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We troffen een met tranen geroerde oma, die ons duizendmaal bedankte voor dit nieuwe grote geschenk.  De 
afmetingen van het huis zijn 3x4 meter en kost € 875. Aan de achterkant zit een afdakje aan het huis vast 

gemaakt, waar gekookt kan worden.  
Ter vergelijking: Een normaal Spien huis is 4x5 meter en kost € 1.300. Op deze manier kunnen we meer arme 
mensen helpen aan een goed onderdak.  
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Nieuw ontwerp Spien huis  

Arme gezinnen met een paar kinderen 
kunnen in aanmerking komen voor een 
nieuw Spien huis. Kleine gezinnen, 
zonder of met één kind tot dusver niet. 
Toch komen we ook vaak kleine 
gezinnen van 2 of 3 personen tegen die 
heel armoedig wonen.  
Zoals deze oude vrouw van 82 jaar, die 
in een oud huisje (links op de foto) 
woonde met haar ernstig zieke dochter 
en een kleinkind. Voor haar en voor veel 
andere mensen in dezelfde situatie 
heeft Frits een kleiner model huis 
ontworpen. Het eerste exemplaar, het 
zogenaamde ‘Frits-house’, is inmiddels 
klaar en in gebruik genomen. 

Einde aidsprogramma 

Spien heeft sinds 1998 een eigen aidsprogramma: zorg voor zieken en stervenden. Dat is nu 21 jaar geleden. 
Inmiddels zijn er ook in Cambodja aidsremmende medicijnen beschikbaar voor iedereen. En daarmee is aids 
een soort chronische ziekte geworden. Net zoals diabetes, of andere ziekten. En daarmee kwam ook de vraag 
of Spien nog steeds aidspatiënten voorrang voor hulpverlening moest bieden. Er zijn immers zoveel armen die 
geen aidspatiënt zijn, maar wel dringend hulp nodig hebben.  
Daarom heeft Spien besloten om met ingang van 2020 te stoppen met het aidsprogramma. Aidspatiënten die 
nog in ons programma zitten, krijgen, als ze arm zijn (en dus een armoedekaart kunnen laten zien) dezelfde 
hulp als andere arme families.  
Tijdens één van de laatste vergaderingen blikte Koy terug op ruim 20 jaar hulp aan aidspatiënten.  
Het begon in 1998 toen er veel mensen ziek werden. Nadat ze vaak huis en haard hadden verkocht voor 
medicijnen en dokters die geen hulp konden bieden, werden de doodzieke mensen naar het ziekenhuis  
gebracht. De familie ging naar huis, omdat ze geen geld hadden om medische zorg te betalen. En dus stierven 
hun geliefden in alle eenzaamheid in een ziekenhuisbed. De lichamen werden buiten gelegd, er was geen geld 
om ze te begraven. Hoe wanhopig moet men dan zijn!  
 
   Nieuwe organisatiestructuur in Cambodja, zie achterpagina. 

 vervolg op pagina 2 

 
 
 
 
 

 

Een nieuw ontwerp huis kreeg de naam van zijn ontwerper: Frits-huis 



 

 
Stichting De Brug Cambodja 

Vervolg pagina 1 

Vrouwen uit de kerk bij Koy kwamen naar Diny van Bruggen om hulp vragen. Help ons de doden te begraven! 
Zo is het aidsprogramma begonnen. Er werd een netwerk van vrijwilligers opgezet, die de zieke aidspatiënten 
thuis bezochten, hen een hulppakket gaven met een deken, kussen, klamboe, zeep, medicijnen. De zieken 
konden thuis ziek zijn en sterven te midden van hun familie. Ook voor de begrafenis kreeg men een bijdrage 
van Spien. Een bijzonder liefdadig project. En doordat vrijwilligers de zieken thuis bezochten gaven ze een 
signaal af aan de dorpelingen: je kunt gewoon bij een aidspatiënt op bezoek gaan, zonder dat je zelf besmet 
raakt. Samen met de ouder(s) werd besproken waar de kinderen zouden worden ondergebracht, want ook voor 
de wezen werd een programma opgesteld: niet in een weeshuis, maar in een pleeggezin. En die ondersteunen 
we met voedsel.  
En zo heeft het aidsprogramma meer dan 20 jaar gewerkt. Het hoogtepunt was rond 2009. Vanaf dat jaar 
werden de aidsmedicijnen beschikbaar gesteld, eerst nog mondjesmaat, maar later voor iedereen. 
En nu stoppen we met dit programma. Het wezenprogramma gaat nog door. Er zijn nog steeds ruim 500 
weeskinderen in pleeggezinnen die door Spien worden onderhouden, ook hier geldt: alleen met een 
armoedekaart.  
 
Dank aan donateurs uit Nederland 
Koy herinnert ook aan de vele donaties uit Nederland waardoor dit allemaal mogelijk werd. Jarenlang ging meer 
dan 60% van onze totale budget op aan aidspatiënten en wezen. Voor de jarenlange hulp van donateurs uit 
Nederland wil Spien u heel hartelijk bedanken! Wij wensen u gezegend feestdagen en Gods zegen voor het 
nieuwe jaar!                                                                                                                      Frits en Beja Weitkamp 
 
 
 
 
 

 

Geplande projecten in 2020 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Er zijn nog veel gebieden waar mensen amper een dak boven hun hoofd hebben. Voor € 1.300 krijgt 
een gezin met kinderen een nieuw huis. Dat betekent een nieuwe start van hun leven!  

