
Dagboek 9 
Laatste dagen van oktober 2019 
 

 
 

 
Met elkaar vergaderen over een school die we in 2020 willen gaan bouwen. 

Hier samen met de schoolleiding en het schoolbestuur om tafel in de provicie 

Prey Veng 



 
 
 
 

Rondom diezelfde school. Bloemen en een beeld van een wijze man. 
 
 
 



 
 

 

 

In deze ruimte vergaderen we in Takeo. Er is hier veel historie te zien. 

Allemaal foto’s van het werk van Spien. Diny leeft hier nog altijd voort en haar 

naam valt bijna dagelijks. 



 
 
 

 

Een nieuwe brug die is gemaakt in 2019. We moeten deze bekijken en zien 

of het allemaal goed is afgewerkt. Natuurlijk moeten we met z’n alle op de 

foto. 



 
 
 

 

Dit is de omgeving van ons kantoor (rechts boven). In een straal van 

ongeveer 100 meter kun je mooie gebouwen zien, maar ook veel mensen die 

afval verzamelen.  

 



 
 
 
 

Hier zijn we op bezoek in het district Kang Meas. We gaan de lokatie bekijken 

van een groot irrigatie project dat we in 2020 willen realiseren. Er worden 

gesprekken met de boeren en andere balangrijke mensen van de commune 

gevoerd. Er is nog niet veel te zien, maar uiteindelijk moet er een groot 

reservoir ontstaan om water op te vangen voor de droge periode. 

 

Dit is alweer het laatste dagboek van dit werkbezoek.  
De afgelopen week hebben we nog twee veldbezoeken gebracht.  



In beide provincies waren vrijwilligersbijeenkomsten waar we ook altijd bij 
worden uitgenodigd. De vrijwilligers geven ons actueel inzicht in hun 
werkgebied en vertellen wat er nodig is de komende tijd.  
Nog steeds is er woningnood en behoefte aan schoon drinkwater. Er zijn veel 
arme mensen met name in de achteraf gebieden, die ver van de grote weg af 
liggen. Juist die mensen zijn onze doelgroep. De vrijwilligers weten hen te 
vinden en brengen de nood bij het Spien bestuur en bij ons. Na de 
vergaderingen nemen zij ons ook mee het veld in zodat we zelf ook kunnen 
zien wat nodig is.  

 
Wij beloven hun hulpvragen door te geven aan onze Nederlandse donateurs, 
zodat er hulp geboden kan worden.  
 
Ook bezoeken we nieuw aangevraagde projecten voor 2020.  

Zoals een groot 
irrigatieproject in het 
district Kang Meas. Een 
oude dijk moet worden 
opgehoogd en verbreed, 
in de dijk moeten 3 
sluizen komen, zodat het 
water in het 
regenseizoen kan 
worden opgevangen en 
in het droge seizoen 

gebruikt kan worden voor de rijstvelden.  

Een gehandicapte moeder, ze verloor haar been door diabetes 

Gespannen gezichten: wordt ons project in behandeling genomen? 



Wij zijn hier om te praten over de voorwaarden: 20 procent van de totale 
kosten moeten door de bevolking worden bijeengebracht. Dat is een heel 
bedrag, bijna 30.000 euro.  
Maar de communeleider belooft ons dat het gaat lukken. Als dit bedrag bij 
elkaar is gespaard, belooft Spien om het project uit te gaan voeren.  
 

We zijn druk bezig met een nieuwe organisatiestructuur. Hierover schreven 
we al eerder in onze dagboeken.  
Deze laatste week hebben we er veel over gesproken met diverse 
betrokkenen. Er zijn goede afspraken gemaakt. In Nederland zullen we er 
verder aan werken en besluiten nemen.  
In onze volgende nieuwsbrief zullen we er meer over vertellen.  
 
Morgen vliegen we weer naar huis. Dit werkbezoek zit er op. We zijn 
dankbaar voor een goede gezondheid, voor energie en nieuwe ideeën voor 
hulpverlening.  
We bedanken u allen voor uw aanhoudende belangstelling voor ons werk en 
het lezen van deze dagboeken.  
 
Er is nog veel hulp nodig, een paar voorbeelden: 
 

Een huis voor een arm gezin met kinderen                       € 1.350 
Een huisje voor een klein gezin-                             875 
Een waterfilter voor een arm gezin                               15 
Een waterput voor meerdere gezinnen                                       250 

 
Maak een bijdrage over op onze bankrekening NL16 ABNA 0406 4726 61 
t.n.v. Stichting De Brug 
Of klik hier. Hartelijk dank! 
 
Ons volgende werkbezoek zal zijn in januari 2020. Graag tot dan! 
 
Frits en Beja Weitkamp 
 
 
 

https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=1770

