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Help de Spien helpers helpen! Maak een bijdrage over naar NL16ABNA0406472661  

onder vermelding van "hulp overstroming 2018". Alvast dank voor uw steun.  

Overstromingen 
 
Als gevolg van het doorbreken van een grote dam in La-
os en hevige moessonregens is het water in de Mekong, 
evenals in veel andere rivieren sterk gestegen. Op veel 
plaatsen zijn overstromingen, waardoor het dagelijkse 
leven in veel gebieden is komen stil te liggen. Wegen en 
huizen staan geheel of gedeeltelijk onder water.  
 
Ook in de Spien werkgebieden heerst watersnood. Veel 
dorpen zijn alleen nog per boot bereikbaar. De rijstoogst 
moet op veel plaatsen als verloren worden beschouwd.  
Veel mensen die als dagloners werken op het land, zitten 
zonder werk en dus zonder inkomen.  
 
Naast het voedseltekort is er ook woningnood. Veel hui-
zen zijn weggespoeld en er zijn veel daklozen. Mensen 
trekken naar hoger gelegen gebieden en wonen tijdelijk 
onder een tentzeil tot het water gaat zakken. Ook voor 
kippen, eenden, varkens en koeien moet een droge plek 
gevonden worden. 
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Om in deze acute nood hulp te bieden hebben wij besloten 
om een actie te starten om extra geld in te zamelen voor 
hulpverlening. Wij kregen al veel extra donaties waarvoor 
wij iedereen heel hartelijk willen bedanken. 
 
Inmiddels is de hulp al flink op gang gekomen. Spien me-
dewerkers delen rijst uit aan slachtoffers van de overstro-
mingen. Dat gaat in veel gevallen per boot. Op andere 
plaatsen komen mensen naar een centraal uitdeelpunt, 
waar ze rijst krijgen uitgereikt die ze per boot naar hun hui-
zen en dorpen vervoeren. 
 
Op de langere termijn zal er veel hulp nodig zijn bij de bouw 
van nieuwe huizen voor de daklozen. Ook veel wegen zijn 
beschadigd en dijken weggeslagen. 
Maar het regenseizoen is nog niet voorbij. Er kan nog veel 
regen vallen. Wij hopen en bidden dat Spien hulp kan blij-
ven bieden waar het nodig is. 
 
Een filmpje over de noodhulp van Spie-en is hier te zien. 

https://www.youtube.com/watch?v=BCMKJeYK_Kw&t=38s
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Het regenseizoen is dit jaar al vroeg 

begonnen. De regen viel langdurig 

en veel. Toen een dam in de Mekong 

Rivier, die in aanbouw was in Laos 

(stroomopwaarts van Cambodja), 

doorbrak, stroomde er een enorme 

hoeveelheid water richting Cambod-

ja. Een heel groot deel van het 

stroomgebied van de Mekong kwam 

onder water te staan. Hiertoe beho-

ren ook delen van onze werkgebie-

den. Het betekent veel overlast voor 

mens en dier.  

Met name in de afgelegen gebieden, 

waar meestal de armoede groot is,  

ondervond men veel hinder van het 

hoge water. Huizen werden wegge-

spoeld. Dijken braken door.  

Mensen zochten tijdelijk een onder-

komen op de hogere gebieden, zoals 

langs de wegen. Met een zeiltje als 

dak bivakkeren zij dan tijdelijk met 

hun families en dieren tot het water 

gaat zakken.  

Door het hoge water is ook de rijst-

oogst gedeeltelijk verwoest. Dat be-

tekent voor velen geen eten.  

 

Spien luidde meteen de noodklok. En 

in Nederland vroegen we aan de 

donateurs om hulp bij deze over-

stromingen. Na onze oproep via de 

media kwamen er veel giften binnen, 

waarvoor wij iedereen heel hartelijk 

willen bedanken.  

Spien kon meteen de hulp bieden die 

nodig was. De meest acute nood is 

voedseltekort. Daarom werden er 

zakken rijst op de Spien auto’s gela-

den en verdeeld onder de armen. 

In sommige gebieden kwamen de 

mensen per boot naar een centraal 

punt. Op andere plaatsen bracht 

Spien de rijst per boot naar de men-

sen toe. Niet alleen de rijst, maar ook 

veel groente en andere gewassen 

zijn verloren gegaan. En er zijn veel 

daklozen, zodat er ook weer nieuwe 

huizen nodig zijn. Spien vrijwilligers 

doen wat ze kunnen.   

