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Om dit werkbezoek toch nog op een positieve manier af te sluiten gaan we nog een dag het veld
in. We gaan naar het district Kang Meas in de provincie Kompong Cham.

We bezoeken een aantal arme gezinnen voor
wie de dorpsleider via de Spien vrijwilliger
een huis heeft aangevraagd.
Sareth doet het intake gesprek. Hoe is de
gezinssituatie, aantal gezinsleden, wat is het
inkomen, zijn er anderen die mee kunnen
helpen betalen, wat kunnen familieleden,
buren of dorpelingen bijdragen, enz. De
situatie is in elk gezin weer anders. Maar een
eigen bijdrage (die we sinds vorig jaar
hebben ingevoerd) werkt er aan mee dat men
zich verantwoordelijk voelt voor elkaar.
En dan moet je soms stevig doorvragen,
maar Sareth is daar heel goed in.

We komen schrijnende situaties tegen, bouwvallige hutjes waar een hele familie onderdak moet
vinden. Het middagmaal bestaat hier uit rijst met wat zout…..

Een goed gesprek tussen drie oudjes. We begrijpen elkaar zonder woorden. Ze hebben het niet
makkelijk. De mevrouw in het midden is ongeveer 85 jaar (ze weet het niet precies) en woont
alleen, heeft geen man of kinderen. Buren zorgen af en toe dat ze eten krijgt. De andere woont bij
haar zoon en schoondochter, maar wil graag op zichzelf wonen. We hebben de familie
gestimuleerd om de eigen bijdrage voor een Spien huis bij elkaar te brengen (in dit geval 500
dollar), dan kan ze een huis krijgen.
Frits wordt meegenomen door een oude vrouw die hem
haar moeilijke situatie wil laten zien. Ergens achter in het
dorp staat haar hutje, waar ze woont met teveel mensen.
Ze vraagt om een nieuw huis, zodat ze wat privacy heeft.

In de paar dagen dat we tijdens dit werkbezoek bezoeken hebben gebracht aan de dorpen op het
platteland hebben we veel schrijnende woonsituaties gezien. We willen dit jaar graag veel arme
gezinnen helpen aan een nieuw huis. Wilt u ons helpen?

Een huis voor een klein gezin kost € 1.250

Een huis voor een groot gezin kost € 1.950

U kunt een gift geven door op deze link te klikken.
Of maak uw donatie over op bankrekening NL16 ABNA 0406472661 t.n.v. Stichting De Brug.

Hartelijk dank!

Evaluatie

Aan het eind van het werkbezoek is er een Spien team-vergadering in Phnom Penh. Alle
Spien teams (2 vrijwilligers per district) zijn aanwezig. Vooraf heeft iedereen een sneltest
gedaan of laat zich ter plekke door Sareth testen.
De vergadering begint met het zingen van het lied 10.000 redenen tot dankbaarheid.
We bespreken vandaag de uitkomsten van de vragen die we in Sihanoukville aan de
teams hebben voorgelegd:
1. Wat is de grootste nood in jouw district?
2. En hoe kunnen we het beste helpen?
Er werden naast de woningnood ook onderwerpen aangedragen als hulp voor zieken,
gehandicapten. Schoolmaterialen en fietsen voor schoolbezoek, hygiëne materialen, enz.

Gerjan stimuleert de teams goed na te denken over hoe je het beste kunt helpen. Er zijn
zoveel noden in hun gebieden. Wie moet je helpen en wie niet?
Hij gebruikt het voorbeeld van een dokter met een wachtkamer vol zieke patiënten. Gaat
de dokter alle patiënten één voor één behandelen? Of kijkt hij of er doodzieke patiënten
zijn die zijn hulp meteen nodig hebben?
Denk altijd na: welk arm gezin heeft de meeste prioriteit? Dat betekent dat je met hen in
gesprek moet en goed moet doorvragen wat de echte nood is en op welke manier je het
beste kunt helpen.
Een dokter zoekt ook de patiënten niet op, ze komen bij hem op het spreekuur. Zo kun je
ook jezelf bekend maken in je gebied en de mensen bij je laten komen met een hulpvraag.
En vraag jezelf altijd eerst af: als ik een dokter was, zou ik dan deze ‘patiënt’ het eerst
helpen? Of zijn er anderen die mijn hulp meer nodig hebben?
Er zal tijdens de maandelijkse vergaderingen verder doorgesproken worden over dit
onderwerp met de teams om hen verder te trainen voor een nieuwe manier van werken in
het veld.
Koy evalueert ons werkbezoek dat zo anders is verlopen dan we ons hadden voorgesteld.
We zijn dankbaar dat het zo is afgelopen. We hebben veel dingen niet kunnen doen, zoals
de openingen van twee nieuwe Spien scholen, en bezoeken aan alle districten. We hopen
en bidden dat er een vervolg mag komen op dit werkbezoek, wie weet later dit jaar.

De verplichte PCR-test, een dag vóór vertrek naar Nederland

We hebben ook hier meegeleefd met de bevolking van Oekraïne, Europa is niet meer
hetzelfde als toen we vertrokken. Thuis wacht ons weer veel werk om te helpen waar we
kunnen.
We willen iedereen die met ons heeft meegelezen en meegeleefd in de afgelopen 6 weken
heel hartelijk bedanken voor alle reacties en gebeden. We zijn bovenal God dankbaar dat
hij ons heeft bewaard en dat Frits weer mocht herstellen na zijn ziekenhuisopname.
We zijn dankbaar voor goede medische zorg en medicijnen in een vreemd land. Dankbaar
voor mensen om ons heen die er altijd waren als we hulp nodig hadden.

Dankbaar voor genoeg te eten en voor een goed dak boven ons hoofd. Dankbaar voor
zoveel dingen die veel mensen hier niet hebben, en ook nooit zullen krijgen. We zijn er
ons hier weer heel bewust van geworden.
Graag tot een volgend werkbezoek!
Hartelijke groet
Frits en Beja Weitkamp

