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Missie en visie  
    
Missie 

Stichting De Brug wil Cambodjanen steunen bij de 
wederopbouw van hun land en bij hun hulp aan de 
allerarmsten en vergeten groepen. 
 

Visie 

Het zijn de Cambodjanen zelf die het doen. Stichting 
De Brug wil hen daarbij helpen vanuit een houding 
van respect voor hun aard en cultuur. Stichting De 
Brug richt zich met name op die projecten en 
hulpverlening die niet van overheidswege worden 
aangepakt of een lage prioriteit krijgen. Dat betekent 
veelal primaire hulpverlening. Niet Stichting De Brug, 
maar de lokale partner Spien formuleert de be-
hoeften en organiseert de projecten. Daadwerkelijke 
participatie van de bevolking zelf wordt gestimuleerd 
en beloond.  
 
Stichting De Brug en NGO Spien maken gebruik van 
de lokale bestuurlijke infrastructuur; niet de hulp-
verlener maar het dorpshoofd in samenspraak met 
Spien bepaalt de prioriteiten.  
Stichting De Brug /Spien staan een holistische 
benadering voor. Naast primaire hulp (symptoombe-
strijding) betekent dat vooral aandacht voor 
structurele verbeteringen. 
 
Stichting De Brug streeft ernaar met vrijwilligers te 
werken om de kosten van de organisatie zo laag 

mogelijk te houden en de giften zo goed mogelijk te 
besteden. Stichting De Brug werkt vanuit een 
christelijke motivatie en ziet godsdienstvrijheid als 
een essentieel onderdeel van vrijheid en mogelijkheid 
tot ontwikkeling. 
 
Stichting De Brug richt de hulpverlening op degenen 
die dat nodig hebben ongeacht hun geloofsover-
tuiging, maar streeft in het werk naar samenwerking 
met plaatselijke christenen.  
 
Binnen Spien werken boeddhisten en christenen 
(bestuur en vrijwilligers) samen in één organisatie.  
 
Samengevat wil Stichting De Brug werken volgens de 
volgende principes: 
 
1. aandacht voor arme en vergeten groepen 
2. helpers helpen te helpen 
3. kleinschalig met veel participatie van de 

doelgroep 
4. voorkeur voor die gebieden waar ook met 

plaatselijke christenen kan worden samen-
gewerkt.  

 
Waarin de Brug zich onderscheidt 

Praktische invulling van de visie leidt tot een 
organisatie die: 
 
• Meer dan 95% van de donaties aan de organisatie 

in Cambodja ten goede laat komen. 

• In Nederland uitsluitend met vrijwilligers werkt. 

• Uitsluitend opereert als ondersteuner en vriend 

voor een lokale organisatie die het werk doet 

(gebruik makend van de lokale 

bestuursstructuren). 

• De continuïteit van de hulpverlening borgt in de 

lokale structuren (aidswezen niet opvangen in 

tehuizen, maar familie en dorpelingen 

ondersteunen bij het opvangen van de wezen). 

• Activiteiten kiest op basis van behoefte uit het 

veld en niet door een veronderstelde behoefte 

van de hulporganisatie.  

• Z’n bestaansrecht volledig ontleent aan zijn 

missie. 
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Van de voorzitter 

Bij het schrijven van het jaarverslag over 2018 
overheerst dankbaarheid dat het werk in Nederland 
en in Cambodja op een goede wijze mocht doorgaan. 
Ik ben God dankbaar dat onder zijn zegen veel werk 
verzet kon worden. 
Als ik terugkijk op het laatste jaar dan zie ik het als 
een mooi overgangsjaar in de geschiedenis van 
Stichting de Brug. In 2017 mocht dankbaar het 
jubileum worden gevierd. Een jaar waarin ook veel 
werd teruggekeken en er mooie ontmoetingen waren 
in Cambodja en ook in Nederland.   
2018 werd een jaar van veranderingen en veel 

vooruitkijken. Een nieuw bestuur mocht aantreden. 
Het voormalige bestuur heeft eind 2017 afscheid 
genomen, veel werk was verzet in de afgelopen jaren 
en er was een goede basis gelegd waarmee het 
nieuwe bestuur op eigen wijze verder kan gaan. Dank 
aan alle bestuursleden die de afgelopen jaren een 
bijdrage hebben geleverd aan Stichting de Brug. 
Het jaar 2018 begon met het vormen van een nieuw 
bestuur en het is bijzonder om te merken dat er 
bekendheid en enthousiasme is voor Stichting De 
Brug. Vijf mensen konden worden benaderd en alle 
vijf hebben zij na ampele overweging besloten om 
zitting te nemen in het bestuur. Tijdens het jaar 2018 
kwam het bestuur langzamerhand op sterkte en door 

de stukken uit het archief te lezen, kon een goed 
beeld worden gevormd waar we als Stichting staan, 
en zo konden we ook nadenken over de toekomst. 
Dat gebeurde in reguliere vergaderingen en een 
speciale ontmoetingsdag/brainstorm dag waarin we 
elkaar als bestuur en het directie-echtpaar Beja en 
Frits Weitkamp beter hebben leren kennen. Ook 
hebben wij gedroomd/nagedacht over waar willen 
we staan over vijf jaar. Wat is dan nog de 
verantwoordelijkheid van de Brug en wat kan dan de 
verantwoordelijkheid zijn van Spien in Cambodja. 
Uitdagende vragen en gedachten die naarmate de 
tijd vordert ook vorm moeten gaan krijgen in 
concrete antwoorden. 
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In Nederland konden we werken aan een nieuw 
financieel systeem om zo nog beter en directer inzage 
te krijgen in de inkomsten en uitgaven. Belangrijk 
aandachtspunt was ook de landelijke invoering van 
de wet ‘Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG)’. Donateur gegevens en emailadresbestanden 
zijn veilig opgeslagen en worden alleen voor het doel 
gebruikt waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld binnen 
De Brug. Nieuwsbrieven werden geschreven en 
verstuurd, de website en Facebook werden gevuld. 
Een speciale actie kon worden gehouden vanwege 
watersnood in bepaalde regio’s in Cambodja. Dankzij 
de liefde en aandacht van donateurs uit Nederland 
konden we  heel veel betekenen voor de arme 
gezinnen in de werkgebieden. Drie nieuwe scholen 
mochten worden gebouwd, ruim 90 gezinnen kregen 
een nieuw huis, waterfilters, duikers, waterpompen 
konden worden uitgedeeld en worden aangelegd. 
Opnieuw mooie irrigatie projecten, er was aandacht 
voor de gezondheidszorg in de regio. Op het kantoor 
van Spien werd een audit uitgevoerd, in concept 
werd een strategisch plan geschreven voor de 
komende jaren. Kortom men heeft niet stilgezeten en 
als bestuur zijn we onder de indruk. 
Door Beja en Frits Weitkamp konden twee 
werkbezoeken worden gehouden in Cambodja. De 
tweede werd gecombineerd met een 
ambassadeursreis, geïnteresseerde en betrokken 
mensen bij De Brug gingen twee weken mee naar 
Cambodja en hebben met eigen ogen gezien wat de 
nood in het land is en ook wat er door De Brug/Spien 
gedaan wordt. De verhalen in Cambodja en het zien 
van de projecten hebben indruk gemaakt. 

Tijdens de reizen konden velen meereizen door 
middel van de tientallen dagboekverslagen met 
kleurrijke foto’s.  
Voorafgaand aan de reizen werd het bestuur 
geïnformeerd en konden van tevoren 
aandachtspunten en prioriteiten aangedragen 
worden. In een ontspannen sfeer aan de ‘keuken-
bestuurstafel’ in Hardenberg kwamen de 
onderwerpen aan de orde waar tijdens het 
werkbezoek aandacht voor gevraagd werd. Mooi om 
het dan terug te lezen in de dagboeken. 
Het werk wat wij doen in Cambodja is volledig 
afhankelijk van vaste medewerkers en de grote groep 
(ruim 100) vrijwilligers. Ook in 2018 was het streven 
om het team te laten groeien, veel van onze mensen 
zijn al jaren verbonden aan Spien, dat betekent ook 
blijven investeren in persoonlijke ontwikkeling van de 
mensen en daarvoor trainingen aanbieden, evaluaties 
houden, stappenplannen ontwikkelen en dan 
meetbare ankerpunten inbouwen om zo te werken 
aan de kwalitatieve verbetering van de organisatie. 
En dan weten wij tegelijkertijd ook dat de westerse 
standaarden niet zomaar toe te passen zijn in de 
werkcultuur in Cambodja, maar het zijn mooie en 
uitdagende uitgangspunten om aan te werken, met 
name door het directie-echtpaar en de 
verantwoordelijke mensen in Cambodja. 
 
Het vinden van de financiering om ons werk te 
ondersteunen zal altijd een prioriteit zijn. Dat 
betekent dat er veel tijd wordt geïnvesteerd in het 
omgaan met grote gevers. Aanvragen moeten goed 
worden ingediend, rapportages moeten aan eisen 

voldoen en daarnaast is persoonlijk contact heel 
belangrijk. Beja en Frits Weitkamp kennen hierin hun 
verantwoordelijkheid en geven die volledig aandacht. 
In het bijzonder wil ik noemen de relatie met 
Stichting Pharus, Stichting Wilde Ganzen en SSCR. 
Mooi om samen als partners te mogen werken in 
Cambodja. 
Ook is er blijvende aandacht voor alle andere gevers. 
Heel mooi dat we steeds weer nieuwe donateurs 
mogen inschrijven die het werk van Stichting de Brug 
een goed hart toedragen.  
 
Ik begon met te zeggen dat ik God dankbaar ben voor 
het jaar 2018. En dat wordt onderstreept aan het 
eind van deze bijdrage als je alles hebt overzien en 
deels benoemd.  
We weten ons van Hem afhankelijk, zo mag ik dat ook 
steeds benoemen in de bestuursvergaderingen als wij 
God daarom bidden. En zo willen wij ook verder, in 
gezondheid en ook in ziekte, speciaal wil ik hier 
noemen onze penningmeester Albert ter Burg die 
een langdurige behandeling ondergaat vanwege 
kanker. God is bij hem en wij bidden of Hij de 
behandeling mag zegenen. 
En wij vragen Gods zegen voor het werk van Stichting 
de Brug/Spien voor 2019 en de jaren die komen! 
 
 
Gerrit Bril 
Voorzitter Stichting De Brug  
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VAN DE DIRECTIE 
 

Cambodja algemeen*  
Cambodja heeft 24 provincies. Het land werd 
onafhankelijk van Frankrijk op 9 november 1953. Het 
heeft ruim 16 miljoen inwoners en is vier keer zo 
groot als Nederland. De meesten mensen wonen 
langs de rivieren en het grote Tonle Sapmeer in het 
noorden. Tachtig procent woont in rurale gebieden.  
Van de bevolking is 90% Cambodjaans (Khmer), 5% 
Vietnamees en 1% Chinees. De meeste mensen zijn 
boeddhist (97%), bijna 2% is moslim en minder dan 
1% is christen.  Cambodja heeft veel natuurlijke 
bronnen, zoals olie en gas, hout, edelstenen, ijzererts.  
 

Economische situatie  

De economie groeit sinds 2004. De voornaamste 
groei betreft bouw, toerisme, textiel en landbouw. De 
textielexport, die in 2017 goed was voor 68% van de 
totale export, heeft de afgelopen jaren een groot 
deel van de groei van Cambodja veroorzaakt. 
Mijnbouw (bauxiet, goud, ijzer en edelstenen) is ook 
aantrekkelijk voor beleggers. De toeristische sector 
groeit snel met meer dan twee miljoen toeristen per 
jaar.  
 

Armoede 

Ondanks deze vooruitgang blijft Cambodja een van 
de armste landen in Azië. De economie wordt geremd 
door corruptie, beperkte onderwijsmogelijkheden en 
-participatie, forse inkomensongelijkheid en slechte 
vooruitzichten op een baan. Van de armen in 
Cambodja woont 90% op het platteland. Daar 
ontbreken vaak goed onderwijs en de mogelijkheid 
tot het volgen van beroepsopleidingen. Ruim dertig 
procent van de bevolking is jonger dan 14 jaar. Nog 

steeds is ongeveer één op de vijf Cambodjanen 
analfabeet. Ook laat de infrastructuur in de rurale 
gebieden sterk te wensen over.  
Gezondheid en onderwijs blijven belangrijke 
uitdagingen en ontwikkelingsprioriteiten voor 
Cambodja.  
Vanaf 2015 heeft 70 procent van de bevolking van 
Cambodja (12,3 miljoen mensen) geen toegang tot 
drinkwatervoorzieningen en heeft 58 procent (9,3 
miljoen mensen) geen toegang tot verbeterde 
sanitaire voorzieningen. 
Ruim 2,6 miljoen mensen moeten rondkomen van 
minder dan $ 1,20 per dag. 23 procent van de 
kinderen onder de vijf jaar is ondervoed.  
* Landeninformatie gebaseerd op het CIA World Factbook 
 

Tribunaal 

In november zijn er opnieuw twee leiders van het 
Khmer Rouge schuldig bevonden en veroordeeld tot 
levenslang. Het zijn Nuon Chea (92), rechterhand van 
Pol Pot, en Khieu Samphan, (87), destijds het hoofd 
van de staat. Eerder was Kaing Guek Eav, alias Duch al 
veroordeeld tot levenslang. Duch was het hoofd van 
het martelcentrum Tuol Sleng.  
De minister president heeft besloten dat hiermee het 
tribunaal is afgerond. Het Tribunaal heeft 9 jaar 
geduurd en meer dan 300 miljoen dollar gekost.  
 

