder op kunnen meisjes een
opleiding volgen voor
schoonheidsspecialist. Over
wat wel en niet mooi is kun je
verschillen van mening maar
het is in elk geval anders dan
in Nederland. Hoe dan ook,
voor beide groepen jongeren
Jongeren leren het vak van kleermaker
is een toekomst weggelegd.
Ze gaven zelf ook aan dat dit
voor hun heel belangrijk was en dat zij het zelf niet hadden kunnen bekostigen.
Op de terugweg naar ons hotel in Kampong Cham nog een van de oudste tempels bekeken bij
zonsondergang. Het was een nieuwe tempel in een oude tempel.
Maandag 30 oktober 2017
Op de Mekong rivier voor ons hotel zie je de eerste trainingen voor de drakenbootraces van het
komende waterfestival. Grote boten met veel roeiers zijn hard aan het werk.
Voor ons stond deze dag volledig in het teken van het bezoeken van projecten van Spieën in de
provincie Kampong Cham. Binnen een provincie zijn een aantal districten en we hebben ze
allemaal bezocht.
We begonnen in Kampong Siem waar we twee nieuwe huizen voor arme gezinnen bekeken. In dit
jubileumjaar bouwen we 2x 25 extra woningen voor arme gezinnen. De gasten uit Nederland
hebben voor de kinderen knuffels, speelgoed, schriften kleurpotloden etc meegenomen dus aan
aandacht hadden we geen gebrek. Sowieso trekt een groep blanke mensen met blauwe shirts al
wel de aandacht.
Via een tussenstop op een heuvel
met een prachtig uitzicht over de
omgeving (Cambodja is echt een
schitterend land) kwamen we bij een
man die een naaiatelier heeft
opgezet met een lening van Spieën.
Hij was druk aan het werk en ook
tijdens ons bezoek bleef hij
doorwerken. De zaken gingen goed,
hij had 5 bestellingen die dag, ca 2,5
á 3 uur per bestelling dus er moest
gewerkt worden.
Deze kleermaker komt ook voor in
onze jubileumfilm.
Zie www.stichtingdebrug.nl
De jonge kleermaker aan het werk

Vervolgens bezochten we een gezin in Stung
Trang dat met een kleine lening van Spieën
kippen en een varken had gekocht. Het varken
had nu 8 biggen.
Fijn om te zien dat we met een relatief klein
bedrag het verschil voor deze mensen kunnen
maken.

Het reservoir bij Ou Som zit vol. Er is een
overloop gemaakt om de dijken te
beschermen.

Na de traditionele lunch, brood met koffiemelk,
kokosnoten, maiskolven, “sticky rice” in een
bamboestok en cola bij Spieën bestuurslid Sam
Chet brachten we een bezoek aan de Dam bij Ou
Som. Vele gezinnen profiteren hier van een
enorme watervoorraad die via kanalen hun
rijstvelden kan bereiken. Tot 4 kilometer verder op
maakt men er gebruik van.

Op de terugweg naar het hotel bezochten we nog een aantal mensen die opgenomen waren in het
zieken- en wezenprogramma van Spieën. Wat ellendig om opnieuw te zien wat de ziekte Aids
allemaal teweeg heeft gebracht. We kunnen de ouders niet terugbrengen en de ziekte niet
genezen maar zijn dankbaar dat we toch met hulp een beetje uitzicht kunnen geven aan deze
mensen in een uiterst moeilijke situatie.
Dinsdag 31 oktober 2017
Vandaag verplaatsen we ons van Kampong Cham naar Phnom Penh. Na het ontbijt koffers
inpakken en uitchecken.
Als eerste nemen we een kijkje bij een nieuwe brug over de Mekong. Deze brug vervangt de
bamboobrug die elk jaar gebouwd wordt. De brug is nog volop in aanbouw. Geen railing aan de
zijkant, geen deklaag op de weg, verschillende wegwerkers zijn aan het werk en de brug moet
ergens in 2018 klaar zijn. Cambodjaans detail, het verkeer maakt al volop gebruik van de brug. Dit
is geen project van Spieën overigens.
Vervolgens bezoeken we opnieuw
projecten. We nemen een kijkje bij een oma
die zorgt voor twee weeskinderen. Beide
ouders zijn gestorven aan aids en ook de
kinderen zijn besmet. Spieën heeft geen
weeshuizen, we proberen de kinderen op te
vangen in een pleeggezin of zoals in dit
geval bij oma. We ondersteunen met rijst,
kleding en schoolspullen.
Daarna bezoeken we een klein restaurantje
aan de kant van de weg waarmee een
vrouw met een lening van 200 dollar een
zaak probeert op te bouwen. De zaken
gaan best goed, elke dag heeft ze klanten
en houdt ze geld over om van te kunnen
leven en de lening terug te betalen.

