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Ingelast werkbezoek 

In augustus hebben wij een ingelast werkbezoek gebracht aan Spien, met als doel: reorganisatie in gang 
zetten en Spien op weg helpen naar zelfstandigheid.  
Voorafgaand aan dit werkbezoek hebben we hen al een aantal vragen gestuurd over hun visie op de toekomst. 
En n.a.v. de gegeven antwoorden hebben we een aantal workshops georganiseerd om zo samen na te den-
ken over de toekomst van Spien en de rol van iedereen in de toekomst.  
 
Interviews 
Met alle huidige bestuurs- en stafleden hebben we afzonderlijke interviews gehouden. Hiervoor hadden we 
een externe vertaler gevraagd, zodat iedereen vrijuit kon spreken over hun mening en ideeën voor de toe-
komst.  
 
Driedaags overleg 
Daarna zijn we met bestuur en staf drie dagen weggeweest naar Keb, waar we samen verder hebben nage-
dacht over de toekomst. Spien heeft zich uitgesproken om een doorstart te willen maken omdat er nog veel 
arme gezinnen zijn in onze werkgebieden die hulp nodig hebben de komende jaren. Ook zien zij in dat het 
huidige bestuur ouder wordt en niet in staat zal zijn alle ontwikkelingen te volgen en daarop in te spelen.  
Dit werkbezoek was een voorbereiding op het werkbezoek in oktober waarbij ook drie Nederlandse be-
stuursleden aanwezig zullen zijn. Dan zullen we een definitief plan vaststellen dat in januari van start moet 
gaan. 

Frits en Beja Weitkamp      
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Bestuursleden en staf tijdens één van de vergaderingen in Keb 

Altijd al een keer mee gewild naar Cambodja? Dat kan! Kijk snel op de achterkant! 



 

 Stichting De Brug Cambodja 

Tijdens het interview met Koy (links) en Soeun (rechts), met een externe tolk.  

     

De nieuwe highschool in Thnout Chum (Takeo) is klaar en zal in oktober worden geopend. 

Deze school voor voortgezet en hoger onderwijs krijgt ook nieuwe schoolmeubels en schoolborden. 
Voorheen zaten er gemiddeld meer dan 60 kinderen in één klaslokaal.  

Met deze nieuwe school zakt dat aantal naar 45. 



 

 Help helpers helpen! 
 

De nieuwe grote dam in Kdak, Kang Meas.  
Links: de dam is net klaar. Mensen lopen op de overflow, die de dam moet beschermen voor het hoge water. 
Rechts: Een paar weken later: Het water is inmiddels zover gestegen dat het over de overflow stroomt. 

  

Op een andere plek is een groot waterreservoir gegraven van 90 x 100 x 3,5 meter. Het geeft aan 145 gezinnen 
water op de rijstvelden en voor het vee. Op de oevers zijn struiken geplant voor versteviging. 

Het regenseizoen is in volle gang... 



 

 Stichting De Brug Cambodja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jarig, jubileum, feestje en liever geen cadeaus? 
Wilt je op een feest liever geen cadeaus ontvangen, maar wel een donatie doen aan een 
goed doel? Ga dan naar Gefeliciteerd.nl. 
 
Daar maak je in een paar eenvoudige stappen een eigen feestpagina aan, waarop jouw gas-
ten direct kunnen doneren aan Stichting De Brug. 
Je kiest zelf een url, bijvoorbeeld marieke-is-jarig.gefeliciteerd.nl. Je selecteert het goede 
doel waaraan je gasten gaan doneren en stuurt de link 
naar je pagina door aan je gasten. Zij doneren via die pa-
gina een zelfgekozen bedrag aan het goede doel van jouw 
keuze. Ze kiezen er zelf voor om anoniem te doneren of 
hun gegevens met jou te delen. 
Je kunt je feestpagina persoonlijk maken met een mooie 
afbeelding en je eigen tekst. Zodra gasten hebben gedo-
neerd, zie je op je persoonlijke pagina een overzicht van 
hun donaties. Zo zie je precies hoeveel er in totaal aan 
Stichting De Brug gedoneerd is.  
 

 
Colofon 

STICHTING DE BRUG  
Capellastraat 34 
7771 XM Hardenberg 
Tel. 0523- 272070 
Mobiel: 06-42126995 
e-mail info@stichtingdebrug.nl    
website: www.stichtingdebrug.nl   
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel no. 41189951 

Bankrekening: NL16 ABNA 0406472661 
 
 

      Volg ons ook op Facebook!  
 

(E-mail)adreswijziging doorgeven 
 
Wilt u bij wijziging van adresgege-
vens ons hiervan even een bericht 
sturen? Hartelijk dank! 
 

Nieuwsbrief per e-mail?  
Wilt u deze nieuwsbrief in het 
vervolg per e-mail ontvangen? 
Laat het ons weten!  
 
 

Het bespaart ons kosten en 
wij kunnen u nog beter infor-
meren.  
 

http://gefeliciteerd.nl/
http://marieke-is-jarig.gefeliciteerd.nl/
mailto:info@stichtingdebrug.nl
http://www.stichtingdebrug.nl/

