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Allereerst is hier het beloofde filmoverzicht van vorige week in Kompong Cham.  
 
Deze week waren we drie dagen in Takeo, de provincie ten zuiden van Phnom Penh. Spie-en 
werkt daar in drie districten, Bati, Samrong en Tram Kak.  
We zijn in elk district een dag geweest. Evenals vorige week begonnen we de dag met een 
gesprek met de vrijwilligers en hoorden van de knelpunten en de noden die ze tegenkomen tijdens 
hun werk in de dorpen.  

 
Takeo is een stuk droger dan Kompong Cham, waar de Mekong rivier doorheen stroomt. In Takeo 
zijn geen rivieren, er is alleen een groot meer, het Lake Bati. De watervoorziening komt 
voornamelijk uit de bergen in het westen en van de regen.  
Het zal dan ook niet verbazen dat de vrijwilligers ons vragen om projecten voor drinkwater. Het is 
de grootste nood in dit gebied.  
Zij hebben ons meegenomen naar een drietal plaatsen, in elk district één, waar de bevolking 
massaal was uitgelopen om ons te vragen een watervijver te maken zodat ze daaruit het water 
kunnen halen voor dagelijks gebruik voor mens en dier.  
In alle drie gevallen was er een oude vijver die nagenoeg was dichtgegroeid en die uitgegraven 
moet worden.  
 
Het is onvoorstelbaar hoe mensen hier moeten leven in deze omstandigheden. Als een baby in 
bad gaat wordt het water aan de koeien gegeven. Men heeft 5 liter water beschikbaar om zich te 
wassen, eens in de 2 dagen! Om over schoon drinkwater nog maar niet te praten.  
Een korte impressie van de ontmoeting met dorpsbewoners die vragen om ons te helpen een grote 
watervijver uit te graven.  
 
Hoopvolle gezichten overal om ons heen. Komen jullie ons helpen? We willen zelf ook bijdragen. 
 
Veel arme gezinnen.  
We brachten een zak rijst naar een familie die niets te eten had. Die door allerlei omstandigheden 
arm zijn geworden. Er zijn er hier zo veel.  
Ze wonen in een krotje ergens achteraf. Hopeloos en moedeloos kijken ze ons aan. Wat een 
verrassing, we hebben een grote zak rijst meegenomen. Een tijdelijke hulp waar ze een aantal 

https://www.youtube.com/watch?v=etkjAAEAKm0
https://www.youtube.com/watch?v=eDVwMhBfqEs
https://www.youtube.com/watch?v=eDVwMhBfqEs
https://www.youtube.com/watch?v=b-jjOy0PVzg


weken mee vooruit kunnen. Als het regent proberen de kinderen kikkers te vangen, dan is er een 
stukje vlees bij de rijst.  
 
Een andere familie, vader, moeder, vier kinderen, allemaal hiv-positief. Met hulp van Spie-en 
konden ze hun krotje verruilen voor een nieuw Spie-en huis. Dolgelukkig zijn ze en bedanken ons 
voor dit nieuwe leven.  

 
Maar ze zijn er nog niet. Hoe moet het nu verder? Kunnen ze een lening krijgen en daarmee aan 
de slag gaan? Eten koken en verkopen is geen optie, want mensen met aids worden hier vaak 
gediscrimineerd. Niemand wil iets van hen kopen.  
Misschien kunnen ze een paar kippen kopen of een varkentje waarmee ze kunnen fokken. Het is 
de taak van de vrijwilligster om te kijken of  en hoe deze familie geholpen kan worden.  
Bekijk hier een filmpje. 
 
Overal worden hier mega-fabrieken gebouwd. 
Het zijn buitenlandse bedrijven, waar met name 
kleding en schoenen worden gemaakt. 
Duizenden jongeren hebben hier een schamel 
inkomen waar ze hard voor moeten werken. 
Alleen jongere werknemers (meestal meisjes en 
jonge vrouwen) tot de leeftijd van een jaar of 30 
kunnen hier werk vinden. Als je ouder bent, maak 
je minder kans. Vaak zijn de vrouwen dan 
getrouwd en hebben de zorg voor hun gezin, 
waardoor ze vaker afwezig zijn.  
De arbeidsters worden met vrachtwagens vol 
vervoerd naar de fabriek. 
 
Het salaris voor zes dagen werk per week is $ 140. Dat is $ 5,50 per dag. Als ze een dag afwezig 
zijn kost hen dat $ 10. 
Daar staat tegenover dat wanneer ze ook ’s zondags werken en de hele maand niet afwezig zijn 
ze een bonus kunnen krijgen. Het salaris kan dan oplopen tot wel $ 200.  
 

Deze vrouw kreeg een lening en is een klein "supermarktje" begonnen.  
Ook kreeg ze een waterfilter. 

https://www.youtube.com/watch?v=BzpcN4_A37o
https://www.youtube.com/watch?v=oUQ9IkAtjcE
https://www.youtube.com/watch?v=oUQ9IkAtjcE


Hoe bedenkelijk we dit ook kunnen vinden, we zien en horen dat het toch verbetering brengt in de 
economische situatie in dit gebied. Als je geen inkomen hebt dat is dit toch een heel welkome 
aanvulling voor je familie.  
 

Dat verklaart ook waarom er in dit gebied zo weinig animo is voor onze beroepsopleidingen. Als je 
eerst een half jaar of langer stage moet lopen en daarna pas een inkomen verdient, dan duurt dat 
voor sommige families te lang.  
 
Onze vrijwilligers wijzen de jongeren er op dat het toch belangrijk is om een beroep te leren. Want 
als ze ouder worden is er voor hen geen werk meer in de fabriek en hebben ze niets waarmee ze 
werk kunnen vinden. Na het succesvol afronden van de stage komen ze in aanmerking voor een 
lening waarmee ze zelf een klein bedrijfje kunnen starten.  
En meer kunnen we niet doen. We kunnen hen niet dwingen.  

 
Het grootste irrigatieproject van dit jaar ligt in het district Tram Kak. Begin dit jaar waren we er met 
vertegenwoordigers van het bedrijf AFAS B.V. in Leusden. We zagen een uitgestrekt gebied waar 
een lange dam en een grote sluis gebouwd moest worden.  
Inmiddels is het helemaal klaar en we gaan kijken. Het 
ziet er heel goed uit. Waar eerst alleen maar gaten en 
heuvels waren is nu een prachtige dijk aangelegd. Heel 
belangrijk voor vervoer van goederen (oogst van rijst en 
andere producten ) en mensen (schoolkinderen, 
zieken). Ook de sluis ziet er goed uit.  
De boeren moeten meehelpen om de wanden van de 
dijk te beplanten met struiken en gras, zodat het zand 
niet wegspoelt als het regent.  
Het enige waar we nu op wachten is de regen. Als die 
komt dan zal er hier een groot waterreservoir ontstaan 
dat in het droge seizoen water biedt voor een grote 
oppervlakte rijstvelden. Ook zal er in het reservoir vis 
worden uitgezet, zodat op termijn hier ook gevist kan 
worden. Communeleiders, dorpshoofden en boeren 
bedanken ons voor dit prachtige geschenk. 
Een filmimpressie van ons bezoek. 

Overleg bij een watervijver. Op de achtergrond kijken dorpelingen gespannen toe... 

Vrijwilligers rijden voor ons uit om ons 
naar de diverse projecten te brengen. 

https://www.youtube.com/watch?v=fOBT4K4wn_0


 

 
In Samrong is een oude dijk doorgebroken. Het water loopt nu gewoon weg, zodat er maar een 
korte periode rijst verbouwd kan worden. Het is een groot project, kunnen we helpen? 
 
We krijgen uitleg van de lokale bevolking en overheid.  
We willen graag helpen, maar we kunnen niets beloven.  
 

Een nieuw Spie-en huis kost € 1.200. Het betekent een nieuw leven voor arme mensen. Naast het 
nieuwe huis staat het oude kleine huisje, dat nu dienst doet als keuken. 

Het grote project in Moeung Char is klaar! 

https://www.youtube.com/watch?v=Gf2Zdh3lXf0


Overal in de dorpen keken mensen ons hoopvol aan. Kijk eens naar onze problemen. Help ons! 
Het is een wereld van verschil. Mensen vragen zich elke dag niet af wat ze zullen eten (zoals wij) 
maar óf ze zullen eten. Zelfs het nemen van een bad is hier een luxe, zelfs bij deze hoge 
temperaturen.  
 
Over een paar weken, vlak voor ons vertrek naar Nederland zullen we samen met het Spie-en 
bestuur de plannen voor 2016 klaar maken. Er liggen zoveel verzoeken klaar. Welke kunnen we 
wel uitvoeren en wie moeten we teleurstellen? Het is een heel moeilijke vraag voor ons. Wij 
hebben zoveel vergeleken met velen hier. Wij maken ons druk over heel andere dingen dan hier.  
Zelfs voor ons is het moeilijk voor te stellen hoe men hier moet overleven.  
 
In het afgelopen jaar is de dollar heel duur geworden. Dat heeft negatieve gevolgen voor ons 
budget. We hebben nu veel minder dollars te besteden dan we hadden begroot. Toch willen we 
alles wat we voor dit jaar hebben gepland, uitvoeren. Dat betekent dat we flink interen op onze 
reserves. En daarom vragen we uw hulp!  
 
En schuiven we onderstaande vraag door naar allen die dit lezen. Help ons! 
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Gespannen gezichten... Wordt ons verzoek ingewilligd??? 


