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Aandacht voor arme en vergeten
groepen in Cambodja
Terugblik op 2018
Het jaar 2018 is alweer bijna voorbij. En ook dit jaar konden we, dankzij de liefde en aandacht van donateurs uit Nederland
weer heel veel betekenen voor de arme gezinnen in onze werkgebieden. Duizenden mensen kregen voedsel en water.
Droge gebieden konden worden bevloeid doordat er irrigatiekanalen werden gegraven zodat er nu ook in de droge tijd rijst
kan worden verbouwd.
We mochten twee keer een werkbezoek brengen, in maart en in oktober/november. We mochten Nederlandse donateurs
en belangstellenden rondleiden. We zijn dankbaar voor een goede gezondheid, voor de zegen op al het werk dat kon
worden gedaan en voor de vele donaties die al het werk mogelijk maakten.
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van alle werk wat kon worden gedaan in het afgelopen jaar. En ook een vooruitblik
op de plannen voor het nieuwe jaar. Namens alle Cambodjanen heel hartelijk dank!
Scholen
Er werden dit jaar maar liefst drie nieuwe scholen gebouwd,
voor kinderen in het lager onderwijs, allemaal met zes lokalen. Alle lokalen werden voorzien van nieuw schoolmeubilair
en schoolborden. Bij de scholen werden ook toiletten gebouwd en speeltoestellen geplaatst.
Duizenden kinderen krijgen nu beter onderwijs doordat de
klassen niet meer zo overvol zitten en er meer ruimte is voor
bijvoorbeeld een bibliotheek.
Naast de nieuwe scholen is er ook een oud schoolgebouw
opnieuw geverfd, de school kreeg een betonnen vloer, waar
er voorheen alleen een zandvloer was. Ook kreeg de school
een nieuw dak en vensters.
Tijdens de feestelijke openingen in oktober kregen alle leerlingen schriften en pennen uitgereikt.

Huizen
Dit jaar kregen 93 arme gezinnen een nieuw huis. Dat betekent dat mensen die eerst onder een afdakje woonden of
hun huis verloren tijdens de overstromingen van deze zomer weer een nieuw leven kunnen gaan opbouwen met hun
gezin.
Bruggen, duikers, waterputten en filters
Heel belangrijk voor het verkeer tussen de afgelegen dorpen zijn de wegen en bruggen, vooral in het regenseizoen.
We bouwden een brug en legden 49 duikers onder zandwegen, zodat het water de weg niet kan wegspoelen.
Er werden meer dan 70 waterputten gegraven waardoor
honderden mensen water kregen.
Er werden 2.000 waterfilters uitgedeeld waardoor even zoveel gezinnen schoon drinkwater kregen. Ook op scholen
deelden we waterfilters uit voor de leerlingen.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingdebrug.nl

Irrigatie
Er werden zeven kleinere en grotere irrigatieprojecten uitgevoerd. Vele kilometers irrigatiekanalen werden gegraven,
dijken aangelegd, sluizen gebouwd. Ook werden een paar
grote watervijvers uitgegraven, zodat het water dat er in het
regenseizoen valt kan worden opgevangen en bewaard
voor het droge seizoen.
En er werd een waterreservoir gegraven in een gebied waar
het grondwater heel diep zit. Hier wordt het water opgevangen dat in het regenseizoen valt.
Gezondheid
Gezondheidsklinieken zijn heel belangrijk in afgelegen gebieden voor het geven van eerste hulp en ook voor bevallingen. We bouwden er in het verleden 15 in onze werkgebieden. Dit jaar werd opnieuw een kliniek opgeknapt. Er
kwam een nieuw dak op, en nieuwe plafonds werden aangebracht. Ook werd alles weer mooi opgeverfd.
Aidspatiënten kregen hulp in de vorm van rijst, er werden
mantelzorgers gezocht om hen te helpen. Weeskinderen
kregen onderdak bij pleegouders, ook kregen ze rijst,
schoolkleren en een fiets als ze ver van school wonen.
Gehandicapten kregen hulp en kansloze jongeren konden
een beroepsopleiding volgen.

