
Dagboek 17 
Laatste dagen in Phnom Penh 
 
Het laatste dagboek van dit werkbezoek. Zeven weken vlogen voorbij. Als we de foto’s terugkijken 
kunnen we bijna niet geloven wat er allemaal is gebeurd.  
Wat hebben we veel moeilijke situaties gezien. Maar hoe bijzonder is het om dan hulp te kunnen 
bieden.  
We hebben veel gereisd, we zijn de Here dankbaar voor bewaring in veel gevaarlijke 
verkeerssituaties. Ook kregen we een goede gezondheid en zijn er geen ongelukken gebeurd. 
 

Voor het werk in het veld heeft Spien 
drie auto’s beschikbaar, één in 
Kampong Cham, één in Takeo en 
één bij het Spien kantoor. Deze 
auto’s zijn onmisbaar voor het werk 
en hebben al heel wat kilometers 
afgelegd over vaak slechte wegen. 
Eén van deze auto’s was aan 
vervanging toe. En via een gift van 
een donateur konden we onlangs 
een nieuwe auto kopen. Deze auto 
zal gebruikt worden door Koy. Hij zal 

hem gebruiken voor zijn werk voor Spien, maar mag hem ook gebruiken voor zijn werk voor de 
kerk. Koy is predikant van zo’n 45 kleine gemeentes in het oosten van Cambodja, vaak in de 
jungle.  Spien is heel erg blij met deze nieuwe auto! 
 
Ons werkbezoek sluiten we altijd traditioneel af met een “dinner on the roof”. Op het dakterras van 
het Spien kantoor is iedereen welkom om te komen eten. De enige voorwaarde is dat je zelf eten 
meeneemt. Van alle meegebrachte gerechten maken we een buffet.  

 
 
Waterfestival 
Vandaag, 21 november begint het driedaags Waterfestival, het grootste festival van Cambodja.  
Drie dagen lang worden hier in Phnom Penh, op de Tonle Sap rivier, drakenbootraces gehouden. 
Nou gebeurt dat bij ons in Hardenberg ook elk jaar, maar geloof me, dit is niet te vergelijken.  
 
Ten eerste is de rivier een heel stuk breder, en staat er een flinke stroming in het water. Ten 
tweede zijn de boten een stuk groter. Er zijn 80 of meer roeiers aan boord van één boot. Dit jaar is 
er zelfs een record bereikt met een vermelding in het Guiness Record Book: De langste boot ter 
wereld met een lengte van maar liefst 87,3 meter en met 179 roeiers aan boord! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h0ETkDwmL78
https://www.youtube.com/watch?v=h0ETkDwmL78


 
Nieuw Cambodjaans record: de langste drakenboot ter wereld: 87,3 meter met 179 roeiers! 

 
 
 
Tijdens dit Waterfestival, dat het einde van het regenseizoen inluidt en het begin van de oogst, 
stroomt de stad helemaal vol met mensen van het platteland. Er komen zo’n 2 miljoen mensen bij 
in de stad, die toch al helemaal vol is met auto’s, brommers, tuk-tuk’s en ander verkeer.  
In het verleden hebben we de bootraces al twee keer bezocht, en daarom blijven we dit keer uit 
het feestgedruis en doen wat laatste werkzaamheden op onze kamer.  
 
 
 
 
Spien hulp in 2019 
 
 
De nieuwe plannen voor hulpverlening voor het komende jaar zijn klaar. Er is nog heel veel werk. 
We moeten vaak kiezen welke situatie de meest urgente is. Dat maakt het werk soms heel lastig.  
Plannen voor het nieuwe jaar: 
 
Een huis voor een arm gezin kost  € 1.300 
Een waterput in een dorp kost  € 250 
Een waterfilter kost € 15 
Zorg voor aidspatiënt (per jaar) € 120 
Zorg voor weeskind (per jaar) € 100 
Fiets voor weeskind € 45 
Schooluniform weeskind (2 per jaar) € 20 
Beroepsopleiding (in bedrijf) kansarme jongere € 250 
Beroepsopleiding (technische school) per jaar € 650 
 
Wilt u ons helpen?  

Maak dan een gift over op Bankrekening NL16 ABNA 0406472661 t.n.v Stichting De Brug 

 

 

 



De oogst is begonnen 
 

 
Graag tot een volgend werkbezoek! 
Frits en Beja Weitkamp 
 


