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Werkbezoek 
Van 23 februari tot 24 maart waren we weer op 
werkbezoek in Cambodja. Na de ziekte van Frits, met 
chemokuren en bestralingen voelde hij zich weer fit 
genoeg om mee te gaan. In dit, voor ons korte 
werkbezoek, hebben we veel kunnen doen. Bertus en 
Jenny Hamhuis, twee vrijwilligers uit Hardenberg gingen 
dit keer mee. Zij zijn meegeweest op alle districtsbezoeken 
en zullen in de toekomst als een soort back-up voor de 
directie fungeren. Link naar dagboeken werkbezoek. 
 
Districtsbezoeken 
Het voornaamste doel van dit werkbezoek waren de 
districtsbezoeken. Ze geven ons steeds een goed beeld 
van wat er speelt in het veld.  
We trekken voor elk district een dag uit. Zo’n dag begint 
met een reis naar het district, soms moeten we daar 
enkele uren voor rijden 
en dus al vroeg op pad.  
De ontmoeting met de 
vrijwilligers uit het 
betreffende district is 
heel belangrijk voor 
ons. Wij komen veel te 
weten over hun werk, 
hun moeiten, de 
problemen die ze tegen 
komen. Samen met 
hen zoeken we dan 
naar een oplossing. 
Opvallend is altijd hun 
betrokkenheid bij de 
armen en zieken in hun 
dorp. Hoe mooi is het als je je dorpsgenoten kunt helpen 
aan een beter leven? 
 
Groentetuintjes 
In ons jubileumjaar 2017 hebben we 120 nieuwe huizen 
gebouwd voor arme gezinnen met kinderen. Voor het 
eerst hebben we daar tuintjesproject aan gekoppeld. Er 
was een tuinpakket beschikbaar met zaden, gereedschap 
en omheining, zodat men bij het huis de groente kon 
verbouwen. Spien bestuursleden hebben veel voorlichting 
gegeven aan de vrijwilligers, zodat die hun kennis konden 
delen met de dorpelingen.  
Maar…. Het werd geen succes. Men is blijkbaar nog niet 
overtuigd van het belang van goede voeding. En hoe 

moeilijk is het om iemands gewoontes te veranderen. 
Samen met de vrijwilligers hebben we plannen gemaakt 
over hoe dat beter kan. We hebben voor dit jaar een 
wedstrijd uitgeschreven wie de mooiste en beste 
groentetuin heeft. Een vrijwillliger moet zelf een groen-
tetuin aanleggen en een gezin uit zijn/haar dorp uitkiezen 
die ook een groentetuin aanlegt. Samen kunnen ze het 
dan hebben over het belang van groente in je voeding.  
Ook al heb je geen stuk grond, je kunt altijd groente 
verbouwen in plastic flessen, bakken of zakken, die overal 
rondslingeren. Er is een prijs aan verbonden en eind dit 
jaar zullen we de winnaar bekend maken.  
 
Microkredieten 
Dit project dat al een paar jaar loopt is een groot succes. 
Mensen kunnen een klein bedrag ($100- $200) lenen en 
in 10 maanden terug betalen met  een rente van 1% per 

maand. Hiermee kun-
nen ze een klein 
bedrijfje beginnen en 
zo een inkomen voor 
hun gezin verwerven. 
Het liefst willen de 
vrijwilligers hiermee 
doorgaan of dit zelfs 
uitbreiden. Maar de 
Cambodjaanse over-
heid staat niet toe dat 
organisaties rente 
vragen van uitgeleend 
geld. Moeten we ermee 
stoppen? De 
vrijwilligers zeggen: 

alsjeblieft doorgaan. Geld uitlenen zonder rente, vinden ze 
geen goed idee, want dat stimuleert niet tot terug betalen. 
Wat dan? 
We hebben samen besloten om dit jaar eerst alle 
uitgeleende geld terug te laten betalen. En dan opnieuw te 
beginnen met uitlenen. Er zal wel elke extra geld worden 
geïnd, maar aan het eind als alles is terug betaald 
ontvangt de cliënt het extra betaalde geld terug. Een 
stimulans voor hen om toch alles af te betalen. En dan is 
er een beetje spaargeld om eventueel uit te breiden. 
 
Film bij foto links boven:  het oogsten van  palmsap
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Ze wonen op vijftien meter afstand van de machtige 
Mekong Rivier die elk jaar een deel van het land op-
eist. Tientallen meters grond verdwijnen dan in de ri-
vier. Veel mensen pakken hun huis op en zetten het 
een eind verderop weer neer.  
Dit gezin was te laat. Hun huis spoelde weg. Van alle 
resten die ze in de loop van de tijd vonden bouwden 
ze een nieuw onderkomen.  
Maar de rivier blijft hongerig. En nu staat het water 
hen opnieuw tot de lippen… 
Spien gaat ook voor deze familie een nieuw huis bou-
wen. Een eind verderop, zodat de rivier niet langer 
een bedreiging vormt.  