 



 

 Help helpers helpen! 
 

  

De eerste maanden van het jaar is het 

droog in Cambodja. Daarom beginnen 

de grotere projecten al meteen in ja-

nuari. Dit jaar kon Spien al drie nieuwe 

scholen bouwen. En een andere 

school werd helemaal opgeknapt. Ge-

lukkig waren de scholen al grotendeels 

klaar voordat het regenseizoen begon 

in april. Op de foto de nieuwe school in 

Kampong Cham, die gebouwd kon 

worden mede door donaties van Wilde 

Ganzen en SSCR. 

De speeltoestellen die we ook altijd 

geven bij een nieuwe school, zullen 

later worden geplaatst als het droog is. 

Toiletten zijn ook nodig, hoewel de 

voorlichting over het gebruik ervan nog 

een uitdaging is. Hier is een gebouwtje 

toegevoegd (rechts) aan de bestaande 

toiletten.  

 

 

 

In droge gebieden is Spien druk bezig 

met de bouw van huizen voor arme 

gezinnen. Dit jaar zullen ongeveer 90 

families een nieuw huis krijgen. Het 

zijn meestal alleenstaande vrouwen 

met kinderen, die weduwe zijn of 

waarvan de man er vandoor is gegaan. 

Veel mannen gaan werken over ver, 

bijvoorbeeld in het noorden, of in Thai-

land. Sommigen blijven daar en laten 

hun gezin in armoede achter en komen 

niet meer terug. Deze gezinnen beho-

ren tot de doelgroepen die in aanmer-

king komen voor hulp van Spien.  

 

 
Om de mensen meer bewust te maken 

van de noodzaak van goede voeding, 

hebben we dit jaar eenwedstrijd geor-

ganiseerd. Elke Spien vrijwilliger-

kiestiemand uit zijnof haar dorp. Samen 

gaan ze een groentetuinaanleggen en 

groente verbouwen. Je kunt ook groen-

te verbouwen in rijstzakken, bakken, 

kokosnoten, enz. Aan het eind van het 

jaar zal er een winnaar worden gekozen 

uit de inzendingen met de mooiste tuin 

met de beste groenten. 
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GBS De Wegwijzer in Zwijndrecht hield een spon-
sorloop en haalde hiermee € 11.700 op. Elke streep-
je op de arm van deze lopers is een rondje. 

GBS De Regenboog uit Amersfoort hield allerlei acties, de jong-
ste groepen deden klusjes en verzamelde flessen. De bovenbouw 
hield een sponsorloop. Het resultaat was dit prachtige bedrag. 

Nieuw bestuurslid 
 
Op 13 juni j.l. heeft het bestuur van 
Stichting De Brug Jan Willem Bolks 
(Zwolle) benoemd als bestuurslid 
van Stichting de Brug. 
Jan Willem is 26 jaar en heeft reeds 
enige ervaring op het gebied van 
ontwikkelingswerk.  
We hopen dat hij zich snel thuis zal 
voelen en veel kan betekenen voor 
het ontwikkelingswerk in Cambodja. 

 

Onderzoek in Cambodja (Audit) 
We hebben in Cambodja een onderzoek laten uitvoeren om bevestiging 
te krijgen of we op het juiste spoor zitten met onze hulpverlening. 
Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke externe auditor die 
veel ervaring heeft met organisaties als die van ons. 
Hij heeft in het veld veel projecten bezocht en mensen die hulp hebben 
gekregen van Spie-en geïnterviewd. Ook heeft hij gesproken met ons en 
het bestuur en de vrijwilligers van Spie-en..  
In een uitgebreid rapport kregen we veel complimenten voor 
het verrichte werk in de afgelopen jaren, maar er waren ook zaken die 
beter of misschien anders kunnen. Het belangrijkste dat naar voren 
is gekomen is dat we nog meer aandacht en inspanning moeten leveren 
om de zelfredzaamheid van de lokale bevolking te bevorderen. Deze 
aanbevelingen gaan we samen met Spie-en bespreken. Ook hebben we 
zelf nog een aantal vragen die niet zijn beantwoord. Binnenkort gaan we 
met de auditor in vergadering om nog meer vragen van onze kant beant-
woord te krijgen.  
Al deze informatie wordt meegenomen in de strategie die we voor de 
komende jaren in een plan vast willen leggen. 

Colofon 

STICHTING DE BRUG  
Capellastraat 34 
7771 XM Hardenberg 
Tel. 0523- 272070 
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website: www.stichtingdebrug.nl   
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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.  
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