Nieuw bestuur 

We zijn blij en dankbaar dat we vijf nieuwe 
enthousiaste en betrokken mensen bereid konden 
vinden om zitting te nemen in het Brugbestuur. 
Hiermee is het bestuur voltallig.  

Werkbezoeken 

In 2018 heeft de directie opnieuw twee 
werkbezoeken gebracht, in februari (vier weken) en 
in oktober/november (zeven weken). Daarbij werden 

alle districten bezocht en heeft er overleg 
plaatsgevonden met de vrijwilligers in de diverse 
districten. Er was veel aandacht voor het werk in het 
veld, contact met boeren en andere betrokkenen.  

Groepsreis 

Tijdens het werkbezoek in oktober november was er 
ook weer een groepsreis, waaraan twaalf 
belangstellenden hebben deelgenomen. Naast het 
maken van enkele culturele uitstapjes hebben de 
deelnemers vier dagen lang projecten van Spien 
bezocht.  

Belangrijkste discussies met het Spien bestuur. 

Tijdens de vele vergaderingen met het Spien bestuur 
is er veel gepraat over de uitkomst van de audit die is 
gehouden in Cambodja. Welke aanbevelingen vinden 
we interessant en welke minder. Uiteindelijk kunnen 
we constateren dat we op de goede weg zijn naar 
meer zelfstandigheid van Spien, maar dat we nog 
meer aandacht moeten schenken aan de eigen 
verantwoordelijkheid van de bevolking.  
Ook is veel tijd besteed aan de strategie die gevolgd 
moet worden voor de komende jaren. Het is niet 
eenvoudig om vooruit te kijken met mensen die dat 
niet gewend zijn. Toch hebben we een concept plan 
voor de komende 10 jaar op papier kunnen zetten. 
Ook hier wordt gefocust op zelfstandigheid van de 
organisatie en eigen bijdragen in geld en tijd  van de 
doelgroep.  
Ook over de opvolging van de directie in Nederland is 
nagedacht. Wat zou het beste voor Spien zijn. 
Kunnen we zaken die nu worden geregeld in 
Nederland ook worden verplaatst naar Spien in 
Cambodja?  Moet de directie in Nederland zich 
minder gaan bemoeien met Spien om de 
zelfredzaamheid te bevorderen? We bereiden ons 
voor om de beste oplossing te vinden waar we de 
komende jaren mee verder kunnen.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html
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Organisatie in Nederland  

Stichting De Brug 
 
Bestuur in Nederland: 

Dhr. G. Bril, Hilversum, voorzitter 
Dhr. A. Ter Burg, Hardenberg, penningmeester 
Dhr. J.W. Bolks, Zwolle, bestuurslid 
Mw. M. Kramer-ten Napel, Bergentheim, bestuurslid 
Dhr. P. Waardenburg, Ommen, bestuurslid 
 

Adviseurs 

Dhr C. Louwerse, medisch adviseur 
 

Directie: 

Dhr. F.H. Weitkamp, directeur 
Mw. B.J. Weitkamp-Lennips, directeur 

 
Vrijwilligers 

Dhr. A. Hamhuis 
Mw. J.Z. Hamhuis-Lennips 
 

Governance  

Stichting De Brug heeft een bescheiden formatie.  
Directie en het bestuur van de Stichting worden 
bemenst met uitsluitend vrijwilligers. Dat geldt ook 
voor personen die de directie ondersteunen op 
secretarieel gebied of anderszins.  
Beleidsvoorbereiding vindt plaats in nauw en 
collegiaal overleg tussen directie en bestuursleden.  
 
 

 
De taken en bevoegdheden van bestuur en directie 
zijn uitgewerkt  en vastgelegd in een directiestatuut 
en een financieel statuut en getoetst aan de “code  
goed bestuur voor fondsenwervende organisaties”. 
Op die punten waar Stichting De Brug niet aan het 
ideaalbeeld van de code voldoet, is dat verklaarbaar 
uit de relatief geringe omvang van onze 
(vrijwilligers)organisatie en zijn organisatorisch 
voldoende maatregelen getroffen om risico’s te 
beheersen. Dan moet worden gedacht aan zaken als 
functiescheiding en vier-ogenprincipes bij financiële 
zaken. De voornaamste afspraken en regelingen met 
betrekking tot vergoedingen worden hier onder 
beschreven. 

 

 
Beloningsbeleid  

Alle werkzaamheden van directie en bestuursleden 
worden zonder beloning uitgevoerd. Van de fiscale 
vrijwilligersvergoeding wordt door bestuur en 
directie gebruik gemaakt, (waarbij betrokkenen het 
toegestane fiscale vergoedingsbedrag in de regel 
terugstorten als gift aan de Stichting).  
 
 
 

 
 

Structuur van de organisatie in Nederland en Cambodja 
 

Structuur van de organisatie in Nederland en Cambodja 
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Reizen naar Cambodja  

De reiskosten naar Cambodja door de directie 
worden door de Stichting vergoed. De verblijfkosten 
worden door de directieleden zelf betaald. Deze 
bezoeken zijn nodig om projecten en boekhouding te 
controleren, nieuwe plannen te bestuderen, 
contacten te leggen met bestuur en vrijwilligers en 
andere hulporganisaties.  
Wanneer bestuursleden of adviseurs naar Cambodja 
reizen worden reis- en verblijfskosten door hen zelf 
betaald 
 

Reizen binnen Nederland  

Alle reiskosten nodig voor vergaderingen, 
bijeenkomsten, contacten met andere 
hulporganisaties, promotie presentaties enz. worden 
niet gedeclareerd, maar worden door directie en 
bestuursleden zelf betaald.  
 

