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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 Spien formuleert de behoeften en organiseert 
de projecten. Daadwerkelijke participatie van de 
bevolking zelf wordt gestimuleerd en beloond.  
 
Stichting De Brug en NGO Spien maken gebruik van de 
lokale bestuurlijke infrastructuur; niet de hulpverlener 
maar het dorpshoofd in samenspraak met Spien 
bepaalt de prioriteiten.  
Stichting De Brug /Spien 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. Binnen Spien 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 samengewerkt.  

 
Waarin de Brug zich onderscheidt 

Praktische invulling van de visie leidt tot een 
organisatie die: 
 
• Meer dan 95% 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 (wezen 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. 
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Van de voorzitter 

 
Ik ben erg blij met m’n nieuwe huis vertelt de weduwe 
in Takeo in Cambodja, sinds ik hier woon gaat het een 
stuk beter met mij en m’n kleindochter voor wie ik 
zorg. 
 
Deze woorden onderstrepen het belang van het werk 
wat Stichting De Brug samen met haar lokale 
organisatie Spien in Cambodja mag doen. Ook in 
2019 mocht dit werk op een goede manier doorgaan. 
2019 was een belangrijk jaar voor ons, na het 25 jarig 
jubileum zijn stappen gezet om verder na te denken 

over de toekomst en professionalisering van De 
Brug/Spien. Het bestuur heeft dit voortvarend 
opgepakt. Na een bezinningsbijeenkomst/strategie 
meeting in mei 2019 is de uitvoering ter hand 
genomen. Doel was om de organisatie in Cambodja 
professioneel te positioneren als lokale NGO (Non 
Governmental Organisation) voor ontwikkelingswerk. 
En dat met behoud van de ervaringen van de 
afgelopen 25 jaar en continuering van de inzet van de 
grote groep vrijwilligers in de regio’s waar wij 
werken. Dit willen wij doen in het besef dat het werk 
nog niet klaar is en dat er nog steeds grote armoede 
is in veel delen van Cambodja. 
En dat staat in schril contrast met wat je in de 
kranten leest. In oktober 2019 zei het IMF 

(Internationale Monitaire Fonds) dat Cambodja de 
snelst groeiende economie heeft in Azië. En dat zie je 
ook in de omgeving van de hoofdstad Phnom Penh. 
De stad barst uit zijn voegen door grote industriële 
complexen waar duizenden mensen werken. In de 
omgeving wordt hard gewerkt om de infrastructuur 
te verbeteren door het aanleggen van nieuwe wegen. 
Als je buiten deze groeiregio komt dan wordt het snel 
minder, langs de hoofdwegen wordt er wel gebouwd 
en zie je dat mensen hun boodschappen doen in de 
winkeltjes en daar zijn ook de agrariërs die hun 
verbouwde groenten en fruit verkopen in kleine 
marktkraampjes.  Maar op het moment dat je van de 
hoofdweg linksaf of rechtsaf gaat het binnenland in 
dan kom je in de dorpjes waar de wegen slechter zijn, 
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waar de inwoners een minimaal of geen inkomen 
hebben, waar het onderwijs achterblijft, en waar de 
rijstboeren sterk afhankelijk zijn van regen en 
droogte en de opbrengst van de oogst. En op die 
(vergeten) plekken is de Brug/Spien actief. In de 
provincies Kampong Cham en Takeo, een paar uur 
rijden van de hoofdstad. Hier worden weduwen en 
wezen geholpen, hier worden scholen gebouwd en 
hier worden door middel van irrigatieprojecten de 
lokale boeren verder geholpen met beheer en 
beheersen van het water. En dat werk blijft de 
komende jaren nodig. 
En het bestuur wil dat graag doen op een goede en 
verantwoorde manier en nog meer verankerd in 
Cambodja met inbreng van lokale mensen. 
Een bijzonder moment in het doorvoeren van de 
veranderingen is het meedenken geweest van alle 
lokale werkers van Spien. In augustus zijn op het 
verzoek van het bestuur door Beja en Frits Weitkamp 
met alle medewerkers en een grote groep 
vrijwilligers individuele gesprekken gevoerd om zo in 
kaart te brengen hoe men zelf dacht over de 
toekomst van Spien en het werk in Cambodja en hoe 
dat er over 5 jaar uit kan zien. Het was bijzonder dat 
uit de gespreksverslagen dezelfde ideeën en 
verwachtingen naar voren kwam als uit de eigen 
strategie bijeenkomst van het bestuur. Zo kon 
gezamenlijk gewerkt aan een nieuw organisatiemodel 
voor Spien gekoppeld aan de verantwoordelijkheid 
van het bestuur.  
Drie bestuursleden brachten in oktober een bezoek 
aan Cambodja. Met eigen ogen hebben wij de 
noodzaak gezien van het werk en de toewijding van 
de staf en vrijwilligers die zich inzetten voor dit werk 
op het kantoor en in de provincies. Wij waren onder 
de indruk van wat een kleine organisatie kan 
betekenen voor veel mensen. In een bijeenkomst met 

de staf is toen het nieuwe organisatiemodel 
gepresenteerd. Tijdens het bezoek hebben wij ook 
gesproken met aspirant leden van de nieuwe Raad 
van Advies. Deze Raad bestaat uit drie leden, allen 
Cambodjaan, die affiniteit hebben met 
ontwikkelingswerk en financieel beheer. Zij zullen 
regelmatig bijeenkomen en Spien adviseren in 
bepaalde zaken. De leden hebben ervaring in lokale 
organisaties of bij de overheid en kunnen op die 
manier een waardevolle bijdrage leveren aan Spien.  
Om de professionalisering goed door te voeren is het 

bestuur blij dat zij Gerjan 
Lennips met ingang van 
2020 heeft kunnen 
aanstellen als directeur 
van de lokale organisatie 
Spien. Gerjan woont al 
drie jaar in Cambodja, is 
gehuwd met een 
Cambodjaanse en spreekt 
de Khmer taal. Hij is al 

jaren betrokken bij ontwikkelingswerk en het werk 
van Spien. Het bestuur heeft in hem iemand 
gevonden die past bij de organisatie en die 
enthousiast wil beginnen aan de nieuwe uitdagingen 
waar Spien voor staat.  
Met een goede organisatie als basis kan Stichting de 
Brug/Spien verder werken, vanuit het verleden 
doorgaan naar de toekomst om zo blijvende hulp te 
bieden in Cambodja aan de mensen die dat nodig 
hebben.  
In 2019 was dit werk mogelijk door vele particuliere 
donateurs, door opbrengsten van acties en collecten, 
door grote bijdragen van bedrijven en organisaties. Ik 
noem daarbij graag Stichting Pharus, Stichting de 
Wilde Ganzen en SSCR. Voor al deze bijdragen heel 
hartelijk dank.  

Dankbaar zijn we voor het werk wat het directie 
echtpaar Beja en Frits Weitkamp heeft gedaan. Met 
veel inzet en liefde voor de Cambodjanen deden zij 
hun werk voor een groot aantal weken in Cambodja 
en vanuit huis in Hardenberg.   
Het bestuur kon regelmatig in complete bezetting 
vergaderen en van gedachten wisselen over de 
nieuwe koers en is dankbaar dat de basis van het 
werk ons samenbindt, dat we samen de noodzaak 
zien van een goede continuïteit van De Brug/Spien en 
dat is dan ook onze motivatie om ons daarvoor in te 
zetten. 
Bij alle plannen die we maakten, bij het nadenken 
over de strategie en onze toekomst hebben we 
steeds gewerkt vanuit dezelfde basis. Elke 
bestuursvergadering ging de Bijbel open en vonden 
we daarin woorden die ons bemoedigden en kracht 
gaven. Het is een lang verhaal dat één 
verbazingwekkend verhaal over verlossing vertelt.   
Met dat perspectief voor ogen denken wij aan onze 
medemens in Cambodja, en dat willen wij blijven 
doen, in Jezus Naam. 
 

 
 
Gerrit Bril 
Voorzitter Stichting De Brug 
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VAN DE DIRECTIE 
 
Cambodja algemeen*  

Cambodja heeft 24 provincies. Het land werd 
onafhankelijk van Frankrijk op 9 november 1953. Het 
heeft bijna 17 miljoen inwoners en is vier keer zo groot 
als Nederland. De meesten mensen wonen langs de 
rivieren en het grote Tonle Sapmeer in het noorden. 
Tachtig procent woont in rurale gebieden.  
Van de bevolking is 90% Cambodjaans (Khmer), 5% 
Vietnamees en 1% Chinees. De meeste mensen zijn 
boeddhist (97%), bijna 2% is moslim 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. De voornaamste 
groei betreft bouw, toerisme, textiel en landbouw. De 
textielexport, heeft de afgelopen jaren een groot deel 
van de groei van Cambodja veroorzaakt. Ongeveer 
700.000, meestal vrouwen, werken in de textiel- en 
schoenenindustrie.  Mijnbouw (bauxiet, goud, ijzer en 
edelstenen) is ook aantrekkelijk voor beleggers. De 
toeristische sector groeit snel met meer dan 5 
miljoen toeristen per jaar.  

Armoede 

Ondanks deze vooruitgang blijft Cambodja een van de 
armste landen in Azië. De economie wordt geremd 
door corruptie, beperkte onderwijsmogelijkheden en -
participatie, forse inkomensongelijkheid en slechte 
vooruitzichten op een baan. Van de armen in 
Cambodja woont 90% op het platteland. Daar 
ontbreken vaak goed onderwijs en de mogelijkheid tot 
het volgen van beroepsopleidingen. Ruim dertig 
procent van de bevolking is jonger dan 14 jaar. Nog 
steeds zijn een groot aantal Cambodjanen analfabeet. 

Ook laat de infrastructuur in de rurale gebieden sterk 
te wensen over.  
Gezondheid en onderwijs blijven belangrijke 
uitdagingen en ontwikkelingsprioriteiten voor 
Cambodja.  
Ruim 2,6 miljoen mensen moeten rondkomen van 
minder dan $ 1,20 per dag. 23 procent van de kinderen 
onder de vijf jaar is ondervoed.  
* Landeninformatie gebaseerd op het CIA World Factbook 

 

Werkbezoeken 

In 2019 heeft de directie drie werkbezoeken gebracht. 
In maart (vier weken) lag de focus op trainingen van 
vrijwilligers over EHBO en reanimatie. Zij werden 
daarbij ondersteund door vrijwilligers uit Nederland, 
Kees Louwerse, Bertus en Jenny Hamhuis. Daarbij 
werden alle districten bezocht en heeft er overleg 
plaatsgevonden met de vrijwilligers in de diverse 
districten. Er was veel aandacht voor het werk in het 
veld, contact met boeren en andere betrokkenen. Het 
werkbezoek in augustus (twee weken) had als doel 
interviews houden met Spien-bestuursleden, 
supervisors en staf over een nieuwe 
organisatiestructuur. En in oktober (vier weken) 
reisden ook drie Brugbestuursleden mee voor verder 
overleg.  

 
Nieuwe structuur Spien 

Tijdens de werkbezoeken in augustus en oktober lag 
de nadruk op het onderzoeken van mogelijkheden 
voor een nieuwe bestuursstructuur. De gemiddelde 
leeftijd van de Spien bestuursleden is rond de 60 jaar. 
Daarom is er in een 15-tal interviews flink doorgepraat 
over de toekomst en hoe ieder zijn of haar rol daarin 

ziet. Deze interviews vonden plaats met een 
onafhankelijke vertaler.  
In oktober is dit verder uitgewerkt en is er een vorm 
gevonden die per 1 januari 2020 van start is gegaan.  

 
 

.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html
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Organisatie in Nederland  

Stichting De Brug 
 
Bestuur in Nederland: 

Dhr. G. Bril, Hilversum, voorzitter 
Dhr. A. Ter Burg, Hardenberg, penningmeester 
Dhr. J.W. Bolks, Zwolle, bestuurslid 
Mw. M. Kramer-ten Napel, Bergentheim, bestuurslid 
Dhr. P. Waardenburg, Ommen, bestuurslid 
 

Adviseurs 

Dhr C. Louwerse, medisch adviseur 
 

Directie: 

Dhr. F.H. Weitkamp, directeur 
Mw. B.J. Weitkamp-Lennips, directeur 

 
Vrijwilligers 

Dhr. A. Hamhuis 
Mw. J.Z. Hamhuis-Lennips 
 

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 fondsenwervende organisaties”. 
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 in de regel 
terugstorten als gift aan de Stichting).  
 
 
 

 
 
 

Structuur van de organisatie in Nederland en Cambodja 
 

Structuur van de organisatie in Nederland en Cambodja 
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Reizen naar Cambodja  

De reiskosten naar Cambodja door de directie en 
bestuur worden door de Stichting vergoed. Deze 
bezoeken zijn nodig om projecten en boekhouding te 
controleren, nieuwe plannen te bestuderen, 
contacten te leggen met bestuur en vrijwilligers en 
andere hulporganisaties.  
 

Kantoorhuisvesting en werkzaamheden  

Kantoorhuisvesting wordt gratis beschikbaar gesteld 
ten huize van de directie (Capellastraat 34, 
Hardenberg) of wanneer nodig ten huize van andere 
bestuursleden.  
 
Werkzaamheden (uitgevoerd door de directie) 
bestaan uit administratie van donateurs en giften,  de 
boekhouding, contacten met en rapportage naar 
donateurs, spreekbeurten in het land en onderhoud 
van contacten met onze partnerorganisatie Spien in 
Cambodja.  
 

 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. 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

Training en voorlichting vrijwilligers
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ORGANISATIE IN CAMBODJA 
NGO Spien  
 

Bestuur  

Ds. Heang Koy, directeur  
Dhr. Touch Soeun, communeleider, vicedirecteur  
Dr. Suy Lim Sun, arts, penningmeester  
Mevr. Uy Somona, lid en vrijwilliger  
Mevr. Buth Mom, lid en vrijwilliger  
Mevr. Nguon Kimhorn, lid en vrijwilliger  
Dhr. Sam Chet, lid en vrijwilliger (voormalig 
vicedistrictsgouverneur)  
Mevr. Horn Sokhom, lid en vrijwilliger  
Prof. Nguon Phan, erelid 
 

Spien in 2019  
Het bestuur van Spien vergaderde maandelijks. 
Tijdens de werkbezoeken waren er extra 
vergaderingen, waar ook de Nederlandse directie aan 
deelnam.  
 
In augustus is een extra werkbezoek gebracht. Tijdens 
dit bezoek zijn individuele gesprekken met alle directie 
leden en staf gevoerd over hun functioneren en hoe ze 
de toekomst van Spien zien. 
Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat Spien 
toe is aan een reorganisatie. Besloten is om voor een 
nieuwe organisatie struktuur te kiezen die per 1 
januari 2020 is ingegaan. 
 

Vrijwilligers  

Het aantal vrijwilligers in 2018 bedroeg 120. Hun taken 
worden steeds meer coachend. Ze krijgen een 
onkostenvergoeding die is gekoppeld aan de werkdruk 

én het aantal cliënten dat ze begeleiden. De 
vergoeding varieert van $ 35 tot $ 50 per maand.  
 
Door hun werk krijgen ze veel waardering bij de 
dorpelingen. Er is weinig verloop in het vrijwil-
ligersbestand. Nieuwe vrijwilligers worden gevonden 
via dorpshoofden en communeleiders.  
Elke maand vergaderen de vrijwilligers, eerst in 
districtsverband en daarna als groep per provincie 
(Takeo en Kampong Cham).  
Eens per jaar is er een teamretreat van drie dagen, 
waar alle Spien medewerkers aan deelnemen. Tijdens 
dit retreat worden er trainingen gegeven op het 
gebied van begeleiding van microkredieten, 
beroepsopleidingen, aidspatiënten, weeskinderen, 
etc.  
 
Een vrijwilliger bezoekt wekelijks de aidspatiënten die 
nog ‘in care’ zijn. De 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 desbetreffende 
patiënt, dan kan de zorg van Spien meteen weer 
worden hervat.  
Naast de zorg voor aidspatiënten is er ook aandacht 
voor andere zieken, waar mogelijk wordt ook hulp 
geboden. De vrijwilligers staan in nauw contact met de 
gezondheidsklinieken, als er nieuwe aidspatiënten 
zijn, krijgen ze daar informatie over, zodat ze 
eventueel in het Spien programma kunnen worden 
opgenomen. Ze geven voorlichting over het 
herkennen en voorkomen van ziekten en besmetting 
en over het belang van goede voeding en de verbouw 
van groenten. 
De vrijwilligers bezoeken eens per maand de 
weeskinderen in het Spien-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 SPIEN 

Spien, in samenwerking met De Brug, werkt in de 
provincie Takeo in de districten Bati, Samrong en 
Tram Kak. In de provincie Kampong Cham werkt de 
organisatie in de districten Prey Chhor, Kampong 
Cham, Chamcar Leu, Kompong Seam, Kong Meas, 
Stung Trang.  

In totaal bestrijkt het werkgebied nu 105 communes 
(gemeentes), 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 

 
Spien 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. De 
vrijwilligers dragen een blauw T-shirt met daarop een 
Bijbeltekst uit 1 Cor. 13 : 13 en 8:  
 
“De liefde is het belangrijkst, want liefde vergaat 
nooit”. 

 
 
 

Zo gaan ze de dorpen in en laten ze zien hoe belangrijk 
het is om naar elkaar om te zien. Toch zou al dit werk 
niet kunnen plaatsvinden zonder de hulp van de Here, 
de God van hemel en aarde. Wij zijn dankbaar voor de 
aanhoudende steun, bemoediging en gebed van velen 
in Nederland en de bijdragen van zoveel betrokken 
donateurs. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke ontwikkelingen in Cambodja  

 
Armoedekaart als selectiecriterium  
Een arm gezin kan IDPoor-1 (een armoedekaart 
uitgegeven door de regering) of IDPoor-2 (uitgegeven 
door een gezondheidsorganisatie) zijn toegewezen. 
Het komt voor dat een arm gezin niet thuis was op het 
moment van het interview  en dus geen IDPoor heeft 
gekregen. Voor die gