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Foto voorkant: Voorbeeld van een microkrediet. Deze vrouw koopt groente en 
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haar lening terugbetaald en kan nu haar eigen gezin onderhouden. 
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Missie en visie 
 
Missie 

Stichting De Brug wil Cambodjanen steunen bij de 
wederopbouw van hun land en bij hun hulp aan de 
allerarmsten en vergeten groepen. 
 

Visie 

Het zijn de Cambodjanen zelf die het doen. Stichting 
De Brug wil hen daarbij helpen vanuit een houding 
van respect voor hun aard en cultuur. Stichting De 
Brug richt zich met name op die projecten en 
hulpverlening die niet van overheidswege worden 
aangepakt of een lage prioriteit krijgen. Dat betekent 
veelal primaire hulpverlening. Niet Stichting De Brug, 
maar de lokale partner Spie-en formuleert de be-
hoeften en organiseert de projecten. Daadwerkelijke 
participatie van de bevolking zelf wordt gestimuleerd 
en beloond.  
 
 

 
 
 
Stichting De Brug /Spie-en maken gebruik van de 
lokale bestuurlijke infrastructuur; niet de hulp-
verlener maar het dorpshoofd in samenspraak met 
Spie-en bepaalt de prioriteiten.  
Stichting De Brug /Spie-en staan een holistische 
benadering voor. Naast primaire hulp (symptoombe-
strijding) betekent dat vooral aandacht voor 
structurele verbeteringen. 
 
Stichting De Brug streeft ernaar met vrijwilligers te 
werken om de kosten van de organisatie zo laag 
mogelijk te houden en de giften zo goed mogelijk te  
besteden. Stichting De Brug werkt vanuit een 
christelijke motivatie en ziet godsdienstvrijheid als  
een essentieel onderdeel van vrijheid en mogelijkheid 
tot ontwikkeling. 
 
Stichting De Brug richt de hulpverlening op degenen 
die dat nodig hebben ongeacht hun geloofsover-
tuiging, maar streeft in het werk naar samenwerking 
met plaatselijke christenen.  
 
Binnen Spie-en werken boeddhisten en christenen 
(bestuur en vrijwilligers) samen in één organisatie.  
 
Samengevat wil Stichting De Brug werken volgens de 
volgende principes: 

1. aandacht voor arme en vergeten groepen 
2. helpers helpen te helpen 
3. kleinschalig met veel participatie van de 

doelgroep 
4. voorkeur voor die gebieden waar ook met 

plaatselijke christenen kan worden samen-
gewerkt.  

 
 
 
Waarin de Brug zich onderscheidt 
Praktische invulling van de visie leidt tot een 
organisatie die: 
 

 97% van de donaties aan de organisatie in 
Cambodja ten goede laat komen.   

 in Nederland uitsluitend met vrijwilligers 
werkt. 

 uitsluitend opereert als ondersteuner en 
vriend voor een lokale organisatie die het 
werk doet (gebruik makend van de lokale 
bestuursstructuren). 

 de continuïteit van de hulpverlening borgt in 
de lokale structuren (aidswezen niet 
opvangen in tehuizen, maar familie en 
dorpelingen ondersteunen bij het opvangen 
van de wezen). 

 activiteiten kiest op basis van behoefte uit 
het veld en niet door een veronderstelde 
behoefte van de hulporganisatie.  

 z’n bestaansrecht volledig ontleent aan zijn 
missie. 

 bewust geen CBF keurmerk voert.  
Wel wordt er jaarlijks een beoorde-
lingsverklaring door de accountant uit-
gebracht. 
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Van de voorzitter 
 
Voor wie we het doen, de doelgroep  
Cambodja is in oppervlakte vier maal zo groot als 
Nederland, maar heeft ongeveer dezelfde bevol-
kingsomvang, een kleine 16 miljoen inwoners. 
Ongeveer een kwart van de bevolking is analfabeet. 
In Nederland is dat 1,5 %. Eveneens grofweg een 
kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens 
van $ 1,25 per dag. De gemiddelde levensverwachting 
is 17 jaar korter dan bij ons. De kindersterfte is met 
52 per duizend geboorten (cijfer 2013) ruim 14 maal 
zo hoog als in Nederland. 30% van de bevolking 
beschikt niet over goed drinkwater. En zo kunnen we 
nog even doorgaan. Dit zijn zo maar een paar cijfers 
om gevoel te krijgen van de verhoudingen tussen 
leven in Cambodja en leven in Nederland. Toch is er 
vooruitgang zichtbaar. De economie groeit met meer 
dan 7 % per jaar. En inderdaad, de kindersterfte is 
met 52 per duizend nog steeds veel te hoog, maar in 
2005 stond dat cijfer nog op 73 per duizend. Deze en 
andere ontwikkelingen zijn hoopgevend, maar de 
huidige omstandigheden betekenen nog steeds dat 
hulp voor de allerarmsten broodnodig blijft. Stichting 
De Brug, opgericht in 1992, kan haar missie in 
Cambodja nog niet opgeven.  
 
Hoe we het doen, de aanpak 
Wij blijven er stellig van overtuigd dat kleinschalige 
hulp, zoals door stichting De Brug wordt verleend, 
samen met onze Cambodjaanse partner Spie-en een 
heel effectieve wijze van hulp verlenen is, misschien 
wel de meest effectieve. Het geld van onze donateurs 

en sponsors komt rechtstreeks op de eindbestem-
ming, verifieerbaar en transparant. In Nederland zijn 
er nauwelijks kosten omdat daar uitsluitend door 
vrijwilligers wordt gewerkt. Ook in Cambodja zijn de 
indirecte kosten beperkt. Door de jarenlange be-
trokkenheid en de frequente werkbezoeken door 
onze directie is er goed zicht te houden op de 
besteding van de gelden, de echte noden en de 
effecten van ons werk op locatie. Zo kwam ook in 
2014 weer veel meer dan 90% van alle giften 
rechtstreeks ten goede aan de doelgroep. Het overige 
was nodig om de organisatie in Cambodja draaiend te 
houden. 
 
Wat we doen, het programma  
Ook in 2014 is er stug doorgewerkt aan de projecten 
van Stichting De Brug. In het directieverslag leest u 
daar meer over, maar de belangrijkste ont-
wikkelingen liggen opnieuw in het segment aids-
patiënten en wezen. Zowel voor aidspatiënten als 
voor wezen geldt dat de aantallen “in care” blijven 
dalen. Dat heeft vooral te maken met het verbeteren 
van de medicatie, het aanscherpen van de criteria 
voor toelating en een betere voorlichting. Personen 
die in principe in eigen onderhoud kunnen voorzien 
worden geacht dat ook zelf te doen. De organisatie 
gebruikt met ingang van dit jaar het zogenaamde 
“poor-ID” als selectiemiddel. Dit document wordt 
verstrekt door de overheid en geeft recht op gratis of 
voordelige toegang tot bepaalde faciliteiten. Er blijft 
overigens steeds een gelimiteerde post beschikbaar 
voor incidentele hulp aan mensen die dat echt nodig 
hebben maar bij strikte hantering van de regels 
buiten de boot zouden vallen. De geplande projecten 
zijn vrijwel allemaal volgens plan gerealiseerd. De 
vocational training, ondersteuning voor beroeps-
opleiding, was dit jaar volgeboekt, een goede 

ontwikkeling. Overigens blijft de zuigkracht van de 
industrie jongelui afhouden van dit programma 
omdat ze daar op de korte termijn meer kunnen 
verdienen. De verstrekking van microkrediet was 
opnieuw een groot succes, zowel wat betreft het 
aantal personen dat daarvan gebruik kon maken als 
wel met betrekking tot het resultaat. Per saldo was 
men in staat het verleende krediet met rente terug te 
betalen. Voor al deze zaken waren voldoende 
middelen ter beschikking. Het verslag van de 
penningmeester laat zien dat de realisering in 2014 
aanmerkelijk gunstiger is uitgevallen dan er was 
begroot. 
 
