Dagboek 4
3-6 februari 2022
We gaan op reis voor een paar dagen teamretreat met het hele Spien team. Vandaag reizen we
alvast vooruit om voorbereidingen te treffen. De Spien vrijwilligers komen morgen. We gaan naar
het zuiden, naar de havenstad Sihanoukville. We zullen daar een paar dagen blijven voor
besprekingen en ontspanning.
We vertrekken om half 8 uit Phnom Penh. ‘We’ zijn Koy, Gerjan en Raksmey, Frits en ik. In de
afgelopen paar jaar zijn de wegen hier een stuk verbeterd. Overal worden nieuwe wegen
aangelegd, vaak met gescheiden rijbanen, wat de veiligheid ten goede komt.

Een heel groot project is een nieuwe tolweg van Phnom Penh naar Sihanoukville, het wordt
mogelijk gemaakt met geld uit China. We zien onderweg de enorme constructies.

Het wordt een weg met vier rijbanen en met een lengte van 190 kilometer. Er zal alleen
snelverkeer worden toegestaan (dus geen bromfietsen).
Sihanoukville is de enige zeehaven van Cambodja waar de grote containerschepen kunnen
aanmeren. Er worden hiervandaan veel goederen vervoerd naar het noorden, vooral naar Phnom
Penh. De huidige weg is op veel plaatsen slecht en geeft veel oponthoud voor grote transporten.
Deze nieuwe weg zal de reistijd naar Phnom Penh aanzienlijk verkorten.

Onderweg: Een infuus op de brommer.
Patiënten worden ontslagen uit het
ziekenhuis met infuus..

Een vrachtwagen vol met bouwstenen, niet
afgedekt. Regelmatig valt er een steen van de
wagen.

Een enorm rotsblok geïntegreerd in een gebouw.

Prachtige plantengroei in een park.

Smalle brug onderweg

Kleine pier bij een vissersdorp.

Bijzondere rotsformaties

We logeren de komende drie dagen in de Don Bosco Hotel School in Sihanoukville. Deze school,
evenals de op het terrein liggende technische school is medegefinancierd door een aantal
Nederlandse NGO’s.
Sihanoukville (vroeger
heette deze plaats
Kompong Soam), heeft
de laatste paar jaar een
metamorfose ondergaan.
Chinezen hebben bijna
de hele stad volgebouwd
met honderden hotels en
casino’s. We kennen het
niet terug. Was het
vroeger een rustig stadje,
nu zie je overal om je
heen de wolkenkrabbers
uit de grond schieten. Er
zijn nieuwe brede wegen
aangelegd, overal
stoplichten, maar bijna
geen verkeer. Alleen in
de oude wijken, waar de
Cambodjanen wonen, is
het druk.
Door corona staan de meeste grote gebouwen nu leeg. Ook zijn er nog heel veel nog niet
afgebouwd. De casino’s hebben weinig klanten, want veel Chinezen gingen terug naar hun land
tijdens corona. Ze blijven daar, want als ze terug gaan naar Cambodja kunnen ze niet opnieuw
terug naar China. De meeste gebouwen zijn nog niet afgebouwd. Af en toe lijkt het een spookstad.
We hadden al veel verhalen hierover gehoord, maar nu kunnen we er zelf over meepraten.
Vrijdag 4 februari
Vandaag vertrekken de Spien vrijwilligers vanuit Phnom Penh naar Sihanoukville. We zoeken
vanmorgen alvast een paar geschikte plekken om de komende dagen met de groep te eten.
Rond een uur of twee arriveert de bus met daarin twintig Spien vrijwilligers. Als ze zijn ingecheckt
gaan we met z’n allen in de bus naar de zee om te zwemmen. En zwemmen doe je hier met je
kleren aan…

Iedereen heeft het enorm naar zijn zin. Goed voor de teambuilding en het saamhorigheidsgevoel.
De vrijwilligers komen uit 2 verschillende provincies en zien elkaar niet zo vaak.
We willen tijdens dit teamretreat nadenken over de toekomst. Hoe gaan we verder? We zien de
vooruitgang op het platteland. Boeren hebben grotere stukken grond en machines om die te
bewerken. Een heel andere situatie dan toen wij 15 jaar geleden hier voor het eerst kwamen.
Er zijn (bijna) geen aidspatiënten meer die hulp nodig hebben, en ook het aantal weeskinderen is

flink afgenomen in onze werkgebieden. En daarom zijn er minder vrijwilligers nodig. En toch zien
we overal de nood als we in het veld zijn. Slechte behuizing, zieke mensen, ouderen zonder
kinderen.
We willen de komende dagen luisteren naar de vrijwilligers als ze ons vertellen over de nood die
ze tegenkomen in hun dorpen en communes. We geven hen een aantal gespreksonderwerpen
mee die we de volgende avond samen bespreken. De groepjes zijn zó gevormd dat er vrijwilligers
uit beide provincies bij elkaar zitten, zodat ervaringen uit diverse districten kunnen worden
uitgewisseld.
Dit zijn de belangrijkste vragen:
Welke nood en problemen kom je tegen bij je werk in de dorpen? Hoe kunnen we daarin helpen?