Kantoorhuisvesting en werkzaamheden  

Kantoorhuisvesting wordt gratis beschikbaar gesteld 
ten huize van de directie (Capellastraat 34, 
Hardenberg) of wanneer nodig ten huize van andere 
bestuursleden.  
 
 

Werkzaamheden (uitgevoerd door de directie) 
bestaan uit administratie van donateurs en giften,  de 
boekhouding, contacten met en rapportage naar 
donateurs, spreekbeurten in het land en onderhoud 
van contacten met onze partnerorganisatie Spien in 
Cambodja.  
 

 ANBI 
Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goede doelen 
en  andere  instellingen slechts aftrekbaar als de 
instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Stichting De Brug voldoet aan deze 
eisen en heeft hiervoor van de Belastingdienst een 
beschikking ontvangen.  
Vanaf 1 januari 2014 voldoet Stichting De Brug aan de 
extra eisen van de Belastingdienst om op de website 
een aantal gegevens te publiceren, zoals  een 
beleidsplan en het beloningsbeleid. 
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ORGANISATIE IN CAMBODJA 
NGO Spien  
 

Bestuur  

Ds. Heang Koy, directeur  
Dhr. Touch Soeun, communeleider, vicedirecteur  
Dr. Suy Lim Sun, arts, penningmeester  
Mevr. Uy Somona, lid en vrijwilliger  
Mevr. Buth Mom, lid en vrijwilliger  
Mevr. Nguon Kimhorn, lid en vrijwilliger  
Dhr. Sam Chet, lid en vrijwilliger (voormalig 
vicedistrictsgouverneur)  
Mevr. Horn Sokhom, lid en vrijwilliger  
Prof. Nguon Phan, erelid 
 

Spien in 2018  

Het bestuur van Spien vergaderde maandelijks. 
Tijdens de werkbezoeken waren er extra 
vergaderingen, waar ook de Nederlandse directie aan 
deelnam.  
 
Spien gaf opnieuw workshops aan jongeren die 
geïnteresseerd zijn in het volgen van een 
beroepsopleiding. Ook worden er 
voorlichtingsbijeenkomsten belegd, waarbij Spien 
bestuursleden uitleg geven aan boeren over 
voorwaarden voor en onderhoud van 
irrigatieprojecten.  
 

Vrijwilligers  

Het aantal vrijwilligers in 2018 bedroeg 120. Hun 
taken worden steeds meer coachend. Ze krijgen een 
onkostenvergoeding die is gekoppeld aan de 
werkdruk én het aantal cliënten dat ze begeleiden. 
De vergoeding varieert van $ 35 tot $ 50 per maand.  

 
Door hun werk krijgen ze veel waardering bij de 
dorpelingen. Er is weinig verloop in het vrijwil-
ligersbestand. Nieuwe vrijwilligers worden gevonden 
via dorpshoofden en communeleiders.  
Elke maand vergaderen de vrijwilligers, eerst in 
districtsverband en daarna als groep per provincie 
(Takeo en Kampong Cham).  
Eens per jaar is er een teamretreat van drie dagen, 
waar alle Spien medewerkers aan deelnemen. Tijdens 
dit retreat worden er trainingen gegeven op het 
gebied van begeleiding van microkredieten, 
beroepsopleidingen, aidspatiënten, weeskinderen, 
etc.  
 
Een vrijwilliger bezoekt wekelijks de aidspatiënten die 
nog ‘in care’ zijn. De aidspatiënten die ‘out care’ zijn 
én kunnen werken, worden door de vrijwilligers van 
tijd tot tijd bezocht om te kijken hoe het met hen 
gaat. Mocht het weer slechter gaan met de 
desbetreffende patiënt, dan kan de zorg van Spien 
meteen weer worden hervat.  
Naast de zorg voor aidspatiënten is er ook aandacht 
voor andere zieken, waar mogelijk wordt ook hulp 
geboden. De vrijwilligers staan in nauw contact met 
de gezondheidsklinieken, als er nieuwe aidspatiënten 
zijn, krijgen ze daar informatie over, zodat ze 
eventueel in het Spien programma kunnen worden 
opgenomen. Ze geven voorlichting over het 
herkennen en voorkomen van ziekten en besmetting 
en over het belang van goede voeding en de verbouw 
van groenten. 
De vrijwilligers bezoeken eens per maand de 
weeskinderen in het Spien-programma. Eveneens 
begeleiden ze jongeren die stage lopen bij een bedrijf 
en gezinnen die een microkrediet krijgen. Ze hebben 
nauw contact met de dorpshoofden, die hen attent  
 

 
maken op eventuele moeiten en hulpvragen in de 
dorpen. 
 

Werkgebieden SPIEN 

Spien, in samenwerking met De Brug, werkt in de 
provincie Takeo in de districten Bati, Samrong en 
Tram Kak. In de provincie Kampong Cham werkt de 
organisatie in de districten Prey Chhor, Kampong 
Cham, Chamcar Leu, Kompong Seam, Kong Meas, 
Stung Trang.  

In totaal bestrijkt het werkgebied nu 105 communes 
(gemeentes), een oppervlakte van ongeveer twee 
keer de provincie Utrecht. Ons hoofdkantoor in 
Phnom Penh ligt centraal tussen onze werkgebieden 
in. De totale populatie van deze gebieden wordt 
geschat op 970.000 inwoners bij een oppervlakte van 
3300 km2. 
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Samenwerking 

 
Spien is een humanitaire organisatie: boeddhisten en 
christenen werken samen aan de bestrijding van 
armoede en de opbouw van het land Cambodja.  
Stichting De Brug werkt vanuit een christelijke 
motivatie. We zijn dankbaar voor de goede 
samenwerking die er is tussen boeddhisten en 
christenen. Moedige en betrouwbare Cambodjanen 

geven hulp aan armen, werken aan de opbouw van 
hun land, de verlichting van de armoede en de 
ondersteuning van veel zieken en weeskinderen. De 
vrijwilligers dragen een blauw T-shirt met daarop een 
Bijbeltekst uit 1 Cor. 13 : 13 en 8:  
 
“De liefde is het belangrijkst, want liefde vergaat 
nooit”. 
 
 

Zo gaan ze de dorpen in en laten ze zien hoe 
belangrijk het is om naar elkaar om te zien. Toch zou 
al dit werk niet kunnen plaatsvinden zonder de hulp 
van de Here, de God van hemel en aarde. Wij zijn 
dankbaar voor de aanhoudende steun, bemoediging 
en gebed van velen in Nederland en de bijdragen van 
zoveel betrokken donateurs. 

