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Maandagmorgen:
Opening van een nieuwe
kerk bijgewoond.
Een mooi gebouw
midden in het rijstveld.
Een afvaardiging van
het ministerie van religie
was aanwezig om de
opening te verrichten.

Hoe blij kun je zijn met
een rolstoel. Deze man
kan het je vertellen.
Geboren met een schisis
(hazenlip) werd hij pas
op latere leeftijd hieraan
geopereerd, kreeg een
infectie en kon sindsdien
niet meer lopen.
Zijn oude moeder kan
hem niet meer
verzorgen. Met deze
rolstoel wordt hij weer
mobiel.
Overleg met
communeleiders over het
uitdiepen van een
dichtgeslibd
waterreservoir.
Dorpelingen moeten zelf
18% van de totale kosten
bijdragen.

Oude school (links) werd gerenoveerd, nieuwe vloer, nieuw dak en nieuwe vensterroosters (foto rechts).

Elim Bible School is een opleiding
voor studenten uit afgelegen
gebieden die hier in 2 jaar worden
opgeleid tot pastoraal werker.
Daarna gaan ze weer terug naar
hun eigen dorpen om daar het
evangelie te brengen. Ze willen
graag een bibliotheek bouwen op
deze plek. De fundamenten liggen
er al. Als er meer geld is bouwen ze
verder.
Op de foto een paar leerkrachten
en de directeur (vierde van links).
In dit oude houten schoolgebouw
wordt nog steeds les gegeven. De
130 leerlingen gaan in ploegen naar
school. Omdat er niet genoeg
ruimte is, wordt er ook les gegeven
in de nabijgelegen woning van de
boeddhistische monniken.
Volgend jaar gaan we hier een
nieuwe school bouwen met 6
klaslokalen. Spien betaalt de
materialen. De dorpelingen moeten
het arbeidsloon betalen.
Het aantal leerlingen zal dan stijgen
naar 180.
Er zal dan ook een kleuterklas
worden gestart.

Leerlingen van een highschool
(bovenverdieping) die het heel
spannend vonden om op de foto te
komen.
Op deze school is vorige week een
waterput geslagen voor de 1.200
leerlingen die deze school telt.

Een nieuw Spien huis. Hier woont
een weduwe met vier kinderen,
twee ervan zijn wezen.
Met restanten van het oude huis
heeft ze een afdakje gemaakt voor
de keuken.

Prahok, een geliefd Cambodjaans
gerecht op tafel.
Prahok is gefermenteerde (rotte)
vis. En zo ruikt het ook.
Op deze foto zijn een paar vrouwen
visjes aan het schoonmaken, de
ingewanden, kop en staart worden
verwijderd. Dan worden de visjes
een dag lang in water gezet.
Vervolgens worden ze gezouten en
in een grote pot een maand lang
bewaard. En dan heb je prahok.
De viskoppen worden overigens
niet weggegooid, maar aan een
barbecuepen geregen, geroosterd
en lekker opgegeten.

Bij een Spien vrijwilligster in de
boomgaard. Ze verbouwt o.a.
pomelo’s, een soort grote
sinaasappel, waar je alleen het
vruchtvlees van opeet.

Een dichtgeslibd waterreservoir
werd dit jaar uitgegraven.
Regenwater vulde het
reservoir, maar juist in dit
gebied viel dit jaar niet genoeg
water. Boeren gebruiken het
water voor de rijstvelden, met
als gevolg dat het nu al bijna
droog staat.

Leerlingen van de highschool in Stung Trang City. Op deze school is een corveedienst ingesteld voor het
opruimen van de rommel rondom de school. Het was er heel erg schoon!
KLIK HIER VOOR EEN FILMSAMENVATTING VAN DE AFGELOPEN TWEE DAGEN.