Vrijwilligers en donateurs
Al deze projecten konden worden uitgevoerd door de Spien
bestuursleden, stafleden en ruim 100 vrijwilligers in het
veld, zij gaven hun tijd en aandacht aan hun behoeftige
dorpsgenoten, zodat dit allemaal kon worden uitgevoerd.
Maar zonder donaties uit Nederland was het natuurlijk niet
mogelijk geweest om deze hulp te geven. Wij willen u dan
ook namens iedereen in Cambodja die in 2018 hulp kreeg
van Spien hiervoor heel hartelijk bedanken. Zonder u was
dit alles niet mogelijk geweest.
De situatie in Cambodja is in het afgelopen jaar opnieuw
een stukje verbeterd. We kwamen tijdens ons laatste
werkbezoek heel veel dankbare mensen tegen. Die dank
geven we graag aan u door.

Plannen voor 2019
We gaan volgend jaar twee scholen bouwen. Een basisschool en een school voor voortgezet en hoger onderwijs
(highschool). De huidige basisschool heeft slechts 2 klaslokalen, en er zijn 135 leerlingen. De oudere kinderen krijgen nu les in een nabijgelegen huis. De houten school is
behoorlijk aangetast door termieten. We gaan in 2019 hier
een nieuwe stenen school met zes lokalen bouwen, zodat
er ook meer leerlingen uit de omgeving les kunnen krijgen.
De klassen op de highschool, waar kinderen van 12-18
jaar kunnen studeren, zijn overvol, meer dan 60 leerlingen
in één klaslokaal. Het is bijna niet mogelijk om dan je aandacht nog bij de les te kunnen houden.
Een nieuw schoolgebouw met 6 lokalen zal hier meer
ruimte bieden, zodat leerlingen niet meer met z’n drieën in
één schoolbankje hoeven te zitten.
Beide scholen zijn aangevraagd bij Wilde Ganzen, die uw
bijdrage hiervoor zal verdubbelen.
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Huizen
Nog steeds zijn er veel daklozen of mensen die slechts
een klein afdakje als huis hebben. Ook tijdens de overstromingen verloren mensen hun huis.
Daarom gaan we volgend jaar opnieuw 90 huizen bouwen
voor arme gezinnen. Er zijn ieder jaar weer veel aanvragen voor nieuwe huizen. We geven voorrang aan grote
gezinnen en alleenstaande moeders met kinderen.
Kosten per huis € 1.300

Water
Er staan 2 nieuwe bruggen gepland voor volgend jaar.
Bruggen zijn heel belangrijk voor het verkeer tussen de
dorpen in afgelegen gebieden. Met name voor schoolkinderen en ook voor het ziekenvervoer zijn goede wegen en
bruggen heel belangrijk.
We zullen opnieuw waterputten gaan graven. Een put kost
gemiddeld € 250.
Ook zullen er duikers worden geplaatst voor een goede
doorstroming van het water onder de weg.
Schoon drinkwater blijft een probleem. Nog steeds moeten
veel mensen hun dagelijkse watervoorraad uit vervuilde
sloten of riviertjes halen. We willen opnieuw 1000 waterfilters uitdelen. De ontvangers moeten zelf vijf dollar betalen,
zodat ze er ook zuinig op zijn.
Kosten voor 1 waterfilter € 15.

Irrigatie
Ook gaan we opnieuw een zestal irrigatieprojecten uitvoeren, variërend in omvang. Vaak zijn het oude irrigatieprojecten daterend uit de Pol Potperiode. Irrigatiekanalen zijn
dichtgeslibd of dijken doorgebroken door het hoge water.
Door de dijken te verstevigen en te verbreden, en sluizen
te bouwen kan het water worden vastgehouden voor het
droge seizoen. De nieuwe dijken voorkomen ook dat gebieden in het regenseizoen overstromen en zo de oogst
vernietigd wordt.
De bevolking betaalt zelf mee aan de kosten. In 2019 zullen ze 18% van de totale kosten bijdragen.