 
Belangrijke ontwikkelingen in Cambodja  

Armoede kaart als selectiecriterium  
Een arm gezin kan IDPoor-1 (een armoedekaart 
uitgegeven door de regering) of IDPoor-2 
(uitgegeven door een gezondheidsorganisatie) zijn 
toegewezen. Het komt voor dat een arm gezin niet 
thuis was op het moment van het interview  en dus 
geen IDPoor heeft gekregen. Voor die gevallen heeft 
Spien een eigen vragenlijst samengesteld om te 
bepalen of een gezin al dan niet in aanmerking komt 
voor hulp. 
Sinds 2014 moeten alle gezinnen die hulp vragen van 
Spien elk jaar opnieuw een aanvraag indienen samen 
met de vrijwilliger. Vanaf 2015 komen alleen 
gezinnen in aanmerking voor rijst of andere hulp, 
wanneer ze een IDPoor 1 of 2 kunnen laten zien. De 
hulp is in eerste instantie voor 6 maanden, daarna 
wordt de situatie opnieuw bekeken. Misschien is er 
een andere manier van hulp mogelijk, zoals het 
verstrekken van een microkrediet of een 
beroepsopleiding.    
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Projecten 

Onze projecten zijn onderverdeeld in 6 categorieën: 

1. Armen- en & ziekenzorg 
2. Wezenzorg 
3. Scholenbouw 
4. Irrigatie 
5. Microkredieten 
6. Schoon drinkwater 

 

Deze indeling vindt u ook op onze website. Per categorie kunt u lezen welke soort hulp 

we bieden en op welke manier. Ook vindt u achtergrond informatie over ons aids- en 

wezenprogramma en alle andere onderdelen van hulp en waarom die hulp zo 

noodzakelijk is. 

De eigen bijdrage van de locale bevolking gaat steeds meer omhoog.  

In 2018 was dat $ 112.404. Een mooie ontwikkeling die de eigenwaarde bevordert  en 

een uiting is van de commitment van de bevolking. Dit laat zien dat de eigen 

verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid groeit. Ook wordt geld opzij gelegd voor 

onderhoud van dijken, sluizen en kanalen.  

 

Foto: Pleegmoeder met weeskind, onderhouden door Spien. Na zijn 18
de

 jaar heeft hij via Spien een 

beroepsopleiding gevolgd als kleermaker. Nu kon hij met een lening van Spien een eigen zaakje 

starten. Inmiddels heeft hij een eigen inkomen.   
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1. Armen- en ziekenzorg 

Al sinds 2010, toen de aidsremmende medicijnen ook 

in Cambodja werden verstrekt aan zieke 

aidspatiënten is het aantal nieuwe patiënten flink 

afgenomen. Sinds 2017 komt elke hiv-positief geteste 

patiënt in aanmerking voor deze medicijnen, 

ongeacht het stadium van de ziekte. Door deze 

maatregel is het aantal zieken die hulp nodig heeft 

opnieuw afgenomen. Een goede ontwikkeling 

waardoor er meer geld overblijft voor andere 

hulpbehoevenden. Er zijn nog steeds veel arme 

gezinnen, veel alleenstaande moeders met kinderen 

die vaak amper een dak boven hun hoofd hebben.  Zij 

krijgen noodhulp voor de eerste zes maanden, 

meestal in de vorm van rijst of een huis. In die 

periode wordt gekeken hoe het gezin het beste 

verder kan worden geholpen, bijvoorbeeld met een 

microkrediet. 

Resultaten 2018 

Eind  2018 waren er nog 249 patiënten 

(Aidspatiënten In care) die extra hulp nodig hadden. 

Dit aantal is opnieuw afgenomen. Deze mensen zijn 

vaak ziek of leven onder de armoedegrens. De Spien 

vrijwilliger bezoekt hen regelmatig en overlegt met 

de supervisor van het betreffende district om te 

kijken hoe er het beste hulp kan worden verleend.  Er 

zijn dit jaar 6 nieuwe aidspatiënten ingeschreven , 

opnieuw is dit aantal veel lager dan vorig jaar. Een 

heel goede ontwikkeling. De aids patiënten (Out 

Care) worden ook nog met enige regelmaat bezocht 

door een vrijwilliger, maar krijgen geen extra hulp 

meer.  

Ook biedt Spien hulp aan gezinnen die een 

gehandicapt familielid thuis verzorgen of heel arm of 

ziek zijn. Het aantal zeer arme gezinnen dat hulp 

nodig heeft is sterk toegenomen. Deze groep heeft 

vaak tijdelijk extra aandacht en hulp nodig.  

In 2018 hebben we in totaal 104 huizen gebouwd 

voor de allerarmsten.  In Kampong Cham 59 en in 

Takeo 45 huizen. Dit waren er meer dan was gepland, 

maar i.v.m. de overstromingen hebben we meer 

aanvragen gekregen en met een noodhulpactie 

kunnen honoreren. 

Plannen 2019 

In 2019 verwachten we dat het aantal mensen die 

hulp nodig heeft omdat ze aids hebben opnieuw zal 

dalen. Wel verwachten we nog meer arme gezinnen 

te moeten helpen. Er zijn nog heel veel mensen die in 

armoedige omstandigheden leven, om allerlei 

redenen. Er zullen 90 huizen worden gebouwd voor 

de allerarmsten. We zullen doorgaan met het geven 

van voorlichting voor de aanleg en onderhoud van 

groentetuintjes en eventueel hulp met een lening. De 

Spien vrijwilligers zullen hiervoor verder worden 

getraind.  

