
Woensdag 1 november 
Na een paar dagen in de provincie Kampong Cham doorgebracht te hebben zijn we gisteren aan 
het eind van de middag neergestreken in het Dyvith hotel in Phnom Penh.  
Vandaag gaat het gezelschap in groepjes uiteen om een eigen invulling te geven aan deze dag in 
Phnom Penh. Voor verschillende groepjes staat een bezoek aan martelcentrum Tuol Sleng en 
killing field Choeung Ek ten zuiden van Phnom Penh, waar de gemartelde gevangenen uit Tuol 
Sleng werden gedood en begraven. Aangrijpende plaatsen van het uiterst gewelddadig regime van 
Pol Pot.  

De bestuursleden hebben deze dag een aantal gesprekken samen met een deel van bestuur van 
Spie-en. Begonnen wordt met een gesprek met de accountant die de jaarrekening 2016 voor Spie-
en heeft gecontroleerd en in de managementletter aanbevelingen heeft gedaan ter verbetering van 
de administratieve processen. Tevens werd geconstateerd dat meer dan de helft van de 
aanbevelingen uit het vorige rapport al waren uitgevoerd.  
 

Daarna werd een gesprek 
gehouden met een kandidaat 
om een audit uit te voeren 
naar de verschillende 
categorieën hulpprojecten 
waarbij de vraag is: doen we 
de goede dingen en doen we 
de dingen goed. Vanuit de 
resultaten van de audit willen 
we samen met het bestuur 
van Spie-en bezien welke 
maatregelen nodig zijn voor 
de verdere ontwikkeling van 
de organisatie de komende 
jaren. 's Middags hebben we 
nog een tweede kandidaat 
voor het uitvoeren van de 
operational audit gesproken.     

 
Afgesproken was dat we elkaar als groep aan het eind van de middag zouden ontmoeten op de 
Russische markt. En ondanks de grote drukte op die markt gelukte dat snel. Na het bezoek aan de 
markt zouden we elkaar in de Jars of Clay, een restaurant dat gerund wordt met behulp van ex 
prostituees (een soort Scharlaken Koord project), en waar al sinds de tijd van Diny menig kopje 
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koffie door Bruggers en bezoekers is gedronken. Omdat de ervaringen de dag ervoor met het 
avondeten in het hotel niet zo  goed waren bleven we ook eten. 
Er werd op tijd naar bed gegaan want om 06.30 uur zouden we worden opgehaald. 
 
Donderdag 2 november 

Vroeg op pad voor bezoeken aan 
projecten in de provincie Takeo. 
Inmiddels hadden Lusanne, de zus 
van Gerjan en haar vriendin Anneke 
zich aangesloten bij de groep. Na 
vier weken Vietnam nu 2 weken 
Cambodja en daarna Thailand om 
op 1 december weer thuis te zijn.  
Eerst naar de opening van de 
nieuwe school in Chhok Sar in het 
district Samrong.  
Daar waren we keurig op tijd, maar 
toen bleek de gouverneur van het 
district nog niet aanwezig. 
Toen was er gelegenheid om alle 
kinderen, die al keurig op de stoelen 
zaten in hun schooluniform, het 
Hollandse "hoofd, schouders, knie 
en teen" aan te leren. Dat viel in de 
smaak, ze hadden er veel lol in.  

Toen eenmaal de districtgouverneur er was kon het programma beginnen. Als eerste voerden 
danseressen een traditionele dans uit. Daarna sprak de communeleider, hij gaf aan zeer blij te zijn 
met het werk van Spie-en en de bijdrage die vanuit de gemeenschap zelf was geleverd voor de 
nieuwbouw. Vervolgens gaf Spie-en verantwoordelijke Touch Soeun een overzicht wat Spie-en in 
de afgelopen jaren allemaal in het district en in deze commune had gedaan.  
 
Daarna hield Roelof van Bruggen een 
toespraak waarbij hij allereerst naar de 
kinderen liep om hen te feliciteren en  
toe te spreken. Tegelijk werden er 
Donald Duck poppetjes  uitgedeeld en 
kreeg de school vier voetballen. De rest 
van de toespraak kwam vanachter het 
spreekgestoelte op de speciale 
verhoogde podiumtent. Aan het eind 
werd Tineke er nog bij gehaald en gaf 
hij aan die dag 47 jaar getrouwd te zijn. 
Dat was niet helemaal waar want de 
speech was geschreven voor de 
eerdere feestdatum van 3 november en 
dat was wel de juiste dag. Maar omdat 
de speech al vertaald was in het Khmer 
werd de oorspronkelijke tekst 
aangehouden. 
 
Daarna kreeg districtsgouverneur Sin 
Sophal het woord. Ook hij gaf aan zeer blij te zijn met al het werk dat Spie-en ook in zijn district 
doet en de bijdrage die daarbij door de gemeenschap wordt geleverd. 
Na alle toespraken werden er schooluniformen en schoolspullen overhandigd aan de kinderen die 
in het ondersteuningsprogramma zitten en tweedehands fietsen voor kinderen die in het 
hulpprogramma zitten en ver van school wonen. 

De nieuwe school met zes lokalen in Chhok Sar 

Roelof en Tineke van Bruggen tijdens de toespraak 



Daarna kon het lint door geknipt worden voor de officiële openingshandeling. Heel wat mensen 
een klein knipje en tenslotte de laatste knip door de districtsgouverneur. 

 
Daarna kinderen in de klassen bezocht en heerlijke zoetigheden van rijst gegeten en kokosmelk 
gedronken. Een echt feest. Inmiddels waren Anneke en Wim Noort met dr. Sun op weg gegaan 
naar een aantal aidspatiënten. 

Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en meer dan 3 km van school wonen krijgen 
een tweedehands fiets. 

Een kijkje in de nieuwe school. De kinderen krijgen schriften en pennen. 



 
De groep zou na de school een bezoek brengen aan de nieuwe brug in Ang Kunh. Voor het eerst 
maakten we mee dat Koy de weg kwijt was en zo belandde een deel van de groep bij het nieuwe 
reservoir in Krang Leav en het andere deel bij de brug. Bij het reservoir werd snel een villageleader 
opgeroepen die zijn grote dank uitsprak voor dit werk. Het voorzag in drinkwater voor een drietal 
dorpen. 
Voor de lunch werden we gastvrij onthaald bij Soeun, zijn vrouw had weer een voortreffelijke 
maaltijd klaargemaakt. Wat een gastvrijheid ieder keer weer. 

 
Na de lunch reden we naar een irrigatieproject in Thnal Dach dat nog door premier Hun Sen werd 
geopend. Op het meer werden bootraces gehouden met traditionele boten ter gelegenheid van het 
waterfeest waarmee het einde van de regentijd werd gevierd. We waren de speciale gasten van 
Soeun waarvoor apart een zitgelegenheid in een feesttent langs de kant was gemaakt. Leuk om 
mee te maken, maar je voelt je ook wel een beetje zitten. 
Het einde ervan hebben we niet meegemaakt omdat we weer tijdig terug moesten naar Phnom 
Penh om niet in de ergste drukte te komen. Weer een bijzondere dag. Afscheid genomen van Wim 
en Plony met de dochters Tineke en Hanneke. Zij gaan vrijdag naar Seam Reap om vandaar 
maandag naar huis terug te keren. 
 
Vrijdag 3 november 
Vandaag weer een aantal projecten in Takeo, wel een dag met hindernissen. Onderweg een 
langdurige file, waarbij het mogelijk bleek om op een weg met 2 keer 1 rijstrook met 4 auto's de 
ene kant op te gaan en met 1 auto de andere kant op. Vijf auto's breed op een smalle weg. Een file 
die veroorzaakt werd omdat er in een dorp marktkraampjes een eind op de weg stonden en er 
bijna geen doorkomen aan was met alle mensen. Politieagenten erbij die niet zorgden dat de 
kraampjes naar de kant gingen, maar alleen keken of de 4 rijen auto's tijdig tot 1 rij waren 
samengevoegd. Een bijzonder land. 
 

Groepsfoto voor het huis van mr. Soeun 



Na het lange oponthoud naar het project in Sre Ronorng waar in 2016 een waterreservoir voor 
irrigatie in gebruik is genomen. Aan het peil in het reservoir was duidelijk te zien dat er dit jaar te 

weinig regen was gevallen. Op de dijk 
langs het meer genoten van de 
bekende onderweglunch met 
stokbroodjes met gecondenseerde 
melk, kleine bananen en ander fruit. 
Vervolgens zijn we over zeer hobbelige 
wegen naar de brug annex sluis bij 
Leach Bo gereden. Een oude brug die 
deels hersteld was dit jaar, maar door 
de regenval niet afgemaakt kon 
worden. Dat was ook te zien. Een flink 
deel van de oevers achter de sluis 
waren weggeslagen. Eerst wachten tot 
het water uit het kanaal was om dan de 
wanden van de sluis te verlengen en 
de oevers weer aan te vullen. 
 
 
 
 

Na dit project weer op weg naar het Spie-en kantoor. Daar hebben we het bezoek afgesloten met 
een aantal toespraakjes en het samen met Frits en Beja, die via skype verbonden waren, zingen 
van het lied 10.000 redenen tot dankbaarheid. En die waren er zeker ook tijdens dit bezoek. 
 
Daarna nog gegeten in een dependance van Jars of Clay in de buurt van het kantoor en afscheid 
genomen van Koy en Sun die terugkeerden naar Prey Chhor. 
In het hotel hebben we nog op passende wijze het 47-jarig huwelijk gevierd van Roelof en Tineke. 
Toen was het tijd om afscheid te nemen. Anneke en Wim zouden zaterdag vroeg op pad gaan 
naar het station om met de trein naar Sihanoukville te gaan en Koos, Rens en de schoonzoons 
Peter en Leendert gingen eveneens vroeg naar het vliegveld. 
 
Aan een bijzondere bezoek met een bijzonder gezelschap kwam een eind.  
Henk en Sjanet zijn samen met Heinrich en Leida zaterdagavond naar huis gevlogen, Bouwina 
gaat maandag terug en dan gaan Roelof met Tineke en dochter Janet en man Wim naar Seam 
Reap om later in de week naar huis te gaan. 
 

Rens Reedeker 
 
  

  

Sareth bereidt de inmiddels beroemde  
'stokbrood-koffiemelk-banaan-lunch'. 



 
 

 

 
 
 
 
 
Roelof spreekt 
de kinderen toe.  

 

 
 
 
 
Dat wordt erg 
gewaardeerd. 

 

 
 
 
 
Tijdens de 
toespraken… 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
In het 
rijstveld…. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groepsfoto op 
een nieuwe 
Spien brug 

 

 
 
 
 
 
 
 
Het Spien logo 
boven de 
nieuwe school in 
Chhok Sar 



 

 
 
 
 
 
 
Ergens in het 
veld….. 

 

 
 
 
 
 
Klaar voor 
vertrek…. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Het afscheid in 
het Spien 
kantoor…. 

 