Hoe we het in de toekomst willen doen, de strategie 
De missie en visie van De Brug geven aan dat we ons 
inzetten voor de allerarmsten in onze gebieden. Dat 
betekent rechtstreekse hulp waar nodig. Maar tevens 
streven we ernaar de zelfredzaamheid van de 
mensen te vergroten. Met het verstrekken van mi-
crokredieten wordt dat bereikt. Mensen worden in  
staat gesteld voor zichzelf en hun gezin te zorgen en 
kunnen daar trots op zijn. De kosten voor de 
organisatie zitten dan in de begeleiding van het 
proces van kredietverlening, inning van rente en 
aflossing en de administratie van dat alles. Omdat tot 
op heden per saldo alle leningen worden terug-
betaald zijn dit geen kosten meer voor de organisatie. 
Dezelfde beweging zien we bij de irrigatieprojecten. 
De ontwikkeling zoals vorig jaar al vermeld, wordt 
doorgezet. Het eerste project waarbij een deel van de 
meeropbrengst van de boeren wordt teruggeploegd 
naar Spie-en staat concreet in de steigers. Het heeft 
veel energie gekost van onze directie en van de 
leiding van Spie-en om dat proces op gang te krijgen, 
maar er is duidelijk voortgang. Op termijn moet dat 
er toe leiden dat ook voor dit soort projecten 
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kredieten worden versterkt in plaats van donaties. 
Het ideaalbeeld is om met een financieringsmodel 
nieuwe projecten op gang te helpen die zichzelf terug 
betalen. Het financiële plaatje zal er in de toekomst 
dus anders gaan uitzien. Donaties zullen gebruikt 
worden voor de pure hulp en zaken als studie-
financiering met daarnaast een “financierings-
faciliteit” voor projecten die met verbetering van 
inkomen te maken hebben. 
 
Bestuursactiviteiten  
Het bestuur heeft in 2014 zesmaal plenair met de     
directie vergaderd, waarvan traditioneel eenmaal 
speciaal was gewijd aan toekomst en strategie. Het 
dagelijks bestuur is zeven maal bijeengekomen. 
Daarnaast vond er tussentijds regelmatig overleg  
plaats over financiële en planningsaangelegenheden. 

In het kader van de opvolgingsplanning van 
bestuursleden voor de komende jaren mocht het 
bestuur op 1 november een nieuw lid verwelkomen 
in de persoon van ir. Rens Reedeker. Er lopen meer 
gesprekken op dit vlak. Medio 2015 hopen we die 
planning vooralsnog te kunnen afronden. Ook dit jaar 
werden directie en bestuur weer gesteund door onze 
medisch adviseur dokter Kees Louwerse.  
 
Dank 
Allereerst verdienen onze directeuren Beja en Frits 
Weitkamp veel respect voor het feit dat ze inmiddels 
alweer heel wat jaren vol energie en overtuiging 
doorgaan met dit belangrijke werk. Het heeft hun 
hart, maar ook hun hoofd. Dat is aan de resultaten te  
zien. Dank aan alle werkers om ons heen in 
Nederland en Cambodja. Het werk van Stichting De 

Brug zou niet mogelijk zijn zonder de honderden 
trouwe particuliere donateurs, opbrengsten uit 
collecten, forse bijdragen vanuit fondsen en door 
bedrijven. Het is en blijft een voorname reden tot 
dankbaarheid dat het werk voor de allerarmsten in 
Cambodja al zoveel jaren gezegend wordt met deze 
steun. Dat is heel bijzonder en we danken ieder die 
daaraan heeft bijgedragen.  
Ook nu weer mag ik die dank uitspreken namens het 
bestuur van stichting De Brug in het besef en de 
overtuiging dat ieders bijdrage te danken is aan de 
gaven en de inspiratie die we eerst zelf van onze 
Hemelse Vader mochten ontvangen.  
 
Namens het bestuur van Stichting De Brug,  
Wim Jol, voorzitter  
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Van de directie 

Cambodja algemeen 
Cambodja heeft 23 provincies. Het land werd 
onafhankelijk van Frankrijk op 9 november 1953. Het 
land heeft een kleine 16 miljoen inwoners en is vier 
keer zo groot als Nederland. De meesten mensen 
wonen langs de rivieren en het grote meer in het 
noorden. 80% woont in rurale gebieden. 90% van de 
bevolking is Cambodjaans (Khmer), 5% is Vietnamees 
en 1% Chinees. De meeste mensen zijn boeddhist 
(96%), 2% zijn moslims en minder dan 1% is christen. 
Cambodja heeft veel natuurlijke bronnen, zoals olie 
en gas, hout, edelstenen, ijzererts.  
 
Economische situatie 
De economie groeit sinds 2004. Met name de 
kledingindustrie is belangrijk voor de export (80% van 
de totale uitvoer). Deze  sector omvat 960 fabrieken 
met 620.000  werknemers. Mijnbouw (bauxiet, goud, 
ijzer en edelstenen) is ook aantrekkelijk voor 
beleggers. De toeristische sector groeit snel tot 2 
miljoen toeristen per jaar. De inflatie in Cambodja 
bedraagt in 2014 3 à 4 %. Voedselprijzen waren 
stabiel en de economie draaide goed..  
 
Armoede 
Ondanks deze goede vooruitgang blijft Cambodja één 
van de armste landen in Azië. De economie wordt 
geremd door corruptie, beperkte onderwijs- 
mogelijkheden en participatie, forse inkomens onge-
lijkheid en slechte vooruitzichten op een baan. Met 
name op het arme platteland ontbreken goed 
onderwijs en de mogelijkheid tot beroepsoplei-
dingen. Ruim 30% van de bevolking is jonger dan 14 
jaar. Nog steeds is zo’n kwart van de Cambodjanen 

analfabeet. Ook laat de infrastructuur in ruale 
gebieden sterk te wensen over. Cambodja telt 
ongeveer 1,9 miljoen huishoudens in de landbouw, 
zo’n 8,5 miljoen mensen. Zij verbouwen voornamelijk 
rijst en groente op een gemiddelde oppervlakte van 
3,1 hectare.  
 
Cambodja in 2014 
Na de roerig verlopen verkiezingen in 2013 bleef de 
oppositie volhouden dat er was gefraudeerd. Het 
duurde tot medio 2014 voordat er een overeenkomst 
werd gesloten en de oppositiepartijen, die flink 
hadden gewonnen bij de verkiezingen, zitting wilden 
nemen in het parlement. Begin 2014 waren er 
protesten van fabrieksarbeiders voor hogere lonen. 
Ze werden hierbij gesteund door de vakbonden en 
oppositiepartijen. De protesten  werden  uiteen-
geslagen, wat  vier  doden  heeft  gekost.  Wel  heeft  
het  er  toe  bijgedragen  dat  de  lonen  werden ver-
hoogd van 80 dollar per maand in 2013 naar 140 
dollar eind 2014. 
  
Activiteiten Directie 
Ook  in  2014  konden  we  onze  doelen  bereiken  
doordat er  genoeg  betrokken  donateurs waren  die  
ons  financieel  steunden.  Er waren bijzondere acties, 
zoals  het  aanwezig  zijn  op  goede  doelenmarkten  
en  presentaties  in  het  land.  Bedrijven, 
organisaties, scholen, kerken, verenigingen en 
stichtingen waren bereid ons te steunen. Een 
camping  in  Hardenberg  heeft  gedurende  het  
zomerseizoen  inzamelingsacties gehouden  bij  de  
vakantiegasten.  Ook  werd  er  door  donateurs  geld  
ingezameld  tijdens verjaardagen en jubilea.  Er  
werden  in  2014  twee  nieuwsbrieven  verstuurd,  
zowel  in  de  papieren  als  de  digitale versie.  Dat 
alles heeft er toe bijgedragen dat wij ook in 2014 

vrijwel alle geplande projecten konden uitvoeren.  Bij 
dit alles wisten we ons steeds afhankelijk van 
gebeden en de hulp van de Here. Iedereen die 
bijgedragen heeft, willen we ook op deze plaats 
hartelijk bedanken. 
 
Contact met Spie-en 
In  2014  heeft  de  Nederlandse  directie  tweemaal  
een werkbezoek  gebracht  aan  de projecten van 
Spie-en, nl. in januari en in september/oktober. Voor 
elk district werd een dag uitgetrokken. Er werden 
gesprekken gevoerd met de betreffende vrijwilligers 
in het gebied. En er werden ook steekproefsgewijs 
projecten bezocht. De directie heeft bovendien 
regelmatig contact met Spie-en via Skype en e-mail.   
Tijdens alle werkbezoeken werden door de directie 
reisdagboeken verstuurd aan honderden donateurs 
en andere geïnteresseerden, die het in veel gevallen 
weer doorstuurden naar hun achterban.   
 