Het is lastig voor de vrijwilligers om out of the box te denken. Daarom vragen we hen projecten of
ideeën aan te dragen buiten de huidige Spien projecten. En we vragen om de volgende avond
geen Spien shirt te dragen.
Zaterdag 5 februari
Na het ontbijt gaan we eerst met z’n allen naar de markt waar Sareth en Raksmey eten gaan
kopen voor de lunch. Voor ons is dat ook al een uitstapje. Een kakafonie aan geluiden, geuren en
kleuren. Een filmimpressie van de markt.

We maken een rondrit door de buurt en bezoeken een paar bezienswaardigheden. Er worden veel
foto’s gemaakt, hier een groepsfoto ergens aan de kust.

We bezoeken ook Prince Island, een mini-eilandje waar je via een brug kunt komen en rond kunt
lopen over een loopbrug. De temperatuur is hier aan de kust heerlijk, vooral met de zeewind.
We zien de hele dag de groepjes die gisteravond zijn gevormd, met elkaar overleggen en
schrijven. Op het strand, in de bus, tijdens het eten. En na het avondeten presenteren de groepjes
hun uitkomst.
We horen over zieken en gehandicapten, over woningnood en problemen door ontbreken van
schoon drinkwater en hygiëne. Er zijn ook ideeën over hoe Spien zou kunnen helpen. We zullen
het allemaal meenemen en er verder over nadenken. Wat kunnen de mensen zelf doen, en wat
kan Spien daaraan toevoegen, zodat mensen zelf hun leven weer op de rit krijgen.

In de groep zijn drie vrouwen die aan de wieg stonden van het Spien aids- en wezenprogramma:
mrs. Nguon Kim Horn, mrs. Uy Somona en mrs. Buth Mom. Samen met Diny van Bruggen hebben
zij destijds een thuiszorgprogramma opgericht toen de aids een groot probleem werd in Cambodja.
Vanavond krijgen zij namens het bestuur van Stichting De Brug de dr. Diny Award uitgereikt. Drie
bijzondere vrouwen die heel veel aangrijpende situaties hebben meegemaakt.
Een paar verhalen:
Een vrouw uit de kerk kreeg aids. Somona ging heel vaak bij haar op bezoek en bracht haar
medicijnen. Toen ze terminaal werd kon ze weinig meer doen dan haar met een waaier wat koelte
toewuiven. Vlak voordat ze stierf vroeg ze of Somona haar mooi wilde opmaken met lippenstift en
nagellak. En zo is ze gestorven.
Dat discriminatie een grote rol speelde, blijkt uit dit verhaal:
Een man die alle verschijnselen van aids had, wilde Kim Horn niet ontvangen. Hij was soldaat
geweest en had een geweer. Hij dreigde te schieten als mensen zeiden dat hij aids had. Wel
bezocht ze zijn vrouw en via haar bleef ze contact houden. Bracht regelmatig melk, die de vrouw
later aan haar man gaf om aan te sterken. En langzamerhand werd het wantrouwen minder en
mocht ze dichterbij komen. En op een dag vroeg ze: ik heb gehoord dat je gezondheidsproblemen
hebt. Wat is er aan de hand? En toen zei hij: Alleen als je belooft het aan niemand te vertellen, zal
ik het zeggen. En toen gaf hij toe dat hij hiv-positief was getest. Twee maanden daarna is hij
overleden. Zijn vrouw stierf een jaar later.
Het aidsprogramma begon in 1999 toen er overal mensen ziek werden. Mensen werden
bang en brachten hun doodzieke familieleden naar het ziekenhuis en lieten ze daar achter.
In alle eenzaamheid stierven daar veel mensen. En niemand kwam hen halen om te
begraven. Het ziekenhuis wist zich er geen raad mee. Na een training door een organisatie
die al een hulpprogramma was gestart is Spien begonnen met geld beschikbaar te stellen
voor het begraven van de doden. En daarna werd een thuisprogramma opgezet, zodat

patiënten thuis bij hun familie konden worden verzorgd en daar konden sterven. En voor hun
kinderen werden pleeggezinnen gezocht, vaak waren dat de grootouders. Zij hadden
daardoor ook een inkomen en later kleinkinderen die weer voor hen konden zorgen als ze
ouder werden.
Zondag 6 februari
Vandaag gaan we weer naar huis. We reizen via Bokor Mountain in het zuiden. Een berg van ruim
1.000 meter hoog, waar nog een kapel staat uit de Franse tijd. Er is hier ook een bijzondere flora
en fauna.

We zien apen onder weg… en vreemde planten…
Tijdens de rit naar huis kunnen we live meeluisteren naar onze eigen predikant in Heemse. Wat is
de wereld klein geworden sinds het internet! We zijn er heel erg dankbaar voor.

