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Het is een graad of acht als we om één uur op het station in Hardenberg staan te wachten op de 
trein naar Zwolle. Het regent al de hele dag en het ziet er niet naar uit dat het vandaag droog zal 
worden.  
Meestal reizen we via Lelystad-Almere, maar vandaag lukt dat niet, i.v.m. een storing op dit traject, 
en we moeten dus via Amersfoort waar we moeten overstappen op de trein naar Schiphol. Maar 
dat zijn dan ook de enigste problemen die we tegenkomen op onze reis, ons 28e werkbezoek aan 
Cambodja.  
 
We vliegen om 10 voor 6 ’s avonds, met KLM 
deze keer, eerst naar Bangkok, de snelste 
route naar Cambodja, met een vliegtijd van 10 
uur en een kwartier. Frits en ik zitten niet naast 
elkaar deze keer. Ik zit ingeklemd tussen een 
Nederlander en een Deen, op de allerlaatste rij 
van het vliegtuig, Frits zit een paar rijen naar 
voren aan het raam. Met beide mannen heb ik 
een aangenaam gesprek, de Nederlander gaat 
twee maanden rondtrekken door Thailand, de 
Deen is altijd piloot geweest en heeft nu een 
soort pilotenreünie in Thailand. En met een 
paar oordopjes en een slaapmasker (en een 
slaappil) kun je prima slapen, ondanks een 
paar huilende baby’s aan boord. 
 
In Bangkok hebben we anderhalf uur 
overstaptijd, en die hebben we wel nodig, want 
het is een heel eind lopen naar de gate. We 
worden met een busje naar een klein vliegtuig 
gebracht ergens achterop het vliegveld, het 
vliegtuigje zit lang niet vol, dus we hebben de 
ruimte. Het is maar een klein uur vliegen naar 
Phnom Penh, waar we om kwart over 12 in de 
middag aankomen. Het is bijzonder rustig op 
het vliegveld. We hebben dan onze visa al snel 
te pakken en ook de koffers komen ons 
meteen tegemoet rollen. Als we buiten staan, 
moeten we zelfs nog even wachten Kuong, 
Sareth en Gerjan, die ons met de Spien auto 
komen halen.  
 
Meteen voelen we de eerste zweetdruppels alweer opkomen. Het is hier zo’n 30 graden, maar met 
een hoge luchtvochtigheid.  
Phnom Penh is zelfs rond het middaguur bomvol met verkeer. Kuong kiest dan ook al gauw een 
alternatieve route, door kleine straatjes en steegjes die, nu in de regentijd, zijn veranderd in 

modderpoelen met knipgaten.  
 
Onze kamer in het Spien kantoor is al lekker koel, 
Sareth heeft de airco aangezet. We voelen ons hier 
weer meteen thuis in onze eigen kamer en met onze 
eigen spullen.  
 
 
 
 

Het thuisfront stuurt ons een afbeelding waarop 
te zien is hoeveel vliegtuigen er in de lucht zijn op 
het moment dat wij naar Bangkok vliegen.(de 

rode is ons vliegtuig) 

Het vliegveld in Bangkok. 



 
Nadat we hebben uitgepakt en even hebben uitgerust, gaan we boodschappen doen en een hapje 
eten samen met Gerjan en Raksmey. We hebben samen weer heel wat te bespreken. De 
voortgang van Gerjan’s study verloopt goed. Hij spreekt al behoorlijk Khmer en verdiept zich 
steeds meer in het ontwikkelingswerk in Cambodja. Mooi te horen dat ook hij samen met Raksmey 
die is opgegroeid in Cambodja steeds meer zicht krijgt op wat er in Cambodja nodig is als hulp. 
  
 
Zondag 6 oktober 
We worden pas om half 10 wakker, hebben heerlijk geslapen, en maken een lekker Hollands 
ontbijtje klaar, met kaas en gebakken eitjes.  
Sareth verwent ons met een pannetje currysoep met stokbrood. Er wordt hier goed voor ons 
gezorgd.  
We gebruiken deze dag om te acclimatiseren en luisteren een kerkdienst via internet.  
 
Wat staat er op het programma? 
Voor ons 28e werkbezoek staan er de komende twee weken diverse werkzaamheden gepland: 
Morgen beginnen we met een bestuursvergadering van Spien, waarin we het hele 
bezoekprogramma zullen doorspreken. Maar we zullen ook worden bijgepraat over de stand van 
zaken van alle projecten die dit jaar worden uitgevoerd. En we gaan samen nadenken over de 
toekomst, hoe gaan we verder? 
 
Woensdag a.s. krijgen we bezoek van Wilde Ganzen. Wij krijgen jaarlijks subsidie van deze 
organisatie, en van tijd tot tijd komen er afgevaardigden om te kijken hoe dit geld is besteed. We 
zullen met hen enkele projecten in de provincie Takeo bezoeken.  
 
Donderdag zullen we drie Nederlandse bestuursleden ophalen van het vliegveld, die een week 
lang hier zullen blijven voor overleg over de nieuwe samenstelling van Spien en voor 
projectbezoek. Tijdens dit bezoek zullen er ook twee scholen worden geopend.  
 
Er is dus weer veel werk aan de winkel de komende weken. We hopen er verslag van te doen in 
deze dagboekenserie.  
 
Mochten er vragen zijn, dan horen we 
die natuurlijk graag.  
 
Hartelijke groet uit Phnom Penh, 
 
Frits en Beja Weitkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 


