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Aandacht voor arme en vergeten
groepen in Cambodja
Het werk van Spien in corona tijd
Vlak na het laatste werkbezoek in januari en februari begon de corona-crisis. Ook in Cambodja werden kantoren en
scholen gesloten en mocht er een tijd lang niet worden gereisd. Veel buitenlanders moesten naar huis en veel fabrieken werden gesloten. Dat heeft ook in Cambodja grote impact gehad. Zonder compensatie van de regering (zoals in
Nederland) was het voor veel arme gezinnen moeilijk overleven. Organisaties als het Rode Kruis en World Vision
hielpen met extra rijst en voedsel en ook Spien droeg bij naar behoefte.
Gerjan Lennips (directeur Spien) vertelt: “Sinds half
maart kunnen we niet meer het veld in om projecten te
bezoek en aanvragen voor een huis te beoordelen, en
om de overheidsrichtlijnen te volgen hebben ook onze
besprekingen een tijd stilgelegen. Grote projecten zoals de bouw van scholen en irrigatieprojecten die al
van start waren gegaan voor de uitbraak van het virus
en waarvan de bouwers reeds op de bouwlocatie aanwezig waren konden door blijven gaan. Maar projecten
als huizenbouw en aanleg van putten en duikers hebben een tijd stilgelegen omdat werkers zich niet mochten verplaatsen. Inmiddels zijn er al een aantal weken
geen nieuwe infecties gemeld en begint de samenleving weer op gang te komen. Richtlijnen worden minder strak gehandhaafd, de angst begint af te nemen
en onze eerste besprekingen hebben alweer plaatsgevonden. Al met al lijkt Cambodja er goed af te komen
met een gering aantal geregistreerde infecties en we
hopen dat dat zo blijft.”

De grotere projecten, scholenbouw en irrigatie konden
door blijven gaan tijdens de coronacrisis.

Woningnood
De woningnood in onze werkgebieden is hoog. Veel arme gezinnen hebben vaak niet meer dan een schamel afdakje waar ze soms met meerdere gezinnen leven. Daarom focust Spien dit jaar op de huizenbouw voor arme gezinnen. Door de corona crisis kon er in de afgelopen maanden weinig worden gebouwd. Maar inmiddels is dit hervat en
zijn er al heel wat huizen klaar gekomen. In deze nieuwsbrief laten we een paar voorbeelden zien.
Bezoek aan arme gezinnen
Gerjan vertelt: “Bij een bezoek naar aanleiding van de aanvraag voor een huis worden verschillende onderwerpen
besproken, zoals gezinssamenstelling, of kinderen naar school gaan, inkomenssituatie, wat men eet, waar men water vandaan haalt, hoe men samenleeft, financiële situatie, schulden, enz.
In deze gesprekken en in het proces voor de aanvraag van een huis is ook de lokale overheid betrokken, vaak in
persoon van dorpshoofd en commune leider. De lokale autoriteiten kennen de situatie ter plaatse over het algemeen
zeer goed en weten van de noden in hun gebieden.
Voorheen kwamen we vaak met lege handen op bezoek om een hulpvraag te bespreken. Daar is op zich niets mis
mee, maar het is een goed gebruik in Cambodja om iets mee te nemen als je op bezoek komt. Zodoende hebben we
zeep, tandenborstels en tandpasta gekocht wat we voor de families meenemen als we op bezoek komen.
Deze producten zijn zeer welkom en worden dankbaar ontvangen, en het is voor ons ook een mooie aanleiding om
het onderwerp persoonlijke hygiëne en verzorging aan te snijden en te bespreken.”

