
Dagboek 2 
 
We beginnen de week met een bestuursvergadering, waarin we de lopende zaken bespreken. Ook 
nemen we het komende werkbezoek door van dag tot dag. We willen graag de lopende projecten 
zien, maar ook de nieuw aangevraagde voor 2020. Daarvoor maken we afspraken, zodat iedereen 
zich goed kan voorbereiden voor de komende weken.  
 
Woensdag 9 oktober 
Al heel wat jaren, en ook dit jaar, krijgen we subsidie van Wilde Ganzen. Via een schriftelijke 
rapportage laten we ieder jaar aan hen zien hoe we hun geld hebben besteed. En van tijd tot tijd 
komt er iemand naar Cambodja om ter plaatse te kijken en het met eigen ogen te zien.  
Vandaag hebben we Sylvia te gast. Zij gaat een dag met ons mee het veld in, dit keer naar de 
provincie Takeo.  

 
Wilde Ganzen heeft dit jaar meerdere Brugprojecten gefinancierd, waaronder een irrigatiekanaal in 
het district Tramkak. Dat is ons eerste doel. Dit kanaal werd medegefinancierd door Stichting 
Scholenproject Cambodja Rotterdam (SSCR). We vertrekken om 7 uur en ontbijten in een lokaal 
restaurant onderweg. Het is erg druk op de weg en we komen pas rond een uur of 10 aan bij het 
irrigatiekanaal. Dit kanaal heeft twee functies: in het regenseizoen voert het het overtollige water 
weg, anders zouden hier een aantal huizen onderlopen. En vlak voor het eind van de regentijd, 
eind oktober, worden de duikers dichtgestopt, zodat het kanaal vol water loopt en kan dienen voor 
bevloeiing van de rijstvelden. Het kanaal is maar liefst 2.500 meter lang. We horen van de 
commune leider hoe blij men is met dit kanaal.  
 
Ons tweede doel vandaag is een ander 
gebied in dit district waar we dit jaar een 
nieuwe school hebben gebouwd voor het 
voortgezet onderwijs ook samen met Wilde 
Ganzen en SSCR. Het is een gebouw met 
zes lokalen.  
Op deze campus staan meerdere scholen en 
die zijn heel hard nodig voor de 1.100 
leerlingen. Het aantal leerlingen stijgt ieder 
jaar. En zelfs met dit nieuwe schoolgebouw 
zitten er nog gemiddeld meer dan 50 
leerlingen in één klaslokaal.  
Helaas (voor ons) is het nog schoolvakantie, 
zodat er geen leerlingen zijn en het dus erg 
rustig is op het schoolterrein.  
De nieuwe school is voorzien van schoolmeubilair en schoolborden. Ook is er een toiletgebouwtje 
gemaakt.  
A.s. maandag zal hier de officiële opening plaatsvinden van deze school. We hopen daar verslag 
van te doen in een volgend dagboek.  
 

Nieuw schoolmeubilair 



Onder het genot van een flesje water krijgen we te horen van het hoofd van de school hoe 
belangrijk deze nieuwe school is voor het onderwijs in deze streek. Helaas heeft de regering nog 
niet voldoende geld om genoeg scholen te bouwen, en daarom zijn ze blij met hulp uit Nederland.  
Sylvia stelt ook een aantal vragen aan het schoolhoofd, die hij naar zijn beste weten probeert te 
beantwoorden.  

 
De staatsexamens voor de hoogste klassen zijn juist achter de rug. De hoogst haalbare score voor 
dit examen is een A. Daarna een B, enz. Wanneer een leerling score A haalt, krijgt hij of zij veel 
extra’s van de overheid, zoals gratis studeren aan de universiteit, en zelfs een aanbod voor een 
baantje bij de regering. Ook de school waar deze leerling dit resultaat heeft behaald, krijgt 
bekendheid en de school wordt populair in de omgeving. Je kunt je voorstellen hoe dat zal zijn als 
er meerdere leerlingen een A halen! 
 
Dit jaar heeft deze school geen 
eindexamenkandidaten gehad die een A 
hebben behaald. Wel waren er 3 leerlingen met 
een B, vertelt het hoofd van de school met 
enige trots. Maar ze blijven hun best doen om 
het niveau te verbeteren, zodat er ook hier A’s 
kunnen worden gescoord. Een uitdaging voor 
zowel de leerling als de school.   
 
Het is al ruim na de middag als we vertrekken 
bij de school en we ergens een hapje gaan 
eten. Onderweg in de auto is er veel tijd voor 
Sylvia om dingen te vragen en te bespreken. 
Op deze manier kan de reistijd ook nuttig 
worden besteed.  
Gerjan rijdt in Koy’s auto, en Koy zit naast hem. Die heeft nu mooi tijd om uitgebreid verslag te 
doen op Facebook van alle gebeurtenissen van deze dag. 
Rond een uur of drie gaan we weer terug naar Phnom Penh. De weg daar naar toe wordt 
momenteel verbreed en dat zorgt voor veel oponthoud, files, slechte wegen, met modder en gaten. 
En dus remt dat de snelheid behoorlijk af.  
 
Na nog een tussenstop bij een tankstation rijden we terug naar Phnom Penh, waar we rond een 
uur of 6 aankomen. Net voordat het donker wordt.  
We nemen afscheid van Sylvia, zij gaat de komende dagen hier een training geven voor lokale 
partners van Wilde Ganzen. Ook Spien doet hier aan mee in de personen van Sareth en Gerjan.  

Even terug in de schoolbanken 

De nieuwe highschool 



10 oktober 
Er komen vanmorgen twee jongens op ons kantoor. Ze willen ons graag spreken. 
Het zijn twee studenten van de Cambodian Thai Technical School. De jongste van 17 jaar studeert 
inmiddels een jaar als automonteur. De andere (20) is klaar met zijn studie en heeft nu een baan 
aangeboden gekregen in Siem Reap waar hij gaat werken en verder studeren als electricien.  
Deze school, gelegen even buiten Phnom Penh, biedt meerdere opleidingen, zoals monteur voor 
airconditioning en loodgieter. De opleiding wordt betaald door bedrijven, de studenten moeten zelf 
zorgen voor hun eten en drinken.  
 
Spien heeft momenteel 8 studenten op deze school geplaatst, het zijn jongeren (er zijn ook twee 
meisjes), afkomstig uit arme gezinnen of weeskinderen uit het Spien programma. De studenten 
wonen op het terrein van de school.  

 
De oudste, zijn naam is Tuy Chea (rechts op de foto), is op 6-jarige leeftijd wees geworden. Zijn 
oma heeft hem, samen met zijn zus, opgenomen in huis, en ze kregen hulp van Spien in de vorm 
van rijst, schoolkleren, een tweedehands fiets, schriften en pennen.  
Hij vertelt heel trots dat hij nu klaar is om aan het werk te gaan en te bouwen aan zijn eigen 
toekomst. Hij bedankt ons voor de hulp in de afgelopen jaren.  
De jongste, Cheng Sinuon, heeft het eerste jaar studie er op zitten. In het tweede jaar gaat hij 
stage lopen bij een bedrijf en leert zo het vak in de praktijk.  
 
De kosten per student zijn € 600 per jaar. Wilt u een jongere helpen door hem uit de 
armoede halen en hem zo een betere toekomst bieden? Doneer dan hier.  
In 2020 willen we graag 10 studenten hiermee helpen. Alvast hartelijk dank! 
 
Frits en Beja 

http://stichtingdebrug.nl/donateur/