Sponsorgroepsreis  
Nadat eerdere sponsorreizen heel succesvol bleken 
te zijn, is er ook in 2014 een nieuwe 12-daagse 
groepsreis georganiseerd. Deze vond plaats in 
oktober en er namen 17 personen aan deel.  Naast  
een  aantal  toeristische  trekpleisters  bezochten  zij  
ook  vier  dagen  lang  de projecten van Spie-en. Ze 
konden zich op die manier  een goed beeld vormen 
van wat er mogelijk werd door middel van donaties 
uit Nederland. Een reactie van een deelnemer: “We  
zijn ontzettend  dankbaar dat we  met eigen ogen 
hebben mogen zien wat Spie-en voor al die  mensen  
heeft  gedaan.  Hoe  blij  en  dankbaar  ze  allemaal  
waren.  Die  prachtige kinderoogjes, dan smelt je 
hart! We hadden dit niet graag willen missen! Een 
ieder zou dit moeten zien !!!” 
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Organisatie in Nederland 
“Stichting de Brug” 
 
Bestuur in Nederland: 

Dhr. Ir. J.W. Jol, ex-directeur Movares B.V., voorzitter 
Dhr. Drs. F.H. Koster, consultant, subsidieadviseur, 
penningmeester 
Dhr. G.J. Laan AA/RB, accountant, algemeen adjunct 
Mw. Drs. A. Noort- van Zadelhoff, arts, ex-tropenarts,  
Mw. Ir. I. van Uffelen-Kerkdijk, tropisch landbouw-
kundige, bestuurslid  
Dhr. Ir. R. Reedeker, directeur R2Consultancy, 
bestuurslid 
Mw. K.H.E. de Vries, notuliste en administratieve 
taken 
 

Directie: 

Dhr. F.H. Weitkamp, directeur, voormalig IT-manager 
Mw. B.J. Weitkamp-Lennips, directeur, voormalig 
vluchtelingenwerker 
 
Governance  
Stichting De Brug heeft een bescheiden formatie.  
Directie en het bestuur van de stichting worden 
bemenst met uitsluitend vrijwilligers. Dat geldt ook 
voor personen die de directie ondersteunen op 
secretarieel gebied of anderszins.  
Beleidsvoorbereiding  vindt  plaats  in  nauw  en  
collegiaal  overleg  tussen  directie  en bestuursleden.  
De taken  en bevoegdheden van bestuur  en  directie  
zijn uitgewerkt  en vastgelegd in  een directiestatuut  
en  een  financieel  statuut  en  getoetst  aan  de   

 
“code  goed  bestuur  voor fondswervende organisa-
ties”. Op die punten waar stichting De Brug niet aan 
het ideaalbeeld van de code voldoet, is dat 
verklaarbaar  uit  de  relatief  geringe  omvang  van  
onze  (vrijwilligers)organisatie  en  zijn organisatorisch  
voldoende  maatregelen  getroffen  om risico’s  te  
beheersen.  Dan  moet worden gedacht aan zaken als 
functiescheiding en vier-ogenprincipes bij financiële 
zaken. De  voornaamste  afspraken  en  regelingen  
met  betrekking tot vergoedingen worden hier onder 
beschreven. 

 
Beloningsbeleid  
Alle werkzaamheden van directie en bestuursleden 
worden zonder beloning uitgevoerd.  Van  de  fiscale  
vrijwilligersvergoeding  wordt  door  bestuur  en  
directie  gebruik  gemaakt,  waarbij betrokkenen het 
toegestane fiscale vergoedingsbedrag terugstorten 
als gift aan de stichting.  
 
  

Structuur van de organisatie in Nederland en Cambodja 
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Reizen naar Cambodja  
De  reiskosten  naar  Cambodja  door  de  directie  (2  
of 3  keer  per  jaar)  worden  door  de stichting 
vergoed. De verblijfkosten worden door de 
directieleden zelf betaald. Deze bezoeken zijn nodig 
om projecten en boekhouding te controleren, nieuwe 
plannen te bestuderen, contacten te leggen met 
bestuur en vrijwilligers en andere hulporganisaties.   
Wanneer bestuursleden of adviseurs naar Cambodja 
reizen worden reis- en verblijfskosten door hen zelf 
betaald 
 
Reizen binnen Nederland  
Alle   reiskosten   nodig   voor   vergaderingen,   bij-
eenkomsten  donateurs, promotie bijeenkomsten 
enz. worden niet gedeclareerd, maar worden door 
directie en bestuursleden zelf betaald.  
 
Kantoorhuisvesting en werkzaamheden  
Kantoorhuisvesting wordt gratis beschikbaar gesteld 
ten huize van de directie (Capellastraat 34, 
Hardenberg) of wanneer nodig ten huize van andere 

bestuursleden. Kantoorwerkzaamheden  (uitgevoerd  
door  de  directie) bestaan  uit  administratie  van  
donateurs en giften,  de boekhouding, contacten met 
en rapportage naar donateurs en onderhoud van 
contacten met onze partnerorganisatie Spie-en in 
Cambodja. De kosten in Nederland worden in 2014 
meer dan gedekt door de renteontvangsten.  
 
ANBI 
Sinds  1-1-2008  zijn  giften  gedaan  aan  goede  
doelen en  andere  instellingen  slechts aftrekbaar  als  
de  instelling  aangemerkt  is  als  Algemeen  Nut  
Beogende  Instelling  (ANBI).  Stichting  De  Brug  
voldoet  aan  deze  eisen  en  heeft  hiervoor  van  de  
Belastingdienst  een beschikking ontvangen.   
Vanaf 1 januari 2014 voldoet Stichting De Brug aan  
de extra eisen van de Belastingdienst om op  de  
website  een  aantal  gegevens  te  publiceren,  zoals  
een  beleidsplan  en  het beloningsbeleid. 
 

 

De Millenniumdoelen   

In 2000  hebben  regeringsleiders  van  189  landen  internationale  

afspraken  gemaakt:  vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver 

teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de 

millenniumdoelen. 

Stichting De Brug werkt mee aan het behalen van een aantal van 

nevenstaande doelen. 
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ORGANISATIE IN CAMBODJA 
“NGO  Spie-en”  
 
Bestuur  
Ds. Heang Koy, directeur  
Dhr. Touch Soeun, burgemeester, vice directeur  
Prof. Nguon Phan, penningmeester  
Dr. Suy Lim Sun, arts, lid  
Mevr. Uy Somona, lid en vrijwilliger  
Mevr. Buth Mom, lid en vrijwilliger  
Mevr. Nguon Kimhuon, lid en vrijwilliger  
Dhr. Sam Chet, lid en vrijwilliger (voormalig vice  
district gouverneur)  
Mevr. Horn Sokhom, lid en vrijwilliger  
 
Spie-en in 2014  
Het Spie-en bestuur vergaderde 15 keer. Tijdens de  
werkbezoeken nam de directie ook deel aan de 
vergaderingen. Elke maand vergaderden de 
vrijwilligers, eerst in districtsverband en daarna als 
groep per provincie (Takeo en Kompong Cham).   
Er werd een driedaags teamretreat gehouden in Siem 
Reap voor alle vrijwilligers, waarbij er meerdere  
trainingen  werden  gegeven.  Spie-en  gaf  opnieuw  
workshops  aan  jongeren  die geïnteresseerd zijn in 
het volgen van een beroepsopleiding. Spie-en 
begeleidde de directie tijdens het werkbezoek in 
september waarbij opnieuw in elk van de negen 
districten een dag werd doorgebracht.  
De dag begon met een gesprek met de betreffende 
vrijwilligers, waarbij werd gevraagd naar de noden,  
knel- en verbeterpunten in hun gebied. De inbreng 
van de vrijwilligers die dichtbij de doelgroep staan, 
zijn uitermate belangrijk voor het maken van nieuwe 
plannen om nog beter en duurzamer hulp te kunnen 
bieden.    
 

Vrijwilligerswerk  
Doordat het Spie-en werkgebied in 2015 wordt 
uitgebreid met zes communes in Tram Kak wordt ook 
het aantal vrijwilligers uitgebreid met zes. In totaal 
zijn er nu 120 vrijwilligers die het  aids-  en wezenpro-
gramma,  de  beroepstrainingen  en  de  microkre-
dietverlening begeleiden. In de meeste gevallen 
werken ze in de dorpen in hun woonomgeving. Zij 
krijgen een onkostenvergoeding in verband met 
gemaakte reiskosten e.d.  Deze onkosten vergoeding 
hebben we met ingang van 2015 herzien. Voorheen 
kregen alle vrijwilligers hetzelfde bedrag als vergoe-
ding.  Nu hebben we de vergoeding gekoppeld aan  
de werkdruk van de vrijwilliger.  Per vrijwilliger weten 
we hoeveel aidspatiënten, wezen, beroeps-
opleidingen  en  microkredieten  onder  haar/hem 
vallen. Aan  de  hand  van  deze gegevens wordt een 
vrijwilliger in een  bepaalde schaal geplaatst. De 
minimale vergoeding is $35 en de maximale ver-
goeding is $50 per maand.  
Door hun werk krijgen ze veel waardering bij de 
dorpelingen. Er is weinig verloop in het vrijwil-
ligersbestand. En het is nooit moeilijk nieuwe 
vrijwilligers te vinden. Men vindt het een eer om voor 
Spie-en te werken. Een  vrijwilliger  bezoekt  wekelijks  
de  aidspatiënten die  nog  ‘in  care’  zijn.  Ook  de  
andere aidspatiënten die ‘out care’ zijn én kunnen 
werken, worden door de vrijwilligers van tijd tot tijd  
bezocht  om  te  kijken  hoe  het  met hen  gaat.  
Mocht  het  weer slechter gaan  met de betreffende 
patiënt, dan kan de zorg van Spie-en meteen weer 
worden hervat. Ook bezoeken de vrijwilligers eens 
per maand de weeskinderen in het Spie-en 
programma. Eveneens  begeleiden  ze  jongeren die 
stage lopen bij  een bedrijf en gezinnen  die een 
microkrediet krijgen. Ze hebben nauw contact met de 
dorpshoofden, die hen attent maken op eventuele 
moeiten en hulpvragen in de dorpen. 

Werkgebieden SPIE-EN 
Spie-en , in samenwerking met De Brug, werkt in de 
provincie Takeo in de districten Bati, Samrong en 
Tram Kak.  
In de provincie Kompong Cham werkt de organisatie 
in de districten Prey Chhor, Kompong Cham, Chamcar 
Leu, Kompong Seam, Kong Meas, Stung Trang.  
 
In 2014 is het werkgebied uitgebreid met twee 
communes in Kompong Cham. In 2015 zullen we 6 
extra communes in TramKak (Takeo) aan ons 
werkgebied toevoegen. In totaal bestrijkt het 
werkgebied een oppervlakte van ongeveer twee keer 
de provincie Utrecht.  
 
Ons hoofdkantoor in Phnom Penh ligt centraal tussen 
onze werkgebieden in. De totale populatie van deze 
gebieden wordt geschat op 970.000 inwoners bij een 
oppervlakte van 3300 km2.  
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Samenwerking  
Spie-en is een humanitaire organisatie: boeddhisten 
 en christenen werken samen aan de bestrijding van 
armoede en de opbouw van het land Cambodja.   
Stichting De Brug werkt vanuit een christelijke 
motivatie. We zijn dankbaar voor de goede 
samenwerking  die  er  is  tussen  boeddhisten  en  
christenen.  Moedige  en  betrouwbare Cambodjanen 
geven hulp aan armen, werken aan de opbouw van 
hun land, de verlichting van de armoede en de 
ondersteuning van veel zieken en weeskinderen. 
Gekleed in een T-shirt met daarop een bijbeltekst uit 
1 Cor. 13 : 13 en 8:  “De liefde is het belangrijkst, 
want liefde vergaat nooit” gaan de vrijwilligers de 
dorpen in en laten ze zien hoe belangrijk het is om 
naar elkaar om te zien. Wij zijn dankbaar voor de 
aanhoudende steun van velen in Nederland en de 
bijdragen van zoveel betrokken donateurs. 
 
Belangrijke ontwikkelingen in Cambodja  
Armoede kaart als selectiecriteria. In  Cambodja  is  
armoedebestrijding  niet genoeg   gericht   op   hulp   
aan   de allerarmsten. Veel organisaties hebben hun  
eigen  regels  en-of  procedures  toegepast die niet of 
heel moeilijk zijn te vergelijken.  
Daarom  heeft  de  Cambodjaanse  regering samen 
met het WFP (World Food Program) een  IDPoor  
atlas  gemaakt.  Deze  atlas  wordt  gebruikt om  te  
kunnen  plannen  welke programma’s nodig zijn voor 
armoedebestrijding en sociale bescherming.  Er zijn 
inmiddels heel  veel  gegevens  van  gezinnen  be-
schikbaar.  Ook  de meeste  gezinnen  in  onze 
werkgebieden  zijn  in  kaart  gebracht. Het  is  de  
bedoeling  dat  om  de  3  jaar  de  gegevens worden 
ververst.   
 
 
 

Armenkaart 
Een arm gezin kan IDPoor-1 of IDPoor-2 zijn 
toegewezen. De eerste is voor de allerarmsten en de 
tweede voor de iets minder armen. Spie-en heeft 
besloten om vanaf  2015 beide groepen te 
accepteren voor eventuele hulp in de vorm van rijst.   
In 2014 zijn alle gezinnen die hulp kregen van Spie-en 
opnieuw in kaart gebracht. Elk gezin moest samen  
met de  vrijwilliger  een nieuwe  hulpaanvraag in-
vullen.  Ook  moest het type IDPoor worden 
aangegeven. Vanaf 2015 komen alleen gezinnen in 
aanmerking voor rijst of andere hulp wanneer ze 
kunnen aantonen welk type IDPoor ze hebben of 
wanneer ze een speciaal verzoek van de commune 
leider kunnen tonen. In alle gevallen moet uiteindelijk 
de vrijwilliger samen met de supervisor van Spie-en 
beslissen of een gezin in aanmerking komt voor hulp 
of niet. Zoals het er nu uitziet verwachten we een 
forse afname met tientallen procenten van de 
hulpvraag voor onze doelgroep (Aids & Wezen).  
Andere gezinnen die tot nu toe buiten onze 
doelgroep vielen kunnen vanaf 2015 nu ook in 
aanmerking komen voor hulp. Op deze manier hopen 
we dat de hulp die we geven nog beter wordt 
verdeeld onder de allerarmsten.  
 
Terugbetalen projectkosten en leningen  
Door  de  zelfredzaamheid  te  bevorderen,  zullen  
we  de  komende  jaren  een  deel  van  de pro-
jectkosten  door  de  betreffende  doelgroep  laten  
terugbetalen.  Dit  kan  alleen  bij projecten die extra 
inkomen genereren. We denken met name aan 
irrigatieprojecten. De  terugbetaalde  bedragen  
gebruikt Spie-en om de allerarmsten  te ondersteu-
nen.  Leningen moeten altijd worden terugbetaald in 
de afgesproken termijn. Ook moet 1% rente per 
maand worden afgedragen. De rente en aflossing 
zullen weer voor nieuwe leningen worden gebruikt.  

 

IDpoor kaart 
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Projecten 
 
HUIZENBOUW 

 
 
 
 

Introductie  
Nog steeds zijn er schrijnende woonsituaties op het 
platteland van Cambodja. Het verschil met de grote 
steden is enorm, zeker in die gebieden die ver van de 
steden liggen. Spie-en probeert ook hier te helpen.  
De werkwijze voor de bouw van huizen is als volgt: 
 
 
 
 
 

Het dorpshoofd, die zijn dorp en zijn bewoners kent, 
vraagt bij het Spie-en bestuur hulp wanneer een arm 
gezin of een weduwe een nieuw huis nodig heeft. 
Spie-en komt kijken, en overlegt met de dorpelingen 
over de bouw van het huis. Spie-en levert alleen de 
bouwmaterialen, de dorpsbewoners helpen elkaar bij 
de bouw van het huis. Deze manier van werken 
voorkomt jaloezie en de hulp wordt gedragen door 
het hele dorp. Ook stimuleren we de aanleg van 
groentetuintjes bij de huizen.  
 
Huizenbouw in 2014 
In 2014 konden 57 huizen gebouwd worden voor 
arme gezinnen, 1 meer dan gepland. In Takeo werden 
21 huizen gebouwd en in Kompong Cham 36. Het 
district Stung Trang (KC) ligt vlakbij een bosrijk 
gebied. Spie-en kon daar relatief goedkoop hout 
kopen van een goede kwaliteit. In Takeo 
daarentegen, waar het hout duurder is, werden 
huizen met een ijzeren frame gemaakt. Deze huizen 
zijn iets duurder, maar gaan langer mee. Alle 
gebouwde huizen waren bestemd voor de 
allerarmsten, vaak weduwen die niet in hun eigen  
onderhoud kunnen voorzien. Ook zijn er mensen 
dakloos geworden door overstromingen. 
  
Plannen voor 2015  
Mede door de vele verzoeken van de Spie-en 
vrijwilligers, is in 2015 het bouwvolume opnieuw 
verhoogd. Er zullen 67 huizen worden gebouwd voor 
arme gezinnen en weduwen, 40 in de provincie 
Kompong Cham en 27 in de provincie Takeo.  
 
Plannen op langere termijn  
Nog steeds zijn er plannen om meer huizen te gaan 
bouwen. Wel zullen we gaan onderzoeken of 
gezinnen een IDPoor hebben en eventueel zelf 
financieel kunnen bijdragen.   
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SCHOLENBOUW 

 
Introductie  
De procedure voor de bouw van een school verloopt 
als volgt. In een bepaald gebied is behoefte aan een 
nieuwe school. De dorpelingen kiezen een bouw- 
commissie die, in overleg met de dorpshoofden, 
communeleiders, het districtshoofd en de 
schoolcommissie, een verzoek indient bij het bestuur 
van Spie-en. Spie-en komt kijken en overlegt met de 
bevolking over de voorwaarden. Spie-en levert alleen 
de materialen, het dorp bouwt de school onder 
leiding van een aannemer. De dorpen moeten zelf 
het loon voor de arbeiders betalen. Pas als dit 
gewaarborgd is, kan er met de bouw worden 
begonnen. Als de school klaar is, volgt er een 
feestelijke opening, in het bijzijn van een provinciale 
functionaris of een regeringsvertegenwoordiger. De 
school blijft van begin tot eind het project van de 
dorpsbewoners onder leiding van de bouwcom- 
missie.  
 
Scholenbouw in 2014  
In 2014 heeft Spie-en drie geplande scholen 
gebouwd, resp. uitgebreid. In Andoung Ta Ong in 
Kompong Cham werd een oude school helemaal 
hersteld en er werden drie lokalen bijgebouwd, zodat 
er nu in totaal negen lokalen beschikbaar zijn voor 
het onderwijs. Deze school is officieel geopend op 3 
februari 2015 in aanwezigheid van directie en drie 
bestuursleden uit Nederland.  
 
Ook in de provincie Takeo is een school gebouwd. 
Deze school kreeg zes lokalen en werd officieel 
geopend op 20 oktober 2014 in aanwezigheid van 
een groep donateurs tijdens een sponsorreis. Ook de 
Nederlandse directie was hierbij aanwezig. Verder is 
er in de provincie Prey Veng, in een arm en  

 
verafgelegen gebied, een school gebouwd. Die school 
kwam tot stand nadat een in Nederland wonende 
Cambodjaan, die zijn vaderland had bezocht, een 
verzoek deed aan SSCR voor hulp bij het bouwen van 
een school. SSCR (Stichting Scholenbouw Cambodja 
Rotterdam) steunt Stichting De Brug al meerdere 
jaren in nauwe samenwerking met Wilde Ganzen. Zij 
zijn ook nu betrokken geweest bij de fondsenwerving 
voor de school in Prey Veng. Spie-en heeft hier alleen 
de bouw gemonitord volgens de Spie-en spelregels. 
De school is eind december geopend. Alle scholen 
kregen nieuwe schoolmeubels, schoolborden, een  
toiletgebouw en speeltoestellen op het schoolplein. 
En in alle scholen werd er in elk leslokaal een 
waterfilter uitgedeeld, zodat de leerlingen schoon 
water kunnen drinken. Ook werden er twee 
bestaande scholen gerestaureerd. 
 

 
Plannen voor 2015  
In 2015 zullen er drie scholen worden gebouwd, twee 
scholen krijgen zes lokalen, de derde krijgt er drie. De 
scholen zullen nieuwe schoolmeubels, schoolborden, 
speeltoestellen en een toiletgebouw krijgen, evenals 
een waterfilter per klaslokaal. Ook zullen er 
reparaties worden uitgevoerd aan twee bestaande 
scholen.  
 
Plannen op langere termijn  
Omdat de Cambodjaanse regering nog steeds geen 
prioriteit geeft aan het bouwen van scholen, 
proberen we te helpen in de meest hopeloze 
situaties. Nog steeds liggen er veel verzoeken om 
scholen te bouwen. We kunnen niet aan de vraag 
voldoen, maar zullen proberen jaarlijks een aantal 
nieuwe scholen te bouwen of te herstellen. 
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INFRASTRUCTUUR 
 
Introductie  
Een droge greppel in het droge seizoen kan een wilde 
waterstroom worden in het regenseizoen. Het kan 
gevaarlijk zijn voor schoolkinderen om over te steken. 
Een simpel bruggetje kan veel gevaarlijke situaties 
voorkomen. Of een duiker onder een weg door, waar  
het water doorheen geleid kan worden. Ook goede 
wegen zijn uitermate belangrijk voor het verkeer 
tussen de dorpen onderling. Mensen kunnen naar de 
markt om te kopen en te verkopen. Een goede weg, 
die ook in het regenseizoen begaanbaar is, maakt 
bezoek aan school of dorpskliniek mogelijk.  
De grotere bruggen worden door de overheid 
gebouwd. Stichting De Brug beperkt zich tot de rurale 
gebieden wat betreft de kleinere projecten.  
Infrastructuur is dus belangrijk voor afgelegen 
dorpen. Met name schoolkinderen en ziekenvervoer 
hebben er baat bij. Maar ook de verkoop van de 
landbouwproducten neemt toe wanneer er goede 
transportmogelijkheden zijn.  
 
Infrastructuur in 2014  
In 2014 zijn er vijf bruggen gebouwd en dat is één  
minder dan was gepland. Deze zesde geplande brug 
kon niet worden gemaakt omdat bepaalde 
materialen niet op tijd beschikbaar waren.  
Daarnaast werden de geplande 54 duikers geplaatst 
om het water onder de weg door te leiden, 39 in 
Kompong Cham en 15 in Takeo. Op deze manier blijft 
de kwaliteit van de dijken goed en kan het overtollige 
water weg.  
  
 
 
 

Plannen voor 2015  
In 2015 zullen we drie bruggen gaan bouwen. Dit is  
inclusief de brug die vorig jaar niet gerealiseerd kon 
worden. Ook zullen er in 2015 opnieuw 40 duikers 
worden geplaatst. 
 
 

Plannen op langere termijn  
De overheid doet meer op dit gebied en Spie-en geeft 
de voorkeur aan andere projecten. Wegen leggen we 
al niet meer aan en ook bouwen we minder bruggen. 
Wel zullen we voorlopig duikers blijven plaatsen 
omdat we hiermee de allerarmsten helpen. 
 

Op deze plaats wordt een nieuw brug gebouwd. Rechts op de voorgrond de oude brug. 
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SCHOON DRINKWATER  

 
Introductie  
Nog steeds zijn er gebieden waar geen schoon 
drinkwater is. Mens en dier hebben water nodig. Het 
water wordt dan gezocht in gaten in de grond of 
waterpoelen. Vaak is dit water verontreinigd. 
Hierdoor ontstaan veel ziektes, zoals chronische 
diarree of cholera. Een simpele waterput kan aan één 
of meerdere dorpen schoon drinkwater bieden en zo 
bijdragen aan een betere gezondheidszorg.  
Spie-en levert de betonnen ringen, het dorp graaft  
de put. In de meeste gebieden volstaat een eenvou-
dige ringput, waar met een emmer water uit wordt 
gehaald. In andere gevallen waar het water heel diep 
zit, wordt er een pomp op de put geplaatst. 
De prijzen per put hangen af van een aantal factoren, 
bijvoorbeeld als het water diep zit, zijn de kosten 
hoger. Bovendien moet er dan een pomp op worden 
geplaatst. In sommige gebieden is het niet mogelijk 
om putten te graven. Er is geen water of het water is 
van slechte kwaliteit, bijvoorbeeld omdat er teveel 
kalk in het water zit, waardoor mensen last krijgen 
van nierstenen e.d.  
 
Schoon drinkwater in 2014  
In 2014 konden we 60 waterputten maken, 30 in 
Kompong Cham en 30 in Takeo. Hierdoor kregen 
honderden gezinnen in vele dorpen toegang tot 
schoon drinkwater. Ook werden er putten gegraven 
bij een paar scholen. Eveneens voor de watervoor-
ziening hebben we in 2014 een paar watervijvers 
gegraven, zodat het water opgevangen kan worden in 
het regenseizoen en als drinkwater kan fungeren 
voor mens en dier.  
 
 

 

Door organisatorische problemen bij Spie-en konden  
niet alle geplande putten worden gerealiseerd. We 
zullen hier in 2015 nog meer aandacht aan geven.  
 
In de gebieden langs de Mekong rivier zit soms 
arsenicum in de grond wat giftig is en heel gevaarlijk 
voor de volksgezondheid.  
Daarom zijn we in 2014 begonnen met het uitdelen 
van 1.000 waterfilters aan arme gezinnen in gebieden 
waar geen put gegraven kan worden. Deze filters 
bestaan uit een plastic emmer met daarin hangend 
een keramieken filterpot die vuil water filtert tot 
schoon drinkwater. Een heel gezin heeft met één 
filter nu schoon water. Ook in de nieuwe scholen zijn 
in elk klaslokaal waterfilters geplaatst.  
 
 
 

Plannen voor 2015  
In 2015 zullen we opnieuw waterputten graven. In 
sommige gebieden is dat niet makkelijk.  
Soms zit het water wel meer dan 50 meter diep en 
moet er dus flink worden gegraven. Ook moet de put 
dan worden voorzien van een pomp. Hierdoor lopen 
de kosten per waterput behoorlijk op. Maar ook in 
deze gebieden willen we helpen en proberen we toch 
schoon drinkwater te realiseren. Ook zullen we in 
2015 verdergaan met het distribueren van water-
filters. We willen er dit jaar 2.000 uitdelen.  
 
Plannen op langere termijn  
De overheid van Cambodja doet nog steeds helemaal 
niets om dit probleem op te lossen. Daarom willen 
we nog beter in kaart brengen wat de beste 
oplossingen zijn voor de verschillende gebieden.  
 

  

Een meisje drinkt water uit een filter 
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De vernieuwde sluizen van Takot Dam,  
met daarachter het grote stuwmeer. 
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IRRIGATIE  

 
Introductie  
Cambodja kent twee seizoenen: het droge seizoen en 
het regenseizoen. In het droge seizoen (van januari 
tot mei) valt er geen regen en is de grond kurkdroog. 
In het regenseizoen zorgt de moesson voor grote 
hoeveelheden water, met name in de maanden 
september en oktober. Omdat rijst in water groeit 
kan het alleen in het regenseizoen verbouwd worden. 
In het droge seizoen moeten kleine boeren soms voor 
langere tijd naar de grote stad om geld te verdienen 
voor hun gezin. Het gevaar op een hiv besmetting is 
dan groot. In sommige gebieden is het mogelijk om 
het regenwater op te vangen in grote reservoirs om  
het in het droge seizoen via sluizen, kanalen en 
slootjes naar de rijstvelden te laten vloeien.  
In het verleden heeft Spie-en meerdere van deze 
grote reservoirs aangelegd en dijken en sluizen 
gemaakt of gerepareerd. In deze gebieden staat de 
rijst, ook in het droge seizoen, prachtig te groeien. 
Boeren kunnen nu thuis bij hun gezin blijven om hun 
land te bewerken en voedsel voor het gezin binnen te 
halen. Op deze manier wordt ook de verspreiding van  
aids tegengegaan door simpelweg water te brengen 
in droge gebieden. In de grote reservoirs wordt ook 
vis uitgezet en op de oevers kan groente worden  
verbouwd, een belangrijke aanvulling in het voeding 
spatroon van de dorpelingen.  
 
Irrigatie in 2014  
In 2014 is er opnieuw veel bereikt op het gebied van 
irrigatie. In totaal werden alle 13 geplande projecten 
uitgevoerd. Het grootste irrigatieproject in 2014 was 
de renovatie van Takot Dam in het district Kang 
Meas, Kompong Cham.  

Dit irrigatieproject is oor-
spronkelijk gegraven in de 
Pol Pot periode, zo’n 35 
jaar geleden. Meer dan 
3.000 mensen hebben 
hier hun leven verloren 
door uitputting of omdat 
ze werden vermoord.  
Twee grote sluizen wer-
den totaal vernieuwd, de 
dijk werd opgehoogd, ver-
breed en verstevigd. 
Enkele kanalen werden 
uitgegraven en zorgen er 
nu voor dat ruim 10.000 
mensen een extra rijst-
oogst hebben.  
De Takot Dam werd fees-
telijk geopend in aanwe-
zigheid van de gouverneur van de provincie Kompong 
Cham en twee directeuren van AFAS Software B.V., 
de donateur /sponsor van dit project. Het gebied is 
groen zover je kunt kijken terwijl overal alles 
verdroogd is in deze tijd van het jaar. Verder zijn er 
dit jaar nog 12 grotere en kleinere irrigatieprojecten 
gerealiseerd: kanalen, waterreservoirs en dijken die 
ervoor zorgen dat duizenden mensen nu het hele jaar 
door genoeg eten hebben. Ook de dijken langs een 
kanaal of reservoir vormen meteen belangrijke 
verbindingsroutes tussen de dorpen.  
 
Plannen voor 2015  
In 2015 zullen er in totaal zes irrigatieprojecten 
worden uitgevoerd, variërend in grootte. Een aantal 
kanalen zal worden uitgegraven en ook zullen sluizen 
worden aangebracht of hersteld.  

We zullen dit jaar een begin maken met nieuw beleid. 
Boeren moeten nu een deel van de kosten van het 
project terug betalen. Dit jaar is dat 3%. Dit wordt 
mogelijk doordat ze een grotere opbrengst hebben 
van het land omdat ze nu een keer extra per jaar 
kunnen oogsten.  
 
Plannen op langere termijn  
In de komende jaren zullen we meer werken aan 
projecten die de zelfredzaamheid bevorderen. 
Irrigatieprojecten lenen zich hiervoor omdat uit de 
extra opbrengst project- en onderhoudskosten 
gefinancierd kunnen worden. Bestuursleden van 
Spie-en zullen door middel van workshops de 
komende jaren de lokale bevolking uitleggen wat de 
voordelen zijn op langere termijn. Ook zal Spie-en 
communes adviseren hoe men commissies kan 
instellen om het geld in te zamelen en te beheren. 
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AIDSZORG 

 
Introductie  
Het aids- en wezenwerk van Spie-en dateert van eind 
jaren negentig. Doordat er veel patiënten stierven en 
hun families geen geld hadden om hen te begraven, 
ontfermde een aantal vrouwen uit de kerk in 
Kompong Cham zich over deze lichamen. Zij zorgden 
voor een fatsoenlijke begrafenis. Dit is het begin 
geweest van het aidsproject van Spie-en. Al gauw  
bleek dat de ziekte aids veel slachtoffers zou maken. 
Vanaf 1999 is er een programma opgestart met 
vrijwilligers die de dorpen in gingen en de zieken 
opzochten. Deze verstopten zich vaak omdat ze zich 
schaamden voor hun ziekte. De vrijwilligers deelden 
voedsel uit, en later kwamen daar medicijnen bij. Na 
een paar jaar werd ook een programma opgestart  
voor de vele weeskinderen die achterbleven en 
waarvoor geen voorzieningen waren. In de loop der 
jaren is deze zorg flink uitgebreid.  
De vrijwilligers van Spie-en staan in nauw contact  
met de dorpshoofden, die weten wat er in  
hun dorp gebeurt en wie er langere tijd ziek is. De 
Spie-en vrijwilliger bezoekt dan de zieke en probeert 
hem of haar zover te krijgen om zich te laten testen 
op hiv. Tegenwoordig worden ook patiënten via de 
gezondheidsklinieken doorgestuurd naar Spie-en. 
Wanneer er ten minste twee keer een positieve test 
kan worden getoond, wordt de patiënt opgenomen  
in het Spie-en programma. De vrijwilliger geeft de  
patiënt een zorgpakket, dat bestaat uit een 
slaapmatje, een muskietennet, een deken, een 
kramar (Cambodjaanse doek) en een kussentje.  
Ook krijgt de patiënt van Spie-en 15 kg rijst per 
maand en een aantal medicijnen. Vanaf 2015 moet er 
ook een IDPoor worden getoond. Door het brengen  

 
 
 

van wekelijkse bezoeken laat de vrijwilliger zien aan 
de andere dorpelingen dat je gewoon bij een 
aidspatiënt op bezoek kunt gaan, zonder dat je zelf 
ziek wordt. Het haalt de patiënt uit zijn isolement.  
Alle patiënten die ernstig ziek zijn kunnen gratis  
ARV-medicijnen (aidsremmers) ontvangen.  
De WHO (World Health Organization) financiert deze  
medicijnen, die door Cambodjaanse artsen worden 
voorgeschreven. Ook kunnen ze twee keer per jaar 
worden getest op het zogenaamde CD4-gehalte 
(aantal afweercellen). Patiënten die een CD4-gehalte 
hoger dan 350 hebben, zullen geen extra zorg meer  
ontvangen. Deze patiënten gaan naar de status out 
care en kunnen in principe weer aan het werk. Die 
patiënten worden nog wel bezocht door de 
vrijwilliger en wanneer nodig kan een patiënt ook 
weer in het zorgprogramma worden opgenomen.  
Het is de taak van de vrijwilligers erop toe te zien dat 
de medicijnen regelmatig en op tijd worden geslikt en 
dat ze naar de arts gaan om hun bloed te laten 
controleren. Tevens worden ze erop gewezen wat de 
gevolgen van besmetting zijn en wat ze moeten doen 
om dit te voorkomen. 
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Aidszorg in 2014  

In 2014 konden 661 patiënten met de status “in care” worden 

verzorgd. Het aantal is afgenomen, maar de mensen die nog 

steeds “ in care” zijn (zie grafiek), hebben veel aandacht nodig 

omdat ze een slechte gezondheid hebben. Patiënten die erg ziek 

zijn zullen vaker worden bezocht door een vrijwilliger samen 

met de supervisor om te voorkomen dat er zaken over het 

hoofd worden gezien. Het is steeds weer belangrijk om elkaar 

op te scherpen met adviezen over wat je wel en niet moet doen.  

Plannen voor 2015  

In 2015 verwachten we dat de daling van het aantal patiënten   

“in care” flink doorzet. De hoofdreden is de invoering van de 

IDPoor. Dat wil niet zeggen dat het werk voor de vrijwilligers 

veel minder zal worden. Het aantal “out care” met een lage CD4 

zal groeien. Deze patiënten moeten wel met regelmaat worden 

bezocht.  

Plannen op langere termijn  

Op termijn verwachten we dat het aantal mensen dat extra hulp 

nodig heeft, zal afnemen. De trend in Cambodja is een afname 

van het aantal nieuwe gevallen van aids. Een deel van die 

afname kan schijn zijn omdat mensen vanwege betere 

medicatie langer normaal kunnen functioneren. De angst om 

aids op te lopen vermindert en kan de neergaande trend 

tegengaan. Spie-en moet zich beraden hoe hier mee om te 

gaan. Misschien dat Spie-en zich in de toekomst meer moet 

richten op voorlichting of dit juist moet overlaten aan de 

bestuurders van de communes. 
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WEZENZORG 

 
Introductie  
Vooral vanwege hiv/aids, maar ook door andere 
ziekten of ongelukken waarbij ouders om het leven 
komen, worden kinderen wees. Voor al deze 
kinderen wil Spie-en zorg dragen.  
Voor de kinderen wordt een oplossing gezocht. 
Hierbij wordt gestreefd om kinderen zoveel mogelijk 
in hun eigen omgeving op te vangen. Samen met de 
vrijwilliger wordt nagedacht wie het beste als 
pleegouder deze kinderen kan opnemen. Vaak zijn 
het grootouders of een ander familielid en als dat 
niet lukt iemand uit het dorp of uit de omgeving waar 
de kinderen wonen. Pleegouders worden on-
dersteund  door vrijwilligers van Spie-en die maan-
delijks rijst uitdelen: voor één pleegouder 10 kg en 
voor een pleegkind 15 kg per maand. Ook krijgen de 
pleegkinderen schoolmaterialen en tweemaal per 
jaar een schooluniform.  
Dit wordt gedaan om de pleegouders te stimuleren 
de kinderen in huis op te nemen. De pleegouders 
moeten onder meer beloven dat ze de kinderen 
liefhebben als hun eigen kinderen en dat ze hen naar 
school laten gaan. 
 

 
Wezenzorg in 2014  
In 2014 hebben we 157 nieuwe weeskinderen 
ingeschreven. Dat is iets meer dan in de afgelopen 
jaren. De hoofdreden is dat we twee nieuwe 
communes in Kampong Cham hebben toegevoegd 
aan ons werkgebied.  
In alle gevallen konden we weer pleegouders vinden 
die zorg wilden dragen voor hun opvoeding. Er 
konden 154 kinderen het wezenprogramma verlaten 
omdat ze ouder zijn dan achttien jaar of gestopt zijn 
met school of zijn verhuisd. Kinderen stoppen nog 
steeds te vroeg met school omdat ze thuis moeten 
helpen of gaan werken in de fabriek. Onze vrij-
willigers zien daarop toe en proberen de ouders 
ervan te overtuigen dat het beter is om eerst school 
af te maken en daarna te kiezen voor een beroeps-
opleiding.  
 
 
 
 
 
 

 
Plannen voor 2015 
Begin 2015 zijn er 1169 weeskinderen opgenomen in 
ons programma. Met de invoering van de IDPoor zal 
het aantal pleegouders met weeskinderen, die in 
aanmerking komen voor rijst, flink dalen. Ruim 40% 
van de pleegouders moet in staat zijn hun 
pleegkinderen zelf te onderhouden zonder de hulp 
van Spie-en. Zij zullen dan het programma van Spie-
en verlaten. Dit is een goede ontwikkeling. Het 
budget wat vrij komt willen we graag inzetten voor 
andere projecten die ten goede komen aan de 
allerarmsten.  
 
Plannen op langere termijn  
Weeskinderen, maar ook kinderen in risico groepen 
(gehandicapten of van wie de ouders ziek of erg arm 
zijn) blijven kwetsbaar. Ook op langere termijn 
denken we ouders, die arm zijn en de 
verantwoordelijkheid voor deze kinderen hebben, te 
blijven ondersteunen. 
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BEROEPSOPLEIDINGEN 

 
Introductie  
Sinds 2010 geeft Spie-en kansarme jongeren de 
mogelijkheid om een beroepsopleiding te volgen. Het 
zijn vaak jongeren die vroegtijdig de school verlaten. 
Er is gestart met alleen weeskinderen, maar we laten 
nu ook kinderen van arme ouders toe. De opleidingen 
worden gegeven door middel van een stage in een 
bedrijfje of winkel. De duur van de opleiding is 6 tot 
12 maanden en kost gemiddeld 300 dollar. Het gaat 
meestal om lokale beroepen zoals schoonheids-
specialiste, naaister, bromfietsmonteur, goudsmid of 
reparateur van telefoons.  
 
Beroepsopleidingen in 2014 
In het afgelopen jaar hebben in totaal 46 jongeren 
hiervan gebruik gemaakt. Dat zijn er 20 meer dan in 
2013. Eén van de aanbevelingen die uit een 
onderzoek in 2013 naar voren kwam is het  promoten 
van de mogelijkheden om een opleiding te volgen 
door middel van workshops. De belangstelling voor 
deze workshops is groot. Ook kunnen afgestudeerde 
studenten nu een lening krijgen om eventueel een 
eigen bedrijfje te starten.  
We denken dat we meer studenten trekken, omdat 
we een aantal aanbevelingen daadwerkelijk hebben 
uitgevoerd. Wel is gebleken dat studenten nog steeds 
niet in de rij staan om te gaan studeren. Jongeren 
kiezen er steeds vaker om in de fabriek te gaan 
werken. Zodoende verdienen ze snel geld. Vaak 
moeten ze ook hun familie financieel helpen. Ze 
realiseren zich niet dat dit op lange termijn een 
verkeerde beslissing kan zijn. De overheid in 
Cambodja doet weinig op dit gebied. De bestaande 
opleidingen zijn kwalitatief laag. Spie-en heeft 
uitgesproken dat ze graag deze opleidingen willen 

blijven geven voor hen die daar belangstelling voor 
hebben.  
 
Plannen voor 2015  
De plannen voor 2015 wijken niet veel af van die van 
2014. We hebben budget voor 50 studenten, maar 
als het er meer zijn hopen we daar een sponsor voor 
te vinden.  
 
Plannen op langere termijn  
We hopen ook op langere termijn deze moge-
lijkheden te blijven aanbieden aan jongeren die hier 
belangstelling voor hebben. Dit eventueel in combi-
natie met een microkrediet. 
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MICROKREDIETEN 

 
Introductie  
In 2012 is er begonnen met het verstrekken van 
kredieten aan arme mensen die een idee hebben om 
een klein bedrijf te beginnen, maar daar zelf geen 
geld voor hebben en daar ook niet voor kunnen 
lenen. In dat jaar konden we 44 mensen helpen met 
een lening van elk $ 50 tegen een rente van 1% per 
maand. Vrijwilligers maken samen met de persoon 
die een lening aanvraagt een plan hoe het geleende 
geld wordt geïnvesteerd en hoe de terugbetaling 
moet verlopen. De vrijwilliger bezoekt deze persoon 
regelmatig. Op deze manier wordt geleerd hoe men 
om moet gaan met budgetteren. De investering helpt 
hen om een bedrijf te starten en daarmee het 
geleende bedrag inclusief de rente af te lossen. 
Nadat de lening is afgelost, kunnen ze zelf geld 
opzijleggen voor een eventuele nieuwe investering 
om hun bedrijf uit te breiden. Door middel van 
interviews tijdens onze werkbezoeken blijven we op 
de hoogte van de wensen van de arme bevolking. 
Mensen zijn heel dankbaar dat Spie-en deze 
mogelijkheid geeft. Het geleende geld wordt voor 
allerlei doeleinden gebruikt. Voorbeelden zijn: 
kunstmest, biggen, zaaimaïs, kapper, in- en verkoop 
van vis, bananen, vlees.  
 
Microkredieten in 2014  
Na overleg met onze vrijwilligers hebben we deze 
mogelijkheid uitgebreid. Men kan nu een hoger 
bedrag lenen. Dat resulteerde in 510 nieuwe 
leningen, variërend van $ 50 - $ 100.  
Dat is een toename van 340 leningen t.o.v. het vorige 
jaar. De intensieve begeleiding van de vrijwilligers 
heeft zijn vruchten afgeworpen. In bijna alle gevallen 
hebben we ook de rente van 1% per maand 

ontvangen. Hierdoor was het totaal teruggestorte 
bedrag hoger dan het geleende bedrag.  
 
Plannen voor 2015  
Mede naar aanleiding van het succes in 2014, hebben 
we besloten in 2015 dit project opnieuw uit te 
breiden, door meer leningen te gaan verstrekken. 
Door de invoering van de IDPoor is het werk voor de 
vrijwilligers voor aids & wezen flink afgenomen en 
komt er ruimte vrij om meer kredieten te begeleiden. 
Ook dit jaar zullen we meer aandacht geven aan de 
opleiding van de vrijwilligers wat betreft het 
verstrekken van leningen en de administratieve 
handelingen die daar bij horen. De maximale hoogte 
van een lening wordt dit jaar verhoogd naar $200 en  
ook wordt de terugbetalingsperiode verlengd. Het 
hele systeem is verbeterd en terugbetaalde leningen  
kunnen direct weer worden uitgeleend aan nieuwe 
cliënten. In sommige gevallen kan een nog grotere 
lening worden verstrekt. Deze speciale leningen 
kunnen bijvoorbeeld zijn voor een afgestudeerde 
student of een groep mensen die een speciaal plan 
hebben om samen een bedrijf op te zetten. Deze 
leningen worden alleen uitgegeven met goedkeuring 
van het hele bestuur van Spie-en.  
 
Plannen op langere termijn  
Op langere termijn hopen we met kredieten de 
allerarmsten te helpen om zelf een inkomen te 
genereren. De speciale aandacht van de vrijwilligers is 
en blijft een belangrijk onderdeel.  
Speciale trainingen om mensen te begeleiden en 
administratieve vaardigheden aan te leren is nodig 
wanneer uitgeleende bedragen groter worden. Op 
termijn willen we het aantal leningen uitbreiden 
wanneer we er zeker van zijn dat de vrijwilligers dit 
werk aankunnen en de administratieve procedures 
duidelijk zijn. Audits moeten dit uitwijzen. 

 

71 66 
45 

58 

84 80 
56 50 

Aantal kredieten per 
district 
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FINANCIËN  
 
Jaarrekening en controle  
De jaarrekening 2014 is separaat te downloaden via de website van 
stichting de Brug. Hier treft u een samenvatting aan. Door Schaap en 
van Dijk, belastingsadviseurs en accountants te Bunschoten, is over 
2014 extern toezicht uitgevoerd. Dit resulteerde in een 
beoordelingsverklaring bij de jaarrekening.  
 
In Cambodja wordt een periodieke audit uitgevoerd door FDC 
(Fontamillas Donasco & Co; certified public accountant te Phnom 
Penh) op de financiële verantwoording door Spieën. Dit gebeurt aan 
de hand van een eerder opgesteld plan voor Administratieve 
Organisatie en Interne Controle (AOIC).  
 
Maandelijks vindt rapportage plaats aan stichting De Brug door onze partner Spieën in Cambodja over de financiële stand van zaken ten opzichte van het opgestelde budget.  
Ad hoc worden controles uitgevoerd door de directie en de Nederlandse thesaurier, wanneer zij in Cambodja verblijven.  
 

Exploitatie  
 
De ontvangen giften in 2014 zijn hoger uitgevallen  
(plus ca. € 84.000) dan in 2013 mede vanwege extra 
fondsbijdragen van de Wilde Ganzen (ca.€ 74.000).  
 
Het uitgavenniveau kon gehandhaafd worden op het niveau van 
2013 vanwege een relatief geringe intering op de reserves.  
 
Het jaar 2014 vertoonde, evenals het jaar 2013, een tekort 
(€31.820). Dit is het gevolg van bewust beleid waarbij de 
reserves teruggebracht worden naar een lager, maar toch 
verantwoord niveau. Het beleid is immers om de reserves zo 
direct mogelijk in te zetten voor de doelgroep. 
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Incidentele uitgaven

Uitgaven in Cambodja 

De uitgaven in Cambodja vielen per saldo ruim € 100.000 lager uit dan begroot was, vooral 
als gevolg van twee ontwikkelingen:  

 De uitgaven voor Aids en Wezen vertoonden andermaal een daling, zowel t.o.v. de 
begroting 2014 (ca. $ 60.000 lager dan begroot) als t.o.v. de realisatie 2013.  

 Er werd een bedrag aan infrastructurele projecten niet gerealiseerd en grotendeels 
doorgeschoven naar 2015 (ca. $ 23.000 lager dan begroot).Daarnaast speelde de 
omrekeningskoers euro/dollar een rol: begrote koers 1,30, gerealiseerde 1,3685, 
hetgeen een positief verschil van enige tienduizenden dollars betekende, een 
verschil dat direct aan de projecten is toegerekend. De overhead kosten in 
Cambodja bedroegen in 2013 bijna $65.000, ca.6% van de totale projectuitgaven 
en zijn in 2014 licht hoger, ruim $67.000 (ca.6%).  

 
Daarnaast waren er in 2014 incidentele uitgaven:  

 De aanschaf van een nieuwe auto ($ 44.700), geheel gedekt door een extra 
donatie van een grote sponsor.  

 De kosten van de sponsortrips: $ 12.000. Deze kosten zijn qua inkomsten 
meer dan gedekt door de (euro) inkomsten van de deelnemers die in 
Nederland verantwoord zijn. 

Reserveontwikkeling  

De in 2015 ontstane valutair onzekere situatie – sterke daling van de euro t.o.v. de dollar - 

dwingt het bestuur om de valuta problematiek op de voet te volgen en daarop, waar 

nodig, in te spelen.  

In bijgaand staafdiagram is de reserveontwikkeling in beeld gebracht over de periode eind 

2012 – eind  2015. Bij een dollarkoers van 1,30 per euro dalen de totale reserves verder in 

2015 naar een niveau van circa € 600.000 (één na laatste staaf). Stel nu dat de 

dollar/eurokoers in 2015 gemiddeld 15% lager uitkomt (ca. 1,10 t.o.v. 1,30) dan resulteert 

een niveau van circa € 480.000, waar bij de valutareserve is weggesmolten en op de 

overige reserves is ingeteerd.  

Een en ander betekent dat bij de budgetbepaling voor 2016 bij een dergelijke 

koersverhouding de projectuitgaven in Cambodja naar beneden zullen moeten worden 

bijgesteld en/of de donaties zullen verder moeten toenemen. 
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Balans  
 
De balans per 31 december 2014 vertoont een gezond beeld. De 
afname van de totale reserve met bijna € 32.000 is gelijk aan het 
exploitatietekort. Het is (opnieuw) bewust beleid geweest de 
reserves verder in te krimpen en exploitatietekorten te accep-
teren. Dit speelt andermaal een rol bij de budgettering voor 
2015.  
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Begroting 2015  

De begroting voor 2015 is voorzichtig opgesteld: totaal $ 942.000 aan uitgaven in 

Cambodja. Deze is gebaseerd op een euro/doller koers van 1.30; uitgavenbedrag in Euro    

€ 724.621. In de grafiek hiernaast ontstaat het volgende beeld over de periode 2011-2015. 

Donateurs  

Stichting De Brug is dankbaar dat ook dit jaar weer veel werd geschonken aan het 
werk voor de armen in Cambodja. Een karakteristiek van de verdeling van de 
donaties treft u bijgaand aan.  
 

 
 
Met speciale dank aan onze sponsoren 
 

http://www.sscr.nl/wb
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 Spie-en vrijwilligers in de provincie Takeo  

Spie-en vrijwilligers in de provincie Kompong Cham  

Spie-en vrijwilligers in de provincie Kompong Cham 