 

Hulp in aantallen per district eind 2018 

Provincie District

Aids 

In 

Care

Aids 

Out 

Care

Handi

caped
Other Poor Sick Total

Kompong Cham Chamcar Leu 21 149 4 17 191

Kompong Cham Kompong Cham 1 6 4 11

Kompong Cham Kompong Seam 77 191 27 295

Kompong Cham Kong Meas 23 65 18 4 110

Kompong Cham Prey Chhor 22 107 3 12 144

Kompong Cham Stoeng Trang 27 77 1 105

Takeo Bati 7 94 22 123

Takeo Samroong 24 110 2 34 170

Takeo Tram Kak 47 60 6 66 179

Total 249 859 10 6 200 4 1328
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2. Wezenzorg 

Er zijn nog steeds veel weeskinderen in onze 

werkgebieden. Maar net als bij de aidspatiënten 

neemt het aantal ook hier af. Als ouders medicijnen 

krijgen, wordt aids een chronische ziekte en kunnen 

ze voor hun kinderen blijven zorgen.  Maar ook door 

andere oorzaken worden kinderen wees. Ouders 

gaan op zoek naar werk, vaak ver van huis, en de 

kinderen blijven achter bij grootouders of 

familieleden. In sommige gevallen komen de ouders 

niet meer terug door allerlei oorzaken. Spien wil voor 

deze kinderen zorgen door een pleeggezin voor hen 

te zoeken en de pleegouders te ondersteunen met 

rijst. De kinderen krijgen ook rijst, schriften, pennen 

en schooluniformen zodat ze naar school kunnen 

gaan. Kinderen in het voortgezet onderwijs die meer 

dan drie km van school wonen, krijgen een 

tweedehands fiets. De hulp van Spien stopt als het 

kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, of eerder als het 

voortijdig stopt met schoolbezoek. 

Spien biedt niet alleen weeskinderen, maar ook 

kansarme jongeren de mogelijkheid om een 

beroepsopleiding te volgen. Het zijn vaak 

weeskinderen die uit het Spien programma komen als 

ze 18 jaar zijn of vroegtijdig de school verlaten. De 

opleidingen worden gegeven in de vorm van een 

stage in een lokaal bedrijf of winkel. De duur van de 

opleiding is 6 tot 12 maanden. Na afloop van een 

stage krijgt de jongere een certificaat van deelname 

en de mogelijkheid om een lening te krijgen, zodat ze 

zelf een klein bedrijfje kunnen beginnen. 

Resultaten 2018 

Op 31 december waren er 372 pleegouders  met in 

totaal 577 weeskinderen en ruim 200 risicokinderen 

(kinderen van ernstig zieke of arme ouders) in ons 

programma opgenomen. In 2018 hebben in totaal 24 

jongeren een beroepsopleiding gevolgd. Meisjes 

kiezen vaak voor kapster, schoonheidsspecialiste of 

naaister. Jongens kiezen vaak voor 

bromfietsmonteur, elektromonteur of goudsmid.  

Van deze jongeren hebben er 5 een opleiding in 

Phnom Penh op de Cambodian-Thai Technical School 

gekregen.  Deze school verzorgt technische 

opleidingen van 2 jaar met werkgarantie. 

Plannen 2019  

Naar verwachting zal het aantal pleegouders met 

weeskinderen, dat in aanmerking komt voor extra 

hulp in 2019 in evenwicht blijven of iets dalen. 

We gaan door met de voorlichtingsbijeenkomsten en 

blijven jongeren stimuleren om aan hun toekomst te 

denken. We beginnen in 2019 met 10 studenten op 

de Cambodian -Thai Technical School in Phnom Penh 

en hopen op meer stage plaatsen in de provincie. 

Aantal pleegouders en weeskinderen per district 

 

  

Provincie District Fosters Orphans

Kompong Cham Chamcar Leu 27 52

Kompong Cham Kompong Cham 13 18

Kompong Cham Kompong Seam 90 147

Kompong Cham Kong Meas 11 17

Kompong Cham Prey Chhor 10 13

Kompong Cham Stoeng Trang 24 31

Takeo Bati 20 27

Takeo Samroong 14 19

Takeo Tram Kak 163 253

Total 372 577
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Blij met de nieuwe school 
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3. Scholenbouw 

Nog steeds hebben niet alle Cambodjaanse kinderen 

toegang tot het onderwijs. Er zijn te weinig 

schoolgebouwen. En de gebouwen die er zijn, zijn 

vaak bouwvallen en niet geschikt of zelfs gevaarlijk 

om les in te geven.  

Spien bouwt jaarlijks één of meerdere scholen in 

afgelegen gebieden. Vooral jonge kinderen krijgen 

dan de kans naar school te gaan, omdat de afstand 

naar de school nu aanzienlijk korter wordt. De 

meeste kinderen gaan lopend naar school.  

 

De dorpen moeten zelf het arbeidsloon voor de te 

bouwen school betalen. Pas als dit gewaarborgd is, 

kan er met de bouw worden begonnen. Als de school 

klaar is, volgt een feestelijke opening, in het bijzijn 

van een provinciale functionaris of een 

regeringsvertegenwoordiger.  

 

 

Resultaten 2018  

In 2018 heeft Spien maar liefst drie nieuwe 

basisscholen gebouwd.  Het zijn schoolgebouwen met 

6 lokalen. Alle scholen werden feestelijk geopend in 

aanwezigheid van Spien en directie en sponsors uit 

Nederland. 

De nieuwe scholen werden ook voorzien van 

schoolmeubilair, schoolborden, een toiletgebouw en 

speeltoestellen op het schoolplein. Ook werden er 

waterfilters geplaatst in de lokalen, zodat de 

leerlingen schoon water kunnen drinken. 

Plannen 2019 

Omdat er nog steeds te weinig schoolgebouwen zijn 

zullen we ook in 2019 weer scholen bouwen, één in 

Kampong Cham (basisschool). En een school in Takeo, 

dit is een school voor voortgezet en hoger onderwijs.  

Beide scholen zullen ook nieuw schoolmeubilair 

krijgen en toiletten en de school voor het 

basisonderwijs krijgt ook speeltoestellen

. 

 

Foto : Er worden bomen geplant bij de nieuwe school in 

Kampong Cham.   
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4. Irrigatie 

 
Omdat rijst in water groeit, kan die alleen in het 

regenseizoen verbouwd worden. In sommige 

gebieden is het mogelijk om het regenwater op te 

vangen in grote reservoirs om het in het droge 

seizoen via sluizen, kanalen en slootjes naar de 

rijstvelden te laten vloeien. In het verleden heeft 

Spien verscheidene van deze grote reservoirs 

aangelegd en dijken en sluizen gemaakt of 

gerepareerd. In deze gebieden staat de rijst, ook in 

het droge seizoen prachtig te groeien. Boeren hoeven 

in het droge seizoen niet naar de stad om werk te 

zoeken, met alle risico’s van dien om een hiv-

besmetting op te lopen. Ze kunnen nu thuis bij hun 

gezin blijven om hun land te bewerken en voedsel 

voor hun gezin te verbouwen. Door simpelweg water 

te brengen naar droge gebieden, wordt ook de 

verspreiding van aids tegengegaan. 

In de grote reservoirs wordt vis uitgezet en op de 

oevers kan groente worden verbouwd, een 

belangrijke aanvulling op het voedingspatroon van de 

dorpelingen. 

Onder deze categorie valt ook het plaatsen van 

duikers en soms het bouwen van een brug. Dit laatste 

om het verkeer en het transport van de rijst en 

andere landbouwproducten te bevorderen.  

Resultaten 2018 

Alle irrigatieprojecten konden op tijd worden 

uitgevoerd. We konden dit jaar meer doen dan we 

hadden gehoopt. Mede omdat we minder geld nodig 

hadden voor ons aids- en wezenprogramma en 

omdat de dollar goedkoper was dan voorzien. In 

totaal konden we acht verschillende projecten van 

10.000 tot 50.000 dollar uitvoeren. Ook konden we 

een nieuwe brug opleveren en meer dan 50 duikers 

plaatsen. 

Plannen 2019 

De eigen bijdrage door de boeren voor de kleinere 

irrigatieprojecten is opnieuw verhoogd, dit jaar 

betalen ze 18% van de totale projectkosten. 

We hebben zeven irrigatieprojecten in de planning 

staan.  De boeren dragen zelf in totaal 75.000 dollar 

bij en Spien zal 330.000 dollar bijdragen.  
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5. Microkredieten 

 
Sinds 2012 verstrekt Spien leningen aan arme 

mensen, die graag een klein bedrijf willen beginnen, 

maar daar geen geld voor hebben of kunnen lenen. In 

dat jaar konden we 44 mensen helpen met een lening 

tegen een rente van 1% per maand. Doordat de 

kredietnemers intensief werden begeleid door de 

Spien vrijwilligers werd dit een groot succes.  

In de daaropvolgende jaren is het aantal kredieten 

flink uitgebreid en de maximale hoogte van de lening 

werd verhoogd naar $200. Spien vrijwilligers maken 

samen met de persoon die een lening aanvraagt een 

plan hoe het geleende geld wordt geïnvesteerd en 

hoe de terugbetaling moet verlopen. De vrijwilliger 

bezoekt deze persoon regelmatig. Op deze manier 

wordt geleerd hoe men moet omgaan met 

budgetteren. De investering helpt de kredietnemers 

een business te beginnen om daarmee inkomen te 

verwerven, voor het levensonderhoud en tevens om 

het geleende bedrag te kunnen aflossen en ook de 

rente te kunnen betalen. Nadat de lening is afgelost, 

kunnen ze zelf geld opzij leggen voor een eventuele 

nieuwe investering om hun bedrijf uit te breiden of 

hun kinderen een betere opleiding te geven.  

Resultaten 2018 

In 2018 hebben we bestaande leningen afgebouwd 

en vooralsnog geen nieuwe leningen meer verstrekt.  

Sinds vorig jaar moet een organisatie die leningen 

verstrekt als zodanig geregistreerd staan bij de 

overheid. Daarbij hoort ook gekwalificeerd personeel. 

In feite ben je dan een bank. Spien heeft er voor 

gekozen om geen bank te worden. Maar dit 

succesvolle project willen we wel graag voortzetten.  

Plannen 2019  

In 2019 willen we toch weer met microkredieten 

starten voor arme gezinnen om uit de problemen te 

komen. Er zal nu geen rente meer worden gevraagd. 

En de criteria wie wel en wie niet een lening zal 

krijgen worden aangescherpt. De vrijwilligers zullen 

beter worden opgeleid om te kunnen adviseren voor 

welk doel een lening kan worden gebruikt en waar 

men op moet letten bij het verstrekken van een 

lening.  Doordat er nu geen rente meer zal worden 

gevraagd wordt het probleem van registratie als bank 

omzeild en mogen we de leningen toch verstrekken.   
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6. Schoon drinkwater 

Het ontbreken van schoon drinkwater is één van de 

grootste noden in de rurale gebieden van Cambodja. 

Op veel plaatsen is er geen andere mogelijkheid dan 

het water uit sloten en waterpoelen te halen. Vaak 

zijn deze verontreinigd. Hierdoor ontstaan veel 

ziekten, zoals chronische diarree en cholera. Een 

simpele waterput kan aan een of meerdere dorpen 

schoon drinkwater bieden en zo bijdragen  aan 

verbetering van de volksgezondheid. 

Spien levert de betonnen ringen, het dorp is 

verantwoordelijk voor het graven van de put. Zij doen 

dat zelf, of betalen de kosten voor het graven door 

vaklieden. 

In de meeste gebieden volstaat een eenvoudige 

ringput, waar met een emmer water uit wordt 

gehaald. In andere gevallen waar het water heel diep 

zit, wordt er een pomp op de put geplaatst. 

De prijs van een put hangt af van een aantal factoren, 

bijvoorbeeld als het water diep zit, zijn de kosten 

hoger. Bovendien moet er dan vaak een pomp op 

worden geplaatst.  

In sommige gebieden is het niet mogelijk putten te 

graven. Het water zit te diep of is van slechte 

kwaliteit, bijvoorbeeld omdat er te veel kalk of 

arsenicum in het water zit. Mensen kunnen dan last 

krijgen van nierstenen e.d. In die gebieden geven we 

waterfilters aan arme gezinnen. 

Resultaten 2018 

In 2018 konden we 93 waterputten slaan, 43 in 

Kampong Cham en 50 in Takeo. Hierdoor kregen 

honderden gezinnen in vele dorpen toegang tot 

schoon drinkwater.  In 2018 hebben we 2000 

waterfilters uitgedeeld. Er wordt vooraf informatie 

gegeven aan de ontvangers over het gebruik en de 

reiniging van de filter.  

Ook in de nieuw gebouwde scholen werd in elk 

klaslokaal een waterfilter geplaatst. De filters worden 

voorzien van het logo van Spien en de datum van 

uitgifte. Na twee jaar moet de binnenpot worden 

vervangen, de kosten zijn dan voor de gebruikers. De 

eigen bijdrage voor een waterfilter was 5 dollar, 

waarbij in een enkel geval een uitzondering werd 

gemaakt voor een heel arm gezin.  

 

Plannen 2019  

In 2019 zullen we opnieuw waterputten graven. 

Doordat de kosten hiervoor variëren, al naar gelang 

de diepte van de put, is het niet mogelijk een 

concreet aantal te noemen. Maar juist in de 

afgelegen gebieden, waar vaak veel arme gezinnen 

wonen, willen we helpen en proberen we toch de 

toegang tot schoon drinkwater te bevorderen.  

