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Onze laatste dag in Kompong Cham city. Wat is dit een mooie stad, gelegen aan de Mekong Rivier 
met een prachtige boulevard. Het is er schoon en rustig. Ik geniet hier elke keer weer.  

 
Vandaag gaan we terug naar een gezin die 
we al op 9 maart hebben bezocht (zie 
dagboek 4). De familie bestaat uit een blinde 
moeder, een vader die één arm mist, en vier 
kinderen, de oudste is 14 jaar.  
Ze wonen in een hutje van palmbladeren en 
een stuk plastic. Maar ze gaven de moed 
niet op. Vader onderhoudt met z’n ene arm 
een grote groentetuin, waarvan hij een 
kleine opbrengst heeft. Moeder zorgt voor 
het gezin, en kookt zelfs elke dag het eten! 
Ze wonen op een laag gedeelte, in een 
overstromingsgebied van de Mekong.  
 

Dat betekent dat binnenkort als het regenseizoen begint, het water hen letterlijk tot aan de lippen 
komt. Dus moeten de groenten op tijd worden geoogst en ze moeten een ander onderkomen 
hebben.  
Gelukkig heeft de communeleider bij de Spien vrijwilligster hulp aangevraagd voor dit gezin en kan 
Spien hen helpen! Na ons verslag in dagboek 4 meldde zich al spontaan een donateur die dit 
gezin wil helpen. Vandaag gaan we opnieuw bij hen op bezoek.  
 
Al in de verte zien we de contouren van een nieuw huis, de bouw van het nieuwe huis is al in volle 
gang! De grond is een meter opgehoogd en daarbovenop wordt nu een huis op palen gebouwd, 
zodat ze geen last zullen hebben van het hoge water.  
Er is ook al een waterput gemaakt met een pomp er op, zodat het voor vader gemakkelijk is om 
zijn groenten te begieten.  

 

De waterpomp waar schoon water uit 
komt! 

Het nieuwe huis in aanbouw. Op de achtergrond (naast de 
vrachtwagen) het oude 'huis'. 

Foto van ons bezoek op 9 maart j.l. 



Vader helpt de arbeiders waar hij kan, en moeder zit voor haar hutje. We vragen ons af wat er door 
haar heen gaat? Ze kan niets zien en moet alleen afgaan op de geluiden. Maar ze is één grote 
glimlach en bedankt ons allemaal voor de hulp.  
Koy zegt dat dit gezin een heel goed voorbeeld is voor anderen. Met al hun beperkingen proberen 
ze het hoofd boven water te houden, letterlijk en figuurlijk.  

We brengen ook een zak rijst mee en twee zakken 
met kleren voor hen mee. Binnen een week kunnen 
ze al in hun nieuwe huis. Het zal voor moeder lastig 
zijn om haar weg te vinden in de nieuwe 
woonomgeving. Maar met zoveel 
doorzettingsvermogen gaat dat vast lukken.  
Ook de communeleider is er bij. Hij vertelt dat hij 
zal zorgen voor een duiker onder de toegangsweg 
naar het huis. Hij bedankt ons voor de hulp voor dit 
gezin en vertelt dat niemand in de buurt jaloers is 
op dit nieuwe huis, want iedereen had medelijden 
met dit gezin. 
  
De oudste zoon van 14 is al een tijd geleden 

gestopt met school. Hij moest helpen in het gezin. Ook helpt hij vader met tuinieren. Misschien 
kunnen we hem helpen met meer kennis over het verbouwen van allerlei groenten. Ze hebben een 
flink stuk grond tot hun beschikking, en zouden zelfs een rijstveldje kunnen aanleggen! Doordat er 
zand nodig was voor de ophoging van de grond is er een groot gat ontstaan, die straks vol water 
zal lopen. En daarin kunnen ze zelfs vissen kweken. Mogelijkheden genoeg.  
De Spien vrijwilligster staat er bij en is ontzettend blij dat ze haar dorpsgenoten kan helpen. We 
zullen dit gezin blijven volgen. We wensen hen heel veel succes en nemen met moeite afscheid.  

