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Aandacht voor arme en vergeten
groepen in Cambodja
De missie van Spien en De Brug is het bereiken van de allerarmsten en vergeten groepen. Binnen
Spien zijn we veel bezig met het vraagstuk hoe we de allerarmsten het beste kunnen bereiken en helpen. Ook in het Spien team spreken we veel over armoede en wat het betekent om arm te zijn. Vaak
zijn het gevoelige en soms ook emotionele gesprekken, omdat veel Spien teamleden zelf ook ervaren
hebben hoe het is om arm te zijn.
Zoals Nederland is ingedeeld in provincies en gemeenten, zo is Cambodja ingedeeld in provincies,
districten, communes en dorpen. Als Spien werken we samen met lokale overheden, vaak op commune en dorpsniveau. Zij kennen de gebieden en de gezinnen die er wonen, en zijn bekend met de
moeilijkheden en noden. In de afgelopen weken zijn de teams in de verschillende districten in gesprek
gegaan met de vertegenwoordigers van de lokale communes in de gebieden waar ze werken. Dit aan
de hand van een aantal vragen die we vooraf samen hebben opgesteld. Over wie de allerarmsten
zijn, waarom ze zo arm zijn, waar ze wonen, hoe de lokale overheden met ze in contact blijven, wat
de noden zijn, hoe de lokale overheid helpt, welke andere hulp er is, hoe Spien tot hulp kan zijn voor
de samenleving, hoe Spien tot hulp kan zijn voor individuele gezinnen en de mensen rondom hen.
De allerarmsten vinden en bereiken valt vaak nog niet mee, dat geldt zowel voor (lokale) overheden
als voor organisaties. Vaak leidt men een zwervend bestaan, en ook als men wel een vaste woonplaats heeft is men vaak niet thuis omdat er altijd gezocht moet worden naar voedsel of een klein
beetje inkomen. Vaak gaat het dan om bladgroenten die in het water of in de wildernis groeien en dieren als kleine visjes, kikkers en insecten. Men leeft vaak in afgelegen gebieden zoals aan de voet van
een berg, aan de rand van het water, aan de rand van steden en dorpen enz. Vaak heeft men geen
grond en is daarom aangewezen op een kleine kavel toegewezen door de lokale overheid of publieke
grond die men in gebruik neemt. Dit brengt vaak problemen met zich mee omdat men wordt weggestuurd of om andere reden zich moet verplaatsen. Hierdoor is het voor lokale overheden en organisaties lastig om in contact te komen en te blijven. Vaak werkt men op afgelegen plaatsen, bijvoorbeeld
in plantages waar men vaak ook verblijft maar ook is er (vaak illegale) arbeidsmigratie naar buurlanden waar men bijvoorbeeld werkt op plantages of in de visserij. Daar krijgt men veelvuldig te maken
met misstanden. In de afgelopen maanden hebben we verschillende malen gezinnen ontmoet waarbij
de mannen in Thailand in de visserijsector werkzaam zijn geweest.
Meer over Cambodjanen in de Thaise visserijsector bijvoorbeeld: https://www.trouw.nl/cultuur-media/we-krijgen-allemaal-bloedvis-op-ons-bord~b18ef716/
De grootste noden die tijdens de gesprekken telkens naar voren komen zijn een tekort aan voedsel
en een gebrek aan onderdak. Dit laat zien dat het huizenproject voor de allerarmsten nog steeds van
groot belang is. We blijven daarom doorgaan met het bouwen van huizen voor de allerarmsten. Dit
doen we samen met de gemeenschap en lokale overheden ter plaatse. Zij dragen ook financieel bij.
Samen zorgen we zo voor onderdak in de vorm van een huis voor gezinnen die leven in schrijnende
situaties en behoren tot de allerarmsten van Cambodja. Dit biedt hen veiligheid, een stuk waardigheid
en een zorg minder. Voor velen is het een nieuwe start. Een huis kost 1500 euro. Bouwt u mee?

Kijk voor meer informatie op www.stichtingdebrug.nl

Oma en haar dochter en kleindochter komen in aanmerking voor een Spien huis.

Ook dit gezin wordt snel geholpen.
Tijdens onze bezoeken komen we soms schrijnende situaties tegen. Zo bezochten we afgelopen
maand een vrouw en haar twee dochters omdat ze een nieuw Spien huis had gekregen. De vrouw
had al jaren borstkanker, een tijd geleden was ze geopereerd waarbij haar borst werd geamputeerd.
Helaas was de kanker teruggekomen en huilde ze aan een stuk door van de pijn, zo erg dat haar familie en buren er ‘s nachts niet van konden slapen. We zijn twee keer bij haar op bezoek geweest, om
medicijnen te geven om haar pijn te verminderen en omdat het haar niet lukte om te eten hebben we
poedermelk en poeder vitaminedrank gebracht. Raksmey heeft de wond verzorgd en de familie laten
zien hoe ze de wond zelf schoon konden maken. Daarnaast heeft ze uitleg gegeven over de medicatie en haar aangemoedigd wat te eten om op kracht te komen. We hebben zeep, tandpasta, tandenborstels en mondkapjes achtergelaten voor het gezin en voor de familie en buren die haar verzorgden. Voor de dochters van vier en dertien jaar oud die op de kleuterschool en in klas 4 (groep 6) zitten hebben we schoolspullen achtergelaten. Het was heel bijzonder om te ervaren dat ze na het
schoonmaken van de wond en innemen van de medicatie rustiger werd en stopte met huilen, er
kwam zelfs weer even een glans in haar ogen en op haar gezicht. Ze ging zelfs even rechtop zitten
en begon te vertellen over haar nieuwe huis waar ze toen een aantal weken woonde en hoe dankbaar
ze ervoor was en dat het voor hat dochters zou zijn als ze er niet meer is. Samen met haar en familie
en buren hebben we voor haar en de kinderen gebeden. Een week later vernamen we dat ze was
overleden. Haar dochters blijven alleen achter.
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Dochter met haar zieke moeder.

Poedermelk om weer wat op krachten te komen.

Familie helpt bij de verzorging.

Help helpers helpen!

In gesprek bij een huisaanvraag.

Samen bespreken ze manieren om de eigen bijdrage in te zamelen. Buren helpen mee, de lokale
overheid en de boeddhistische tempel.
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Hier is het nieuwe huis opgeleverd. Yes!

Een klein huis voor een gehandicapte moeder en haar dochter. Omdat het water hier nogal hoog kan
staan in het regenseizoen zijn de pilaren opgehoogd.

Help helpers helpen!

Oma is blind en haar dochter gehandicapt. Ze was bang dat we oma mee kwamen nemen. Samen
krijgen ze binnenkort een beter onderdak.

Dankbaar voor een nieuw Spien huis.
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Nog een huis.

Oude en nieuwe huis naast elkaar.

In gesprek bij de commune.

Help helpers helpen!

Inspectie van een nieuw schoolgebouw aan de rand van Phnom Penh.

Nieuw schoolgebouw in Takeo.
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In het regenseizoen staat het water hoog.

Overstroming in Phnom Penh.

Help helpers helpen!

Op bezoek bij een irrigatieproject uit 2020, samen gerealiseerd met Pharus.
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Help helpers helpen!

Groeten van het Spien team in Kampong Cham.

Phnom Penh, december 2021
Gerjan Lennips, directeur Spien

Helpt u mee ook in 2022?
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!
Frits en Beja Weitkamp
Directie Stichting De Brug

Stichting De Brug Cambodja

