
Dagboek 7 
18 oktober 2018 

We gaan vandaag opnieuw het veld in. Deze keer naar de 
provincie Takeo, richting het zuiden.  
We ontbijten om zes uur ’s morgens in een lokaal restaurant 
en halen dan Piet en Anton van hun hotel. Het is druk 
onderweg, zoals gewoonlijk.  
Onderweg wachten de Spien vrijwilligers en mr. Soeun, 
vice-directeur van Spien en verantwoordelijk voor de 
projecten in deze provincie, ons al op. Ze rijden voor ons 
aan om ons de weg te wijzen naar de diverse projecten die 
we deze dag zullen bezoeken.  
 
Als eerste bezoeken we een jongeman uit een arm gezin 
die een beroepsopleiding volgt bij een autogarage. Hij leert 
het vak van automonteur. Hij is heel blij met de hulp van 
Spien en studeert hier inmiddels al 7 maanden. Hij vindt het 
mooi werk en hij kan hier ook blijven werken, als hij klaar is 
met de opleiding. Hij bedankt de donateurs in Nederland 
voor de hulp die hij kreeg. Mooi om te zien hoe je met een 

redelijk klein bedrag (€ 250) iemand op weg kan helpen.  
 
Daarna bezoeken we een jongeman die 
vroeger in het Spien programma heeft 
gezeten. Hij is een wees en kreeg 
daarom rijst en schoolkleren van Spien. 
Toen hij 18 jaar was ging hij uit het 
programma en volgde een 
beroepsopleiding via een Spien donatie. 
Hij leerde mobiele telefoons repareren. 
Later kreeg hij een lening en hij heeft nu 
een eigen bedrijfje. Hij is inmiddels 
getrouwd en heeft een zoontje. Vol trots 
laat hij ons zijn telefoonwinkeltje zien. Hij 
verkoopt nieuwe en tweedehands 
telefoons en repareert ze ook. Zijn vrouw 
werkt in de fabriek en samen hebben ze 
zo een redelijk inkomen. Op eigen 

benen staan, dat is het doel van deze Spien programma’s. En hier 
is dat aardig gelukt, zo te zien.  
 
Enkele tientallen meters verderop wacht een aidspatiënt op ons 
bezoek. Ze is heel erg mager en voelt zich ook niet goed. Gelukkig 
krijgt ze wel de aidsremmende medicijnen. We moedigen haar aan 
om niet alleen rijst, maar ook groente en vlees of vis te eten. Ze 
heeft geen eigen huis, maar woont onder het huis van haar zus. 
Haar man is overleden en ze heeft drie kinderen, waarvan de 
oudste al uit werken gaat.  
Alle drie kinderen zijn gelukkig negatief, hebben dus geen aids. 
Omdat deze vrouw zo zwak is dat ze niet kan werken, brengt de 
Spien vrijwilligster haar elke maand rijst. En we vertellen haar nog 
eens dat het heel belangrijk is om de medicijnen regelmatig in te 
nemen. Alleen dan kunnen ze goed hun werk doen.  
De zus van deze vrouw zorgt ook nog voor een oude tante van in 
de zeventig. Haar man is overleden, en ook haar twee zoons. Alle 
drie waren soldaat en kwamen om. Ze kan niet meer lopen en ligt 



nu op een bamboebed. Wel wordt ze, zo te zien, 
goed verzorgd door haar familie. En ze probeert 
nog haar beide handen tegen elkaar te leggen om 
ons zo te begroeten.  
We beloven haar dat we zullen helpen, met 
voedsel, en misschien zelfs nog op een andere 
manier. De Spien vrijwilligster zal samen met dit 
‘gezin’ overleggen wat de beste manier is om hen 
te helpen.  
 
Helemaal achterin het dorp, verscholen tussen de 
struiken woont in een klein hutje, een 
alleenstaande vrouw. Ze heeft geen familie, is niet 
getrouwd geweest. Zo te zien kan ze wel voor 

zichzelf zorgen. En een nieuw huis….. ja, voor Spien begrippen is zij geen urgent geval. Ze heeft 
een dak boven haar hoofd en geen kinderen. Arme gezinnen met kinderen gaan toch voor…. 
Moeilijk is het soms om te beslissen wat de meest schrijnende situatie is.  
 
Dan bezoeken we een blinde grootmoeder die pleegouder is voor haar vier kleinkinderen. De twee 
oudste (11 en 13 jaar) gaan naar school. De twee jongste nog niet. Ze heeft staar, maar in een ver 
gevorderd stadium en kan niet meer geopereerd worden.  

We komen hier heel veel oogproblemen tegen. Wat zou een oogchirurg hier veel kunnen doen! 
Gelukkig kunnen de twee oudste kinderen hun oma al veel helpen, en dat zal in de toekomst nog 
beter gaan, als ze ouder worden.  
Van Spien krijgen ze elke maand rijst en de schoolgaande kinderen krijgen schooluniformen, 
schriften en pennen.  

Blinde pleegmoeder met vier weeskinderen.  
Rechts de Spien vrijwilligster die haar regelmatig bezoekt. 



