
Dagboek 5 
2 februari 2020 
 
We vertrekken op deze zondagmorgen al om 6 uur. We hebben vandaag twee Nederlandse 
gasten, Rick en Nienke Veurink uit Hardenberg. We halen hen op van hun guesthouse in de stad.  
 
Het is nog redelijk rustig rond dit vroege tijdstip, en het is zelfs een beetje koel. De zon staat nog 
laag en onderweg is het zelfs af en toe een beetje mistig, dichtbij de Mekong.  
 
We komen rond 9 uur aan bij de kerk van Koy, waar het al druk is. De kinderen hebben 
zondagsschool, de vrouwen en mannen vergaderen op aparte plekken, en ook de jeugd van de 
kerk heeft al een bijbelstudie gehad vanmorgen.  

 
De dienst begint rond een uur of half 10 en duurt tot half 1…. Een lange zit, maar er gebeurt dan 
ook van alles. We beginnen met het zingen van liederen, met soms bekende wijzen, zoals ‘Hoe 
groot zij Gij’, ‘Heilig, heilig heilig’. Heel mooi om het mee te kunnen zingen.  
Het is vandaag een bijzondere dag in de kerk in Prey Chhor, het is namelijk dankdag voor gewas 
en arbeid. Voor in de kerk staan zakken met rijst, bananen, kokosnoten, mango’s en andere 
soorten fruit, meegenomen door gemeenteleden. Er is zelfs een formulier voor de viering van 
dankdag, dat door Koy wordt voorgelezen. 
 

De oudste zoon van Koy, Kim, en zijn vrouw Sophea 
hebben onlangs een dochtertje gekregen dat vandaag 
zal worden opgedragen. Dat gebeurt hier door een 
soort doop met zegen en gebed. Kim heeft zelf een lied 
geschreven voor zijn dochter en zingt dat voor in de 
kerk.  
En dan er is ook nog 
avondmaal…. Zoals elke eerste 
zondag van de maand.  
Pastor Salomon, een 
gastpredikant uit Frankrijk, 
preekt vandaag.  
 
  Kim en Sophea en hun dochtertje 

Gabrielle 



Koy heeft vandaag ook alle Spien vrijwilligers uit dit 
gebied uitgenodigd voor de kerkdienst. En na afloop 
is er een korte vergadering waarin Gerjan en ik hen 
even mogen toespreken. 
Dan is er voor iedereen een lunch in de kerk en tijd 
voor een kop koffie in het huis van Koy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We gaan vanmiddag het veld in om Nienke en Rick wat van de Spien projecten te laten zien. Zoals 
twee irrigatieprojecten Kdak Dam en Takot Dam. Prachtig om te zien hoe alle velden groen zijn! 
 
Inmiddels is er ook begonnen met een nieuw groot irrigatieproject, dat nog voordat het 
regenseizoen in mei begint, klaar moet zijn. Het werk is in volle gang, zeven dagen per week, 
vertelt de aannemer ons.  
 
Aan het eind van de dag gaan we weer terug naar Phnom Penh, een rit van een uur of 2. We 
nemen afscheid van Rick en Nienke, en gaan op tijd naar bed. Het was een dag van 15 uur.  
 
Maandag en dinsdag 
Omdat we vandaag ons verste district willen bezoeken vertrekken we alweer om 6 uur ’s morgens. 
De komende twee dagen gaan we weer arme gezinnen bezoeken, nu in de provincie Kampong 
Cham. De district supervisors, Spien vrijwilligers, begeleiden ons en brengen ons naar de 
schrijnendste gevallen. De dorpshoofden vragen meestal een huis aan voor de arme gezinnen. Zij 
nemen contact op met de Spien vrijwilliger, als zij denken dat er hulp nodig is. De Spien vrijwilliger 
gaat kijken met de supervisor en stuurt de aanvraag naar Spien. Er zijn inmiddels heel veel 

Ook Rick en Nienke mogen de gemeente 
even toespreken 

Kdak Dam, geopend in de eerste week van dit werkbezoek. 



aanvragen. Vandaag en morgen gaan we kijken hoe de situatie is, we gaan in gesprek met het 
gezin, hoe is de situatie, zijn er andere mogelijkheden, hebben ze nog bezittingen, enz.  
Zijn er jonge kwetsbare kinderen of ouderen? Is een huis wel de echte oplossing van het 
probleem? Is er drankmisbruik? Hoe zien de kinderen er uit? Gaan ze naar school? 

 
En verder…. 

 

Een paar foto’s van de huizen die we de afgelopen dagen hebben bezocht. 

De cactus bloeit! Het loopt in het rijstveld en is eetbaar. Wat is het? 



 

Na ontmoeting met boeren bij een irriga-
tieproject vertelden we over bescherming van 

het milieu. Dit was het resultaat... 

Een extra voordeel bij een irrigatieproject is 
dat er ook vis is. Een extra aanvulling op het 

dagelijks voedsel... 

Ze vindt het leuk op school! Schelpen te koop... 



 

Als de tafel wiebelt... Creatieve schommel... 

Dorpskind... Toilet... 