We stimuleren de aanleg van groentetuintjes bij de 
huizen. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan ge-
daan. Veel mensen zijn zich nog niet bewust van het 
belang van goede voeding. Spien vrijwilligers geven 
hierover voorlichting aan de dorpelingen.  
Soms zien we mooie voorbeelden van hoe het wel 
kan. Groente kan namelijk overal verbouwd worden, 
ook al heb je geen stuk grond.  
Een voorwaarde is natuurlijk dat er water is, een vij-
ver of een waterput.  
Maar dan zie je ook bijzondere tuintjes, in bakken en 
zakken, in flessen en allerlei ander afval dat nu goed 
van pas komt.  

In afgelegen gebieden zijn maar weinig mogelijkhe-
den voor een beroepsopleiding. Jongeren kunnen 
een vak leren bij een lokaal bedrijfje. Velen kiezen 
echter voor een baan in één van de vele grote fabrie-
ken op het platteland of in de stad.  
Dit jaar geeft Spien, bij wijze van proef, aan vijf jonge-
ren uit het Spien hulpprogramma de mogelijkheid om 
een tweejarige technische opleiding te volgen aan de 
Thai-Cambodjaans Technische School, een eindje 
buiten Phnom Penh. Enkele goedlopende beroepen 
zijn: elektricien en aircomonteur. De studenten zijn, 
na het behalen van hun diploma, verzekerd van een 
baan. Kosten per student € 1250. 

Ze is blind al sinds ze een tiener was. Ze verloor haar 
zicht toen ze een mijnenslachtoffer wilde helpen maar 
stapte daarbij zelf op een mijn. Zij en haar man kre-
gen vier kinderen. Ze leerde omgaan met haar handi-
cap en kookt zelfs elke dag het eten voor haar gezin.  
Vier maanden geleden verloor haar man een arm bij 
een auto ongeluk. Maar ze gaven de moed niet op. 
Ze legden een tuintje aan en verbouwen nu groente 
die ze verkopen. Het water moet uit een nabijgelegen 
vijver worden gehaald, dat valt niet mee met één arm. 
Wij stimuleren hen met een nieuw huis en een water-
put met een pomp, zodat het gieten wat makkelijker 
gaat. Hij wil zijn tuin graag uitbreiden, want hij heeft 
nog een extra stuk grond.  
We zijn onder de indruk van zoveel moed om wat van 
het leven te maken in moeilijke omstandigheden. 
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In een nieuw opgespoten gebied heeft Spien in 2013 
een nieuwe school gebouwd. De leerkrachten geven 
ook les in het aanleggen en onderhouden van een 
groentetuin. Elke klas is verantwoordelijk voor zijn ei-
gen tuintje.  
De school ziet er goed onderhouden uit. Mooie bloe-
menbakken bij de ingang van de school en er staan 
overal prullenbakken.  
Ook het terrein rond de school ziet er schoon en net-
jes uit. De groentetuin is omheind en er hangen heel 
veel gietertjes die de leerlingen kunnen gebruiken 
voor het begieten van de plantjes.  
Jong geleerd is oud gedaan! 
 

In Takeo is in 2004 een groot irrigatieproject gereali-
seerd. We komen er regelmatig langs en zien dan de 
prachtige groene velden. Ook nu in maart, midden in 
het droge seizoen is hier alles groen. Velden vol met 
augurken en meloenen, bonen en veel andere groen-
tesoorten. Want hier zijn grote waterreservoirs aan-
gelegd van waaruit de velden besproeid kunnen wor-
den.  
 
De boeren zijn ons nog steeds heel dankbaar en la-
ten dat zien met hun geschenken. De communeleider 
bedankt ons opnieuw voor het water dat zo’n grote 
verandering bracht in de dorpen in de omtrek.  

