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Na een ontspannen weekend in Sihanoukville gaan we weer met frisse moed verder voor de 
laatste loodjes van ons werkbezoek.  
Woensdagmorgen hebben we in alle vroegte Jens en Stefan op het vliegtuig gezet. Ze hebben een 
lange reis voor de boeg met twee overstappen en 8 uur wachten in Beijing.  
Frits en ik reizen met Kuong en Sareth door naar Kompong Cham waar de opening van een 
irrigatieproject op het programma staat.  

 
Een oude dijk, daterend uit 1950, en later tijdens het Rode Khmer regime verhoogd en versterkt, 
kon het vele water, dat hier naar toe stroomt in het regenseizoen, niet langer vasthouden. Samen 
met de bevolking heeft Spie-en hier een compleet nieuwe dijk aangelegd van 1.250 meter, en in de 
dijk werden twee sluizen gebouwd om het water op gezette tijden door te laten.  
 
Dit project kon in 2016 worden uitgevoerd omdat er minder geld nodig bleek voor de aidspatiënten 
en weeskinderen. Medio vorig jaar konden we dus groen licht geven om het project, dat al een 
paar jaar geleden was aangevraagd, toch uit te voeren. Omdat toen het regenseizoen al was 
begonnen, moest het werk een tijdje worden stilgelegd vanwege het hoge water. Onlangs is dit 
project helemaal klaar gekomen en vandaag is de officiële opening.  
 
Midden op de dijk staan een paar microfoons opgesteld en dorpelingen en schoolkinderen vormen 
een soort erehaag als we aankomen om 9 ur ’s morgens, om ons te verwelkomen.  
De communeleider vertelt over de totstandkoming van de dijk. De dorpelingen hebben zelf 12% 
van de totale kosten van het project bijeengebracht. Ook hebben ze inmiddels een comité gevormd 
dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de dijk en de sluizen en ook beslist wanneer de 
sluizen open, dan wel dicht gaan.  

Frits spreekt namens stichting De Brug en Spie-en 



In zijn toespreak wijst Frits de boeren op de nieuwe mogelijkheden die ze hebben gekregen met 
deze dijk. Nu is er ook water in het droge seizoen. Kijk maar om je heen. Overal is het droog, maar 
hier staat de rijst prachtig groen te wezen op de velden rondom. En het reservoir is nog steeds vol! 
De waterschapscommissie heeft uitgerekend dat deze dijk aan één gezin een extra opbrengst van 
350 dollar per jaar kan geven. Frits roept hen 
op gebruik te maken van die mogelijkheid. 
En geld opzij te leggen voor het onderhoud 
of voor anderen noden in de dorpen. 
 
De districtsgouverneur bedankt Stichting De 
Brug, en in hen de donateurs in Nederland 
voor dit project. Hij is goed op de hoogte van 
alles wat Spie-en in dit gebied heeft gedaan 
en nog van plan is te doen.  
 
We krijgen een oorkonde overhandigd, 
waarin de dorpelingen hun dank betuigen 
aan Spie-en en De Brug. En dan is het tijd 
voor de opening van de sluis. De grote 
slinger waarmee de sluis geopend moet 
worden, ligt echter nog thuis bij één van de comité-leden. Maar geen nood, die wordt snel gehaald 
en dan mogen Frits en gouverneur al slingerend de sluis een eindje openen. Niet te ver, alleen 
voor de foto’s. Want het water mag nog niet wegstromen en moet bewaard worden voor drogere 
tijden. 
 
We krijgen een lunch aangeboden van een communeleider op een prachtige plek bij een groot 
meer. We kunnen er zelfs even uitrusten in een hangmat.  

Na de lunch vertelt dr. Sun over zijn ervaringen in dit gebied. Hij heeft meegeholpen met het 
graven van dit meer in de tijd van Pol Pot.  
 
“Ik moest, samen met een grote groep mensen, hier met mandjes het zand weghalen. Hard 
werken, bijna geen eten, lange dagen. Een moeilijke periode. Toen het werk bijna klaar was, kreeg 
ik grote gezondheidsproblemen en bracht men mij uiteindelijk naar een ziekenbarak. Twee dagen 
later werden de anderen allemaal afgevoerd. Slechts twee mensen uit mijn groep hebben het 
overleefd. Ik was één van hen.”  
De laatste woorden kan hij bijna niet uitspreken, hij schiet vol, en de tranen springen in zijn ogen.  

Samen met de districtsleider opent Frits de sluis 



Wat zitten er nog veel onverwerkte trauma’s in de hoofden van veel Rode Khmer slachtoffers. Zo’n 
prachtig gebied, met veel water en mooie natuur. Wat heeft zich hier allemaal afgespeeld? Sun’s 
tranen spreken boekdelen. 
 
Afronden 
De laatste twee dagen van dit werkbezoek vullen we met besprekingen met de staf en het bestuur. 
Ook hebben we overleg met de organisatie “Save the children” over ons wezenproject. Goed om te 
netwerken en op de hoogte te zijn van 
wat er allemaal al wordt gedaan op dit 
gebied.  
 
Samen met Prof. Phan nemen we de 
tekst van het jubileum boek nogmaals 
door en brengen de laatste kleine 
wijzigingen aan in de Khmer tekst. 
 
Na een laatste overleg met bestuur en 
staf zit ons 22e werkbezoek er op. We 
willen iedereen bedanken voor het 
meelezen en meeleven in de 
afgelopen zes weken. Er is weer veel 
werk verzet. We bidden de Here om 
zijn zegen over alles wat wordt gedaan 
voor de armen in dit land.  
 
Graag tot een volgend werkbezoek! 
 
Frits en Beja 
www.stichtingdebrug.nl 
 

Doneren? Bankrek.nr. NL16 ABNA 0406472661 

 

Jubileumcongres 11 mei in Leusden 

 

Op 11 mei 1992 werd Stichting De Brug/Spie-en opgericht. Dat betekent dat we dit jaar 

ons 25-jarig jubileum vieren. Voor die gelegenheid komen er een aantal staf- en 

bestuursleden naar Nederland om het met ons mee te vieren tijden ons Jubileumcongres 

op 11 mei 2017 in het AFAS gebouw in Leusden. En u kunt daarbij zijn! 

Meld u dan snel aan op onze website stichtingdebrug.nl/jubileum/  

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  
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