We zullen dit jaar  1.000 waterfilters uitdelen. Omdat 

de prijs van de filters omhoog gaat, zal ook de eigen 

bijdrage worden verhoogd van 5 naar 6 dollar per 

filter. 
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Financiën 

Jaarrekening en controle 

De jaarrekening 2018 is separaat te downloaden via 

de website van Stichting De Brug. Hier treft u een 

samenvatting aan.  

In Cambodja zal de boekhouding worden 

gecontroleerd door DCo (Donasco & Co; certified 

public accountant te Phnom Penh). Wanneer dat 

klaar is zal het rapport op onze website worden 

gepubliceerd. De financiële verantwoording gebeurt 

aan de hand van een eerder opgesteld plan voor 

Administratieve Organisatie en Interne Controle 

(AOIC). 

Maandelijks vindt rapportage plaats aan Stichting De 

Brug door onze partner Spien in Cambodja over de 

financiële stand van zaken ten opzichte van het 

opgestelde budget.   

Ad hoc worden controles uitgevoerd door de directie  

wanneer zij in Cambodja verblijven.  

 

 

 

Exploitatie   

De ontvangen giften in 2018 zijn lager dan in 2017. 

Daar staat tegenover dat we in Cambodja 

rechtstreeks (zonder tussenkomst van De Brug) een 

bedrag van 191.000 dollar hebben ontvangen van 

Nederlandse donateurs (Wilde Ganzen, SSCR). 

 

 

 

 

 

 

   

EXPLOITATIE 2018 realisatie 2017 realisatie

BATEN 613,950 706,379

Donaties en giften 613,950 706,379

LASTEN 356,410 869,543

Organisatiekosten 6,219 23,378

Kantoorkosten 2,475 2,348

Algemene kosten 710 845

Financieringskosten 591 231

Overboekingen tbv projecten in Cambodja 293,379 842,741

Overboeking naar derden voor verdubbeling 53,036 0

SALDO 257,540 -163,164
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Uitgaven in Cambodja 

In het jaar 2018 werden veel activiteiten in Cambodja 

verricht. De voorgenomen projecten in Cambodja 

konden bijna allemaal worden afgewerkt. 

De dollaruitgaven in Cambodja vielen per saldo iets 

lager uit dan was begroot. 

De overhead kosten zijn lager omdat we dit jaar geen 

kosten voor het jubileum hadden.  

 

 

Uitgaven Cambodja 2018 realisatie 2017 realisatie

Scholenbouw 152,727 51,392

Huizenbouw 136,243 156,123

Infrastructuur drinkwater 74,715 127,164

Irrigatie werken 233,913 186,747

Gezondheidscentra 7,492 18,065

Armen en ziekenzorg 45,787 41,770

Wezenzorg 96,441 96,792

Microkrediten 235 -6,670

Beroepsopleidingen 9,478 15,000

Noodhulp 0

Vrijwilligers training en kosten 66,106 65,877

Overhead kosten Cambodja 93,891

Bestuur, staff en kantoorkosten 58,804 63,393

Overige kosten 9,339 30,498

Totaal projectuitgaven in dollars 891,280 940,042
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Balans 

De balans van Stichting De Brug ziet er voor de eerste 

keer heel anders uit omdat Spien vanaf 2018 

financieel een zelfstandige organisatie is. De balans 

van Spien die u hier ziet is afgeleid van de gegevens 

die bij Spien bekend zijn. 

De continuïteitsreserves worden gevormd ten 

behoeve van de ‘harde’ (bouw)projecten (irrigatie, 

scholen, huizen etc.) en de ‘zachte’ projecten (met 

name Armen en Ziekenzorg).  Zij vormen tezamen het 

buffervermogen en zijn inclusief nog niet bestede  

(grote) giften. 

De Continuïteitreserve Projecten Cambodja is flink 

toegenomen, maar dit is een vertekend beeld omdat 

in 2017 de meeste reserves op rekeningen in 

Cambodja stonden.  

De Continuïteitreserve Aids en Wezen is constant 

gehouden. Er is een bestemmingsreserve van 

€25.000 voor Noodhulp (bijv. bij wateroverlast zoals 

een aantal jaren geleden). Deze reserve is constant 

gehouden. 

 

 

 
 

 

BALANS Stichting De Brug in Euro's ultimo 2018 ultimo 2017

ACTIVA 600,262 342,722

Financiele vaste activa

Geen vaste activa 0 0

Vlottende middelen

ABN Amro en ING bank 600,262 342,722

Vooruitbetaalde donaties 0 0

PASSIVA 600,262 342,722

Reserves en Fondsen ultimo 2018 ultimo 2017

Continuiteitsreserve Projecten Cambodja 295,262 7,110

Continuiteitsreserve Armen en Ziekenzorg 200,000 200,000

Bestemmingsreserve : Emergency 25,000 25,000

Bestemmingsreserve : Jubileum 0 30,612

Overige reserves : Valuta 80,000 80,000

Totaal Reserves en Fondsen 600,262 342,722

Balans Spien Cambodja in dollars ultimo 2018 ultimo 2017

ACTIVA 110,104 490,834

Liquide middelen 110,104 490,834

PASSIVA 110,104 490,834

Vlottende passiva 13,695 7,800

Reserves voor projecten 96,409 483,034



 

 

 
27 

Begroting 2019 

De begroting voor de dollaruitgaven in Cambodja 

bedraagt $905.603 (2018 realisatie: $891.280). De 

gehanteerde begrotingskoers bedraagt €/$1,10 

(pariteit). We tekenen daarbij het volgende aan. 

Duidelijk is te zien dat we focussen op irrigatie. Door 

meer irrigatie projecten hopen we grote midden-

groepen (niet alleen de allerarmsten) een kans te 

geven om hun inkomen te vergroten. Deze groep is 

ook in staat om steeds meer zelf financieel bij te 

dragen aan de realisatie van deze projecten. Ook de 

allerarmsten zullen hiervan voordeel hebben omdat 

er meer werk beschikbaar komt voor deze groep. 

We willen dit jaar 2 scholen bouwen. Vorig jaar 

waren dat er drie. Dit zal in de toekomst onze 

aandacht blijven vragen.  

De andere uitgaven blijven stabiel of nemen af. 

Schoondrinkwater is nog steeds urgent, maar ook 

daar is een eigen bijdrage van de bevolking steeds 

belangrijker.  
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