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We krijgen vandaag bezoek uit Nederland. Drie bestuursleden van Stichting De Brug, Gerrit Bril 
(voorzitter), Jan Willem Bolks en Pieter Waardenburg gaan een week met ons op werkbezoek 
langs de projecten. Ook de vrouw van Pieter, Geertje komt mee. We halen hen van het vliegveld 
en na een stop op het Spien kantoor waar we wachten op Koy, die vandaag een training van Wilde 
Ganzen bijwoont, rijden we door naar Kampong Cham city, waar we inchecken in KC River hotel. 

 
Vrijdag 11 oktober 
We worden om 8 uur opgehaald en rijden eerst naar Koy’s huis, waar we de gebruikelijke kop 
koffie krijgen. Vandaag gaan we op bezoek in het district Prey Chhor. In dit district is Somona, de 
vrouw van Koy de supervisor.  

We rijden eerst naar een dichtbij zijnde rijstfabriek waar de rijst wordt gepeld. Vandaag kopen we 
600 kg rijst voor arme gezinnen, die tijdelijk rijst krijgen.  



Dan rijden we naar een oud irrigatiekanaal dat ooit in de Rode Khmer periode is gegraven maar nu 
grotendeels is dichtgeslibd. De lokale bevolking onder leiding van de commune leider 
(burgemeester) staat ons op te wachten om uitleg te geven. Dit kanaal zal over een lengte van 
1.300 moeten worden uitgegraven en er zal een nieuwe duiker worden geplaatst. We zullen dit 
project in 2020 uitvoeren. Foto: we krijgen tekst en uitleg van de commune leider.  

Deze moeder staat met haar jongste dochtertje 
bij de restanten van haar oude huis. Ze woonde 

tijdelijk bij haar zus in huis. 

Dit jaar kreeg ze een nieuw Spien huis! Ze vertelt: 
Het lijkt of ik opnieuw geboren ben! 

Op deze plaats is dit jaar een dam gemaakt. In augustus was alles nog droog. En een paar weken 
geleden stond het water een meter boven de dijk! Inmiddels is het water gezakt en de dijk heeft zich 

goed gehouden. Als het water zakt dan blijft er een groot meer achter voor bevloeiing in droge tijden. 



  

Deze dam was klaar vlak voordat het regenseizoen begon. Maar toen begon de Mekong Rivier heel 
snel te stijgen. Dat kwam omdat men in Laos en China een paar grote stuwdammen hadden open-

gezet. De dijk liep behoorlijk wat schade op. Als het water gezakt is zal de dijk worden gerepareerd. 

Takot Dam, een irrigatieproject van een paar jaar geleden. De communeleider vertelt over zijn 
ervaringen in de Pol Pot tijd. Hij heeft meegeholpen om deze dijk te maken.  

Hij vertelt: “Je kreeg bijna geen eten, en als je niet genoeg zand verplaatste werd je omgebracht en 
begraven in de dijk. Er liggen hier meer dan 3.000 lichamen begraven…..” 



 

 

Op bezoek in een gezondheidskliniek. Er is twee dagen geleden een babytje geboren, een meisje. 

We bezoeken een dorp waar heel veel arme mensen wonen. De commune leider vraagt voor hen een 

nieuw huis. Wilt u hen helpen? Een nieuw huis voor een arm gezin kost € 1.300 