Deze vrouw startte met een lening van 200 dollar een
eigen restaurantje en kan nu in haar eigen
onderhoud voorzien.

Iets verderop staat een huis dat we in 2012 gebouwd hebben voor een arm gezin. We willen graag
zien wat de staat is van zo’n huis. Helaas zijn we dat er wel wat onderhoud gepleegd had moeten
worden. Spieën heeft in het verleden al wijzigingen gemaakt in de bouwplannen want we maken al
langere tijd gebruik van materialen die minder onderhoud nodig hebben.

We rijden door een lange straat, een zandpad van vele kilometers. Hier zien we hoe het leven van
de “gewone” Cambodjanen er uit ziet. Bij veel huizen wordt koopwaar aangeboden, fruit, mandjes
of benzine voor de scooters. Allemaal proberen ze iets bij te verdienen.
Aan deze straat staat ook een Health
Center dat in 1998 door Spieën is
gebouwd. We nemen een kijkje in het
gebouw en zien dat alles nog in goede
staat is. Fijn. De zorg staat op een heel
ander niveau dan in Nederland dus het
ziet er wel anders uit dan we gewend
zijn.
We stappen weer in de auto’s en die
brengen ons bij een door Spieën / De
Brug gerepareerde dam in Takot.
Opnieuw ontmoeten we hier twee van
Dr. Sun legt uit wat er allemaal gebeurt in een
onze filmsterren, een commune leider
gezondheidskliniek
en de boer die zijn verhaal verteld in de
jubileumfilm. Ook hier profiteren vele
gezinnen (rond de 1000) van deze dam. De 2e oogst kan bijna gepland worden.
Als laatste brengen we een bezoek aan de Elim Bijbelschool. Ds. Koy zit in het bestuur van deze
school. Jonge christenen uit heel Cambodja komen 2 jaar naar deze school om daarna weer terug
te keren naar hun dorpen om daar met hun opgedane kennis tot zegen te mogen zijn. We
bemoedigen de leraren en de studenten en bidden voor hen. Het werk van God is niet te keren ook
niet in een Boeddhistisch land als Cambodja.

Studenten van de Elim Bijbelschool

In de middag rijden we naar ons hotel in Phnom Penh. Morgen staan er voor de aanwezige
bestuursleden een aantal vergaderingen op het programma, de gasten kunnen zich een dag zelf
vermaken.
Henk Dorgelo

Allemaal aan tafel in de keuken van Koy en Somona

Groepsfoto bij Ou Som Dam

Op de dijk bij Ou Som

Lunch bij
bestuurslid Sam Chet

Samen op de schommel en
genieten van sticky rice uit
een bamboestok

De mannen achterop de auto

De vrouwen er in.

Bij een nieuw Spieën huis

Ergens in een dorp….

Op de spinnenmarkt….

Héééééérlijk, zo’n spin!

De nieuwe brug naar het
eiland die de bamboebrug zal
vervangen

Meeliften achterop de
brommer

Even de bloeddruk meten

Hier worden automotoren
gerepareerd

Kunthea en Sothea, de
leiders van Elim Bibleschool