 
  

Vader en moeder voor hun hutje, hun oudste zoon zit in de 'deuropening'. Rechts de Spien 
vrijwilligster. Op de achtergrond het nieuwe huis in aanbouw. 

Ze zijn heel blij met deze nieuwe start in hun leven! In de 'deuropening' zit hun oudste zoon, rechts  
staat de Spien vrijwilligster. Rechts boven het huis in aanbouw. 



Op de terugweg gaan we nog langs de 
kleermaker, die we eerder tijdens dit 
bezoek hebben ontmoet. Met een lening 
van Spien kon hij een eigen naaiatelier 
beginnen. In de afgelopen weken heeft hij 
een paar blouses gemaakt voor Frits en 
Bertus. En die gaan we nu ophalen.  
 
Bij een temperatuur van 35 graden plus 
moeten de mannen de blouses passen. 
Gelukkig zit alles zoals het zou moeten. 
Ook de kleermaker is blij.  

 
We zijn uitgenodigd voor de lunch in het huis van Uy Kim Ly, de aannemer die veel projecten voor 
Spien uitvoert. Hij heeft ook een grote mangoplantage. En daarnaast ook nog veel bomen waar 
een soort lychees aan groeien. En we mogen plukken! 
Ook krijgen we twee dozen vol mango’s mee naar huis. Of het allemaal in de koffer past??? 
 
Einde werkbezoek 
Dit werkbezoek loopt alweer ten einde. Nog wat kantoorwerk en een bestuursvergadering en dan 
vliegen we vrijdagavond weer terug via Dubai naar Nederland.  
We zijn God dankbaar voor een goede gezondheid, in het bijzonder van Frits, die vorig jaar nog 
ernstig ziek was. Alle plannen voor dit werkbezoek konden worden uitgevoerd. Ook zijn we blij met 
Bertus en Jenny die ons willen helpen de komende jaren, mocht dat nodig zijn.  
 
We vertrekken met ons hoofd vol gedachten. Als we opstijgen vanaf het vliegveld in Phnom Penh, 
zien we de dorpen, de wegen, waar we de afgelopen weken langs zijn gegaan. En we gaan in 
gedachten terug naar al die mensen die we hier hebben ontmoet. We laten hen achter en gaan 
terug naar onze luxe en onze welvaart. Schoon drinkwater, zo uit de kraan, een portemonnee met 
geld waar we van kunnen kopen wat we nodig hebben. Een goed huis, een auto voor de deur.  
We hebben niks te klagen. Maar het geeft ons wel een grote verantwoordelijkheid. Wat doen we er 
mee? 
 
Vijf broden en twee vissen 
Van ons wordt gevraagd om te delen van alles wat wij 
hebben gekregen. We lazen pas een mooi stukje in een 
dagboekje. Het ging over vijf broden en twee vissen. 
Jezus leert ons op te tellen wat we hebben.  
Vijf broden en twee vissen voor duizenden mensen? Dat 
kan nooit genoeg zijn. Onze optelsom geeft een negatief 
resultaat.  
Maar bij Jezus werkt dat anders. Hij vermenigvuldigt in 
het kwadraat. En wij? Wij mogen daarvan delen, met 
mensen die niets hebben. Deel maar uit. Geef maar.  
Er is genoeg. En uiteindelijk… houd je over, twaalf manden vol!  
 
Te weten dat er in Nederland betrokken donateurs zijn die willen delen met mensen ver weg, die 
het minder hebben, geeft ons vertrouwen om ons werk voort te zetten. Dank voor alle donaties, 
reacties, gebeden en steun in de afgelopen weken. Het heeft ons heel erg bemoedigd.  
 
Wilt u ook helpen? Een nieuw huis voor een arm gezin kost € 1.300, een waterput kost € 250, 
een waterfilter kost € 15.   
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