Spien heeft dit jaar 90 dorpshuizen 
gebouwd voor arme gezinnen. Dat 
betekent dat er voor 90 families een 
nieuw leven begint. Vaak woonden ze 
achteraf of bij iemand anders onder het 
huis. In een oud krotje met een dak vol 
gaten. We hebben zelfs gezien dat er 
een gezin met kinderen onder een boom 
woonde.  
We bezoeken een weduwe van nog 
maar 33 jaar. Ze heeft vijf kinderen. Haar 
man is overleden aan tbc. Daar is hier 
een goede behandeling voor. Maar veel 
tbc-patiënten werken gewoon door en 
hebben vaak geen geld voor de 
medicijnen.  
Deze jonge moeder woonde in een heel 
klein huisje (nog net zichtbaar rechts op 
de foto) met haar vijf kinderen. Ze kreeg 
dit jaar een nieuw Spien huis. Ze kan nu 
goed wonen en verbouwt ook groente 
rond haar huis. Die verkoopt ze om zo 
ook een klein inkomen te hebben voor 
haar gezin.  
De Spien vrijwilligster (rechts) is heel blij 
dat ze dit voor deze vrouw kon doen.  
Koy heeft nog een groot pak noodles in 

de auto en bij ons afscheid van dit gezin laat hij dit bij haar achter.  
 
Een eindje verderop staan een 
heleboel dorpelingen op ons te 
wachten. Een sterke stroom scheidt 
de ene kant van een dorpsweg van de 
andere. Een oude brug is hier 
helemaal weggespoeld en nu kan 
niemand er meer langs. Het is een 
belangrijke verbindingsweg tussen 
meerdere dorpen.  
De dorpsraad heeft al een verzoek 
naar Spien gestuurd om hier een 
nieuwe brug te bouwen en dat 
verzoek is ingewilligd.  
De dorpelingen zijn heel blij en 
bedanken ons via het dorpshoofd. Hij 
legt uit hoe belangrijk deze weg is. 
Ook voor kinderen die naar school 
moeten. We hopen volgend jaar terug 
te komen en te zien hoe het is 
geworden.  
 
Het is inmiddels half 12 en heel erg warm. We gaan ergens een hapje eten.  
Piet heeft nog één verzoek, de bezichtiging van een irrigatieproject uit 2015, mogelijk gemaakt 
door Stichting Pharus.  
Het is nog een heel eind rijden en dit was oorspronkelijk niet in het programma opgenomen.  
 
 

De brug over een rivier is helemaal weggeslagen. Aan de 
overkant is de dorpsweg te zien die een belangrijke 

verbindingsschakel is tussen een aantal dorpen. 



Maar als we daar aankomen is het hele dorp uitgelopen om ons te vertellen hoe hun leven is 
veranderd sinds de aanleg van deze dam en het ontstane waterreservoir.  
Het is een prachtig gezicht, overal staat de rijst prachtig te groeien. Wat kan een dijk veel 
veranderen voor veel mensen. Bekijk hier hoe het was, begin 2015. 
 
 
Het dorpshoofd en de commune-leider 
vertellen dat het heel belangrijk is 
geweest voor dit gebied. Veel boeren 
die anders wegtrekken om elders 
werk te vinden, kunnen nu thuis 
blijven bij hun gezin. Ze verbouwen 
hun eigen rijst en kunnen er ook zelfs 
van verkopen. Kleine trekkertjes 
hebben de ploegende koeien 
vervangen. Ook de huizen in dit 
gebied zien er een stuk beter uit.  
We worden er helemaal blij van. En 
met deze beelden in ons hoofd nemen 
we afscheid van de dorpelingen en 
reizen we terug naar Phnom Penh. 

Daar is het zoals gewoonlijk een 
drukte van belang. Het duurt 
ongeveer een uur om de stad 
binnen te komen. Frits en ik hebben 
nog een evaluatiegesprek met Piet 
in zijn hotel en daarna gaan we naar 
onze kamer in het Spien kantoor.  
Piet maakte een filmpje van deze 
enerverende dag.  
 
 

 
 
Vrijdag 19 oktober 
Piet en Anton vertrekken vandaag weer naar Nederland. Ze komen rond de middag aan op ons 
kantoor voor een korte vergadering en evaluatie met het Spien bestuur.  
We hebben veel gereisd de afgelopen twee weken, veel 
gezien, ook veel geleerd.  
Het was heel leerzaam om ook de projecten in het noorden 
te zien, hoewel de situatie daar anders is dan hier. Je kunt 
niet alles één op één overnemen. Maar dat hoeft ook niet.  
We hebben veel gesprekken gehad, samen gelachen en 
gehuild. Emoties liggen hier meer aan de oppervlakte, lijkt 
wel. Maar juist die emoties geven ons werk meer inhoud.  
We bedanken Piet en Anton voor hun steun en gebed en 
zwaaien hen uit op het vliegveld.  
Wij kunnen nu even een paar dagen uitrusten op onze kamer. Dit dagboek schrijven, mails 
afwerken, en ons voorbereiden op het volgende deel: het bezoek van een groep van twaalf 
mensen uit Nederland. Maar daarover meer in ons volgende dagboek.  

https://www.youtube.com/watch?v=y1cKQktDstY
https://www.youtube.com/watch?v=YXNddxMgK-A&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=YXNddxMgK-A&t=25s