Doneer nu! Bankrekening NL16 ABNA 0406472661 

Kansarme jongeren van het platteland krijgen de mogelijkheid om een vak te leren, zoals elektricien 
of automonteur. Kosten per student € 600 per jaar.  
Doneer nu! Bankrekening NL16 ABNA 0406472661 

http://stichtingdebrug.nl/donateur/
http://stichtingdebrug.nl/donateur/


 

 
Help helpers helpen! 

 

In veel arme gebieden is nog steeds een tekort aan schoon drinkwater. De enigste optie is het 
water uit de sloot of een vijver te halen. Een waterput en een waterfilter voorkomen ernstige 

ziektes.  
Een waterput kost € 250. Een waterfilter kost € 17 euro en geeft een heel gezin schoon drinkwater! 

Doneer nu! Bankrekening NL16 ABNA 0406472661 

  

Weeskinderen worden verzorgd in een pleeggezin, meestal bij de grootouders of andere familie. 
Ze krijgen rijst, schoolkleren en een tweedehands fiets om naar school te gaan.  

Een jaar lang zorg voor een weeskind uit een arm gezin kost € 130. 
Doneer nu! Bankrekening NL16 ABNA 0406472661 

 

Onderwijs is heel belangrijk. In 2020 willen we drie scholen bouwen.  
Help ons om ook speeltoestellen en nieuwe schoolmeubels te geven. 

Doneer nu! Bankrekening NL16 ABNA 0406472661 

http://stichtingdebrug.nl/donateur/
http://stichtingdebrug.nl/donateur/
http://stichtingdebrug.nl/donateur/
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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 
adresgegevens 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 
informeren.  
 

                                                      Organisatiewijziging 

                                                      Stichting De Brug gaat een organisatiewijziging doorvoeren in  
                                                      Cambodja. Dit is nodig omdat we in Cambodja een stap willen  

        maken om beter te kunnen inspelen op wat nodig is voor de  
        toekomst. Ook de directie (Frits en Beja Weitkamp) heeft  
        aangegeven om op termijn te willen stoppen.  
     

                                                      Om dit allemaal vorm te geven zijn er meerdere gesprekken  
                                                      gevoerd met het huidige Spien bestuur door de Nederlandse  
                                                      directie en het bestuur van De Brug. Daarna is besloten dat het  
                                                      hele Cambodjaanse bestuur (8 leden) aftreedt en het bestuur in 
                                                      Nederland zal optreden als bestuur voor zowel Spien in Cambodja 
                                                      als  De Brug in Nederland.  
 
Als directeur is benoemd Gerjan Lennips. Hij zal direct rapporteren aan het bestuur in Nederland. In 
plaats van het oude bestuur in Cambodja hebben we een adviesraad ingesteld. Hierin nemen 
minimaal 3 Cambodjanen zitting die op dit moment niet verbonden zijn met Spien. Deze personen 
zijn goed opgeleide mensen die goed Engels spreken en kennis hebben van de Cambodjaanse 
cultuur en ontwikkelingshulp.  Deze raad heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar moet worden 
gehoord bij elke wijziging in hulpverlening die de directeur voorstelt aan het bestuur.  
 
Gerjan heeft bedrijfskunde gestudeerd en heeft een tweejarige Khmer taal- en cultuurstudie achter 
de rug. Hij woont permanent in Phnom Penh. In diezelfde tijd heeft hij zich nuttig gemaakt om meer 
te leren van de cultuur en het ontwikkelingswerk in de vorm van een stage. 
 
Dhr. Heang Koy zal verantwoordelijk blijven voor de operationele zaken in Kampong Cham en Dhr. 
Touch Soeurn voor de provincie Takeo. De oud-bestuursleden van Spien zullen allen hun 
operationele taken in het veld blijven uitvoeren, zoals tevoren. De staf zal worden gereorganiseerd. 
Dhr. Heang Kuong zal Spien verlaten. Hij was sinds 2002 in dienst van Spien als staf.  
Frits en Beja Weitkamp zullen als Nederlandse directie nog een aantal jaren Gerjan ondersteunen. 
Op deze manier hopen we een flinke stap te kunnen maken in de richting van zelfstandigheid.  
 
We hopen met deze ontwikkelingen dat de organisatie in Cambodja klaar is voor de nieuwe fase van 
hulpverlening. De aids problematiek ligt grotendeels achter ons, maar nog steeds is er veel aandacht 
nodig voor groepen mensen die buiten de boot vallen. Door meer onderzoek te doen hopen we de 
juiste manier van hulpverlening te kunnen bieden.  
Wij zeggen dank aan alle donateurs die dit werk in de afgelopen jaren mogelijk maakten. We hopen 
dat u ook in de komende tijd ons blijft ondersteunen met woord, daad en gebed. 

 
Bestuur Stichting De Brug 

Voorzitter, Gerrit Bril 
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