Moeder is weduwe en heeft een dwarslaesie. Ze is 
verlamd vanaf haar middel. Ze heeft één dochter, die 
in Phnom Penh leerde voor naaister. Maar ze moest 
daar mee stoppen omdat ze nu voor haar moeder 
moet zorgen. Ze gaat nu af en toe werken om wat 
geld te verdienen. Ze zorgt dan dat haar moeder alles 
dichtbij zich heeft staan wat ze nodig heeft, genoeg 
water en eten.  
We willen hen helpen, en geven tijdelijk rijst, zodat de 
dochter toch weer haar naaiopleiding op kan pakken. 
Niet in Phnom Penh, dat is te ver, maar hier in de 
buurt zijn er ook mogelijkheden. Dan kan ze in de 
toekomst dichtbij huis haar geld verdienen 

We bouwen dit jaar 3 nieuwe scholen. Er zijn nog 
steeds te weinig schoolgebouwen in Cambodja. 
Daardoor gaan vaak de jongste kinderen niet naar 
school.  
In een bibliotheek van een nieuwe school die we be-
zochten vinden we het Jubileumboek van Stichting 
De Brug, natuurlijk de Cambodjaanse versie, op de 
boekenplank in de schoolbibliotheek.  
Cambodjanen lezen heel weinig. We proberen dat te 
stimuleren met leuke leesboekjes in hun eigen taal, 
maar ook in het Engels.  
Lezen verbreedt je horizon, veel Cambodjanen moe-
ten daar nog aan wennen.  
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Groepsreis naar Cambodja 
Van 22 oktober tot 3 november van dit jaar organiseren we weer een groepsreis naar de projecten van Spien in Cam-
bodja. U kunt dan met eigen ogen zien wat er allemaal gebeurt en nodig is in onze werkgebieden. Daarnaast is er ook 
tijd ingeruimd voor de Cambodjaanse cultuur, we bezoeken o.a. de wereldberoemde tempels van Angkor Wat.  
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  
Bent u geïnteresseerd, laat het ons z.s.m. weten. We sturen u dan informatie toe over de reis. Of: Klik hier. 
 
 
Jarig, jubileum, feestje en liever geen cadeaus?  
Wilt je op een feest liever geen cadeaus ontvangen, maar wel een donatie 
doen aan een goed doel? Ga dan naar Gefeliciteerd.nl. 
Daar maak je in een paar eenvoudige stappen een eigen feestpagina 
aan, waarop jouw gasten direct kunnen doneren aan Stichting De Brug. 
 
Je kiest zelf een url, bijvoorbeeld: marieke-is-jarig.gefeliciteerd.nl. Je selecteert het goede doel waaraan je gasten 
gaan doneren en stuurt de link naar je pagina door aan je gasten. Zij doneren via die pagina een zelfgekozen bedrag 
aan het goede doel van jouw keuze. Ze kiezen er zelf voor om anoniem te doneren of hun gegevens met jou te delen. 
Je kunt je feestpagina persoonlijk maken met een mooie afbeelding en je eigen tekst.  
 
Zodra gasten hebben gedoneerd, zie je op je persoonlijke pagina een overzicht van hun donaties. Zo zie je precies 
hoeveel er in totaal aan Stichting De Brug gedoneerd is. Zo wordt donaties vragen voor je feest een stuk leuker. Maar 
het wordt ook makkelijker, omdat de donaties snel bij ons terecht komen. En jij hoeft er niets voor te doen. Geen enve-
loppen openmaken, geld tellen, geld overmaken. Alles gaat automatisch. 

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.  
 

Bestuurswisseling 
Door onder andere het jubileum en de voortgang van het werk in Cambodja zijn de afgelopen jaren intensief ge-
weest voor zowel het bestuur als de directie van De Brug. In die periode zijn ook verschillen van inzicht over de 
taakverdeling en het te voeren beleid naar voren gekomen. Het bestuur heeft besloten dat het beter zou zijn als 
er een nieuw bestuur zou aantreden om samen met de directie een nieuw en werkbaar evenwicht te vinden in de 
samenwerking, invulling te geven aan noodzakelijke veranderingen in de organisatie in Cambodja voor de verzelf-
standiging en het tijdig maatregelen nemen voor de opvolging van de directie. 
Bestuur en directie zijn erin geslaagd om twee nieuwe bestuursleden te vinden. Als voorzitter is benoemd Gerrit 
Bril uit Hilversum (directeur Arab Vision International)  en als penningmeester Albert ter Burg uit Hardenberg (Fi-
nancieel adviseur). Samen met hen wordt verder gezocht naar nog meer kandidaten voor het bestuur. 
Wij vertrouwen erop dat met deze stap het werk van stichting De Brug wordt gediend en zien terug op een ener-
verende periode waarin een bijdrage kon worden geleverd aan de hulp voor de allerarmsten in Cambodja. 
We beseffen dat het nieuwe bestuur en de directie de zegen van de Here nodig hebben om ook in de toekomst 
tot zegen te kunnen zijn voor onze doelgroep in Cambodja. 

Bestuur en directie stichting De Brug 

We zeggen Ina van Uffelen, Koos Koster, Henk Dorgelo en Rens Reedeker dank voor het meedenken en mee-
werken in de afgelopen jaren en in het bijzonder in het jubileumjaar waarin veel werk is verzet.  
 

Directie Stichting De Brug, Beja en Frits Weitkamp 
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