Gezondheidszorg
Hoewel het aantal aidspatiënten en weeskinderen elk jaar
afneemt, blijft er hulp nodig. Patiënten krijgen hulp van
Spien als ze een armoedekaart hebben en hun gezondheidssituatie zodanig is dat ze niet kunnen werken. Ze krijgen hulp in de vorm van rijst en aanvullende voeding
(€ 120 per patiënt per jaar).
Ook weeskinderen krijgen rijst (€ 100 per kind per jaar) .
En daarnaast krijgen de weeskinderen twee keer per jaar
schoolkleren (€ 20) en een fiets (€ 45) als ze ver van
school wonen.

Wilt u helpen? Maak uw bijdrage over op bankrekening NL16 ABNA 0406472661 t.n.v. Stichting
De Brug. Of vul het machtigingsformulier in.
Alvast heel hartelijk dank!
We wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig
2019!
Frits en Beja Weitkamp

Help helpers helpen!

De groep Nederlanders die in oktober een bezoek bracht aan de projecten van Spien
Werkbezoek oktober – november
Van 5 oktober tot 23 november brachten wij weer een
werkbezoek aan Cambodja. Tijdens dit werkbezoek kwamen er gasten op bezoek. Allereerst Piet Mars en Anton
Munneke. En daarna een groep van 12 donateurs en belangstellenden.
Samen met Spien mochten we hen rondleiden langs de
projecten en konden we laten zien wat er allemaal gebeurt
met het geld uit Nederland.
We hielden ook van deze reis weer dagboeken bij die u
hier kunt lezen.
We maakten ook een filmpje van alle foto’s, een overzicht
van het hele werkbezoek.

Nieuw bestuurslid
Opnieuw mag Stichting De Brug een nieuw bestuurslid
verwelkomen.
Miranda Kramer-ten Napel is met ingang van 12 december 2018 toegetreden tot het bestuur.
Miranda woont in Bergentheim en is 35 jaar.
We hopen dat ze zich snel thuis zal gaan voelen en
dat ze veel voldoening zal krijgen voor het werk dat ze
zal gaan doen voor De Brug.
We wensen haar daartoe alle wijsheid en sterkte toe.

Schenken aan Stichting De Brug
Periodiek schenken levert u en ons belastingvoordeel op. Dus méér hulp, zonder dat het iets extra’s kost. Periodiek
schenken kan met schenkbedrag vanaf minimaal 50 euro per jaar. Daarnaast wordt het steeds makkelijker gemaakt.
Voorheen moest periodiek schenken via een notaris vastgelegd worden. Dat is niet meer nodig, u regelt het nu makkelijk zelf via https://www.schenkservice.nl/. Mocht dat niet lukken, dan kunnen wij u ook de benodigde papieren per post
toezenden.
De voordelen op een rij:
• U mag het hele bedrag van uw schenking aftrekken van uw belastbaar inkomen
• Stichting De Brug is voor minimaal 5 jaar verzekerd van uw steun
• Uw hele gift komt ten goede aan Stichting De Brug omdat goede doelen met een ANBI-status geen schenkbelasting
hoeven te betalen
(E-mail)adreswijziging doorgeven
Wilt u bij wijziging van (e-mail) adresgegevens ons hiervan even een bericht
sturen? Hartelijk dank!

U mag deze nieuwsbrief uiteraard doorsturen naar andere
belangstellenden. Er is ook
een papieren versie beschikbaar. Wilt u deze gebruiken
voor informatie in bijvoorbeeld
uw kerk, dan kunnen we ze u
toesturen.
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Volg ons ook op Facebook!
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