Kijk voor meer informatie op www.stichtingdebrug.nl

Een aantal gezinnen kregen dit jaar al een nieuw huis. Een paar voorbeelden:

1. In een afgelegen gebied in de provincie Takeo (district Samrong) wonen twee gezinnen naast elkaar. De huizen
staan naast een kleine boeddhistische begraafplaats. Omdat deze plek minder in trek is, konden deze families hier
een stukje grond krijgen. De huizen zijn bouwvallen.
Een oude vrouw die zorgt voor twee kleinkinderen woont in een bouwvallig huisje, de kinderen zijn wezen. Oma is
pleegmoeder en krijgt als zodanig ondersteuning van Spien.
Daarnaast woont een gezin (geen familie van oma) en die kreeg ook hier een stukje grond en met beperkte middelen hebben ze een huis gebouwd. Inmiddels zijn er een aantal kinderen geboren en staat het huis op instorten.
Het dorpshoofd vraagt om twee nieuwe huizen, voor beide families één.
Dit voorjaar konden er door donaties uit Nederland twee nieuwe ‘kleine’ huizen worden gebouwd, zodat beide families hier een goed onderkomen hebben voor de komende jaren. Ze zijn er ongelooflijk blij mee!

De twee nieuwe 'kleine' huizen

Aan de achterkant is een overkapping gemaakt waar
gekookt kan worden.
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2. Vijf huizen voor een grote familie
In een dorp in Takeo in het district Daun Keo woont een grote familie van 23 personen in één ‘huis’. Het gezin bestaat uit grootouders die de zorg voor een kleinkind op zich hebben genomen. Eén van de ouders is overleden en de
andere is buiten beeld.
Daarnaast wonen hier ook vier kinderen van het echtpaar, die allen getrouwd zijn en ook kinderen hebben. Zij hebben geen eigen huis of grond maar wonen rondom het huis van hun ouders/grootouders op bedden waar rondom
heen een constructie is gebouwd van palmbladeren en dekzeil. Elk gezin heeft tussen de twee en zes kinderen.
De mannen zijn bouwvakkers en dagloners, ze hebben geen stabiele inkomsten en kunnen alleen verdienen als er
werk is en ze voor een aantal dagen ingehuurd worden. De vrouwen zijn thuis en zorgen voor de vele jonge kinderen.

De beide families voor hun huis, zoals we die begin dit jaar aantroffen. Het huis van de grootmoeder
staat rechts.

Met z'n 23-en onder één dak...... (Rechts mr. Soeun, Spien manager in Takeo)
Op deze plaats zijn nu vijf Spien huizen gebouwd, een klein huis voor de grootouders met het kleinkind, en vier grote
huizen voor de individuele gezinnen. Naast huizen heeft Spien ook besloten deze families te helpen met een waterbron en waterfilters, omdat ze op dit moment geen toegang hebben tot schoon drinkwater en lange afstand af moeten leggen om aan water te komen vanuit de vijver bij de pagode.
Een paar foto’s van de oude situatie:

Help helpers helpen!

Inmiddels konden er vijf nieuwe huizen worden gebouwd voor de gezinnen. Opa en oma wonen in het midden in het kleine huis, met hun kleindochter. Het is een klein ‘Spien-dorp’ geworden.
.
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3. Huis voor vijf personen:
In het district Tram Kak in de plaats Angtasom woont dit gezin: oma met haar dochter, schoonzoon en twee kinderen. De ouders van de kinderen hebben slechts heel af en toe werk, vaak ver van huis. Soms helpen ze bij de
rijstoogst, maar dat is slechts een klein deel per jaar mogelijk. Oma past op de kinderen als de ouders afwezig zijn,
en oma helpt zelf ook in de buurt met planten of andere werkzaamheden. Hun huis bestaat uit een paar golfplaten
en palmbladeren.

Onlangs kon er met een donatie uit Nederland een nieuw huis voor deze familie worden gebouwd. Ze zijn de koning
te rijk! Het betekent de start van een nieuw leven! Hartelijk dank!

Het oude en het nieuwe huis, een wereld van verschil....

Help helpers helpen!

4. Huis voor gezin met drie kinderen
In onze andere werkprovincie Kampong Cham is de woningnood niet minder dan in Takeo.
In het district Prey Chhor woont dit gezin: vader, moeder met 3 kinderen. Vader werkt af en toe (als er werk is) in
Phnom Penh, moeder probeert werk te vinden door het plukken en verkopen van vruchten of bladeren voor groente.
Maar het is heel moeilijk om elke dag eten te vinden voor het gezin. Gelukkig gaan de kinderen wel naar school.
Dit gezin kreeg in de afgelopen maanden ook een nieuw huis. Een
goede plek om te wonen en nieuwe hoop voor de toekomst!

Het oude huis…

... en het nieuwe Spien huis!

Maar de woningnood is nog heel groot! Nog veel mensen wonen in slechte omstandigheden, en wachten op
een nieuw huis, bijvoorbeeld:
1. Gezin met 3 kinderen

In dit hutje woont een gezin met drie kinderen, in het district Prey Chhor, in het dorp So Sen. De kinderen gaan gelukkig naar school. Vader werkt af en toe als bouwvakker in Phnom Penh, maar moet daar ook van eten, en in de
grote stad is alles duurder. Moeder probeert wat bij te verdienen door vruchten of bladeren te plukken en te verkopen. Hun woonsituatie is erg slecht, meer dan wat gras en palmbladeren is het niet.
Dit gezin zou heel blij worden met een nieuw huis. Helpt u hen?
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2. Huis voor moeder, dochter en kleinkinderen
In het district Stung Trang in het dorp Peam Kohsna woont dit gezin, bestaande uit vier personen: moeder is 55 jaar,
haar dochter van 25 is doof, heeft 2 kinderen, en is alleenstaand. Het jongste kind heeft een lichamelijke beperking
en kan niet lopen. Ze wonen in een klein hutje achter in het dorp. Oma verdient wat bij door wat visjes te vangen en
te verkopen.
Het gezin zou heel erg geholpen zijn met een nieuw huis. Het oude huis is te klein en een bouwval. Helpt u hen?

3. Een moeder met drie kinderen
Deze moeder heeft drie kinderen. Haar man heeft haar in de steek gelaten toen ze zwanger was van haar derde kind. Ze heeft nooit meer
iets van hem gehoord. Ze staat helemaal alleen voor de taak om haar
kinderen groot te brengen en eten en kleding te geven, en hen naar
school te sturen.
Ze heeft een heel klein inkomen, doordat ze slakken vangt en verkoopt,
of ze plukt cashewnoten op de grote plantages als die rijp zijn.
Ze heeft alleen dit kleine stukje grond waar ze met wat kleden en stokken een onderkomen heeft gemaakt voor haar en haar kinderen.
Een nieuw huis zou voor haar en haar gezin een nieuw leven betekenen. Ze worden dan niet meer met de nek aangekeken en horen er
weer bij. Een goed onderdak waar ze met haar kinderen kan gaan werken aan een nieuwe toekomst. Helpt u haar?

Een nieuw huis voor een groot gezin kost € 1.350
Een nieuw huis voor een klein gezin kost € 900

Helpt u mee?
U kunt gebruik maken van de Givt App:
Of geef online door hier te klikken.

Bankrekening: NL16 ABNA 0406472661
t.n.v. Stichting De Brug

Hartelijk dank!

Help helpers helpen!

Andere lopende projecten

Naast de bouw van ruim 100 huizen voor arme gezinnen, bouwt Spien dit jaar drie scholen, twee in de provincie Takeo, en één in de provincie Prey Veng. Eén school is al klaar, aan de twee andere wordt nog hard gewerkt.

De nieuwe highschool in Sangkae in het district Tramkak, Takeo is bijna klaar...

Ook wordt er hard gewerkt aan een drietal grote
irrigatiewerken. Het werk vordert goed, ondanks
de corona beperkingen.
Er worden waterputten gegraven, duikers geplaatst en er wordt dit jaar ook een brug gebouwd.
Dit wordt allemaal mogelijk door uw donaties,
waarvoor we u namens de Cambodjaanse bevolking heel hartelijk bedanken.
Duiker onder een weg, een klein project, maar heel belangrijk.
In de regentijd zal deze zorgen dat de weg begaanbaar blijft.

Groepsreis 2020 uitgesteld
De groepsreis die gepland stond voor oktober dit jaar moest helaas worden uitgesteld in verband met de coronacrisis. We hopen dat volgend jaar de omstandigheden weer goed zijn, zodat we deze reis wel kunnen maken. Die staat
nu gepland voor eind oktober 2021.
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Hartelijk dank!
Volg ons ook op Facebook!
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