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25-jarig jubileum Spien/De Brug 
Op 28 november 2017 heeft Spien het 25-jarig jubileum 
herdacht in Cambodja. De herdenking vond plaats in 
Kompong Cham City, waarvoor de gouverneur de grote 
vergaderzaal van het provinciehuis beschikbaar had 
gesteld. 
Een prachtige locatie voor een bijzonder jubileum.  
De zaal zat vol met alle Spie-en medewerkers, 

vrijwilligers en genodigden en bijna allemaal in het 
blauwe jubileumshirt dat bij de ingang uitgereikt werd. 
Een prachtig gezicht. Vanuit Nederland waren 
familieleden van Diny van Bruggen aanwezig, en verder 
bestuursleden en oud-bestuursleden. 
Er waren diverse toespraken. Spie-en directeur Heang 
Koy sprak zijn dankbaarheid uit voor zoveel jaren van 
hulpverlening. Voorzitter Rens Reedeker sprak namens 
het bestuur van Stichting De Brug, bestuurslid Henk 
Dorgelo las een toespraak voor van het directie-
echtpaar Frits en Beja Weitkamp, die i.v.m. ziekte niet 
aanwezig konden zijn.        
 

 
Bouwina van Bruggen sprak de aanwezigen toe namens 

de familie van Bruggen. Na Bouwina nam Roelof het 
woord om daarna samen met Bouwina en zijn vrouw 
Tineke een Nederlandse „onderscheiding‟ uit te reiken 

aan bestuur en staf: een Delftsblauw klompje.  
Bestuurslid Wim Jol kwam daarna met een verrassing 
voor de beide oprichters van Spien, Heang Koy en 
Nguon Phan. Zij kregen beiden de „Dr. Diny Award‟ 
uitgereikt, bestaande uit een medaille, een dragers 
insigne en een oorkonde.  

Deze Dr. Diny award is ingesteld om de herinnering 
aan Diny van Bruggen levend te houden. 
Als laatste sprak de nieuwe gouverneur van de provincie 
Kompong Cham, dhr. Kouch Chamroen, de aanwezigen 
toe.  De viering werd afgesloten met een gezamenlijke 
lunch met alle Spie-en medewerkers en de Nederlandse 
delegatie.  
Meer informatie over dit jubileum en het werkbezoek 
vindt u op onze website Nieuws  Dagboekverslagen. 
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In dit jubileumjaar was er speciaal aandacht voor 
arme gezinnen die een huis nodig hadden. Maar 
liefst 120 gezinnen kregen een nieuw huis. Namens 
hen allen heel hartelijk dank aan ieder die dit 
mogelijk maakte.  Een paar verhalen: 
 
Vorig jaar waren we op bezoek in een dorp midden in 
een rubberplantage. De Spien vrijwilligster bracht ons 
naar een gezin, bestaande uit een opa met 7 
kleinkinderen, allemaal wezen. Zijn jongste dochter van 
16 moest de kost verdienen. Elke morgen ging ze vroeg 
op pad om de latex te oogsten en naar de fabriek te 
brengen. Daarna moest ze zorgen dat er eten op tafel 
kwam. Opa was ziek en moest erg hoesten.  
Dit gezin is in het Spien programma opgenomen en 
kreeg vanaf die dag elke maand rijst. Het bouwvallige 
hutje waar ze met z‟n negenen woonden was niet van 
henzelf, maar van de rubberfabrikant. Zelf hadden ze 
geen stukje grond. (Meer hierover in de film op de 
homepagina van onze website.)  
 
De Spien-vrijwilligster heeft toen overlegd met het 
dorpshoofd en ze kregen een stukje grond 
aangewezen. Daar heeft Spien dit jaar een huis voor dit 
gezin gebouwd. Naast het huis heeft de vrijwilligster 
een groentetuintje aangelegd en zij leert opa en zijn 
dochter hoe ze die moeten onderhouden. 
Tijdens het werkbezoek bezochten we dit gezin. Opa 
zag ons aankomen en kwam ons al van ver tegemoet. 
Een blijde lach van oor tot oor op zijn gezicht.  
Hij is de koning te rijk met deze nieuwe start in zijn 
leven.   

 

 
Dit gezin in district Tramkak van Takeo heeft begin dit 
jaar een nieuw huis gekregen. De vader (een alcoholist) 
was al tijden verdwenen en keek niet om naar zijn gezin 
met vier kleine kinderen. Het gezin verwaarloosde en 
leefde in bittere armoede. De vrijwilliger van Spie-en 
trok zich het lot van dit gezin aan en heeft een verzoek 
ingediend om een nieuw huis te bouwen. Op de foto zie 
je dat de moeder zo blij is dat ze aandacht krijgt en niet 
meer alleen met de zorgen zit. Maar helaas toen het 
huis klaar was is de man teruggekomen en heeft zijn 
vrouw mishandeld en gedood. Wat een tragisch 
gebeurtenis. Na veel overleg is de oma van de kinderen 
bij de kinderen in huis getrokken. Zij wil de zorgen van 
de moeder overnemen. Spie-en zal dit gezin blijven 
volgen. 

 

Ik heet Sang Sitha en ben weduwe. Ik woon in 
Chamcar Leu district van Kampong Cham. De naam 
van mijn man is Nea Ny. We zijn getrouwd in 2010 en 
kregen 2 zonen. Hij is overleden in 2016 aan een lever 
virus. Ook woont er in ons gezin nog een oude vrouw. 
Voordat ik dit nieuwe huis van Spie-en kreeg woonden 
we in een heel slecht en klein huis. Ik had niet kunnen 
dromen dat ik ooit zo‟n mooi huis zou krijgen. Ik ben zo 
blij omdat ik het niet zag zitten om zelf een ander huis 
te bouwen. Ik doe mijn best om mijn familie zoveel 
mogelijk te ondersteuen door het verbouwen van 
groenten. 



 Help helpers helpen! 
 

Mijn naam is Chea Chhim en ben 21 jaar en zoon van mijn 
moeder Sam Rim. Zij was een arme weduwe en leefde in 
het dorp Rokah en het district Bati van Takeo. Ze had 3 
kinderen, 2 zonen en een dochter.  Toen ze ziek werd was 
er niet genoeg te eten en vroeg Spien om te helpen om voor 
inkomen te zorgen.  

Maar op een gegeven moment was mijn broer 
verdwenen. 
Hij is al meer dan 10 jaar zoek en we hebben niets 
meer van hem gehoord. De situatie van mijn moeder 
werd steeds slechter. Toen kwam de vrijwilliger Pha 
Kang van Spie-en bij ons op bezoek. Zij heeft er voor 
gezorgd dat ik een beroepsopleiding kon volgen om het 
vak van smid en lasser te leren. Ik heb die opleiding 
met succes afgerond en heb nu een baan. Omdat we in 
een heel oud huis woonden, heeft de vrijwilliger er voor 
gezorgd dat we in aanmerking kwamen voor een nieuw 
huis.  
We waren heel erg blij met dit nieuwe ijzeren huis. We 
voelden ons zo gelukkig. Het is wel heel erg jammer dat 
mijn moeder er niet lang van kon genieten. Zij stierf 6 
dagen nadat we in het nieuwe huis zijn getrokken. Nu 
woon ik alleen in dit huis en dank Spie-en voor alle hulp 
die ik heb gekregen. 
 
 

 
Ik ben een Oma van 75 jaar en woon in het dorp Preah in 
het Stoung Trang district van Kampong Cham. 
Ik leef samen met mijn twee kinderen.  

 
Het oudste kind is een dochter en is ook weduwe en 
heeft 2 kinderen en mijn tweede kind is een zoon die 
geestelijk en lichamelijk gehandicapt is. 
 
We leefden in een heel oud hutje en waren afhankelijk 
van de natuur. Als we kikkers konden vangen, waren 
we al heel blij, maar vaak hadden we niets te eten. 
Omdat we heel erg arm waren heeft het dorpshoofd 
Spie-en gevraagd om een nieuw huis voor ons te 
bouwen. 
De Spie-en vrijwilliger helpt ook met het verbouwen van 
groente. Ze hebben een tuintje voor mij gemaakt en ook 
de buren helpen mij om de tuin te bewerken. We zijn 
heel erg blij dat onze leefomstandigheden aanzienlijk 
zijn verbeterd.  We danken de mensen van Spie-en 
voor deze goede hulp. 
 
 
 
 

 
Mijn naam is Brak Hiek en ben weduwe die woont in het 
dorp Trapeang Romdual en het Samrong district van Takeo. 
We hebben 2 kinderen verloren tijdens de Pol Pot periode.  

 
In 1985 is mijn man uit de palmboom gevallen en bleef 
heel erg gehandicapt. Hij kon niet werken en wij hadden 
bijna niets te eten. In 1987 is ook mijn man overleden. 
Daarna heb ik niet goed kunnen zorgen voor mijn gezin. 
Ik heb ze zes jaar helemaal alleen gelaten. Ze moesten 
maar voor zich zelf zorgen en ik ben naar Phnom Penh 
vertrokken om daar te werken als serveerster. In 1994 
heb ik besloten om terug te gaan en ben gaan werken 
bij de buren op het rijstveld. Ik zorg nu voor 2 
kleinkinderen en wij woonden tot voor kort in een krot 
van een huis. Als het regende werd alles nat en kon 
bijna geen droog plekje meer vinden. Ik heb een erg 
moeilijk leven gehad en ben nu zo blij dat ik een nieuw 
huis heb gekregen van Spie-en. Als het nu regent, kijk 
ik naar de kinderen als ze slapen. Mijn zorgen zijn 
voorbij en ben heel erg blij. Ik bedank Spie-en voor hun 
hulp. Zonder hen was het leven erg moeilijk. 
 
 
 



 Stichting De Brug Cambodja 

Stichting De Brug is op zoek naar 
 

nieuwe bestuursleden m/v 
 
Bent u geïnteresseerd, of wilt u 
eerst meer informatie, stuur dan 
een e-mail naar 
info@stichtingdebrug.nl of neem 
contact op met de voorzitter van 
het bestuur dhr. Rens Reedeker, 
tel. 06-22978907 

Afscheid twee bestuursleden 
Het bestuur van Stichting De Brug heeft afscheid 
genomen van twee bestuursleden. Vorig jaar is Anneke 
Noort afgetreden. Anneke, in het dagelijks leven arts, is 
15 jaar bestuurslid geweest. Ze heeft Cambodja 
meerdere malen bezocht. Ze heeft haar bijdrage 
geleverd aan met name het medische programma, 
vooral in de tijd toen de aids op zijn hoogtepunt was.   
In november heeft het bestuur afscheid genomen van 
Wim Jol. Wim is in 2007 aangetreden en is voorzitter 
geweest van 2008 tot 2015. De laatste twee jaar heeft hij 
zich vooral ingezet voor alle werkzaamheden betreffende 
het 25-jarig jubileum. Hij is één van de samenstellers van 
het Jubileumboek “Een zaak van vertrouwen”.  

Stichting De Brug is hen veel dank verschuldigd voor de manier waarop ze hun kennis en tijd hebben ingezet voor de 
allerarmsten in Cambodja. 

 
 
 Jubileumboek  
“Een zaak van vertrouwen” 
 
Hebt u ons prachtige  
Jubileumboek nog niet? Het 
is nog steeds verkrijgbaar.  
 
Maak € 15 (inclusief 
verzendkosten) over op 
NL16ABNA0406472661 van 
stichting De Brug met 
vermelding van 
"Jubileumboek" en uw 
adres. 
 
Wij sturen u het boek dan 
zo spoedig mogelijk toe.  
 

 

Wilt u ons werk steunen d.m.v. een  
Schenking? 

Ga naar www.schenken.nl. U kunt zelf aangeven hoeveel en hoe lang u wilt schenken. Ook Stichting 
De Brug is aangemeld op deze website als goed doel.  

Hebt u hulp nodig? Laat het ons weten, dan regelen wij het voor u.  
Alvast hartelijk dank! 

 

 

 

   

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!  
 
 

 

 

 

(E-mail)adreswijziging doorgeven 
 
Wilt u bij wijziging van adresgegevens 
ons hiervan even een bericht sturen? 
Hartelijk dank! 
 

Nieuwsbrief per e-mail?  
Wilt u deze nieuwsbrief in het 
vervolg per e-mail ontvangen? 
Laat het ons weten!  
 

Het bespaart ons kosten en wij 
kunnen u nog beter informeren. In 
de digitale nieuwsbrief vindt u 
links naar filmpjes van projecten 
en meer informatie.  
 
 

Anneke Noort-van Zadelhoff Wim Jol 
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