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We zijn alweer een paar dagen in Cambodja als ik dit schrijf. Afgelopen zaterdagmorgen 
arriveerden we hier voor een werkbezoek van bijna 7 weken. Het is voor ons een soort jubileum 
want het is ons 20e werkbezoek! 
 
De eerste drie weken zijn we hier aan het werk, met af en toe een bezoek bij kennissen. 
We hebben er al weer een aantal kantoordagen opzitten. Gisteren de eerste bestuursvergadering 
waarin we voorbereidingen hebben getroffen voor dit werkbezoek en ook voor een driedaagse 
strategievergadering met het Spie-en bestuur. In Nederland zouden we het ‘heidagen’ noemen.  
We gaan nadenken over de toekomst van Spie-en. Waar willen we naar toe, wat willen we 
bereiken en hoe komen we daar? 
Enkele Spie-en bestuursleden hebben daar een visie over en ook Frits heeft een document 
gemaakt waarin hij samen met het Nederlandse bestuur 10 jaar vooruit probeert te kijken.  
 
Het wordt een bijzonder bezoek met aan het eind een groot aantal Nederlandse gasten voor een 
bijzondere bruiloft. Gerjan Lennips en Raksmey, de dochter van Koy gaan trouwen op 28 
november a.s. We zullen de gasten een paar dagen meenemen langs de Spie-en projecten en 
natuurlijk wat van het land laten zien.  
Dit alles vergt een goede voorbereiding, hotels zoeken, vervoer regelen en nog veel meer.  
Gerjan is inmiddels in Cambodja en samen met hem en Raksmey maken we afspraken en regelen 
we allerlei zaken.  
 
We hopen jullie van dit alles verslag te doen in deze dagboekenserie. Mis ze niet! 
 
Deze periode is het eind van het regenseizoen. Het heeft de afgelopen maanden veel minder 
geregend dan in dezelfde periode vorig jaar. Extreme overstromingen bleven uit. Maar in sommige 
gebieden was er niet genoeg water voor de rijst.  
Het is altijd weer bijzonder om te zien hoe afhankelijk men hier is van water. Er is te veel of te 
weinig. Maar iedereen heeft het nodig. Mens en dier. Het is de kunst om het zo te leiden dat het 
komt waar het moet zijn.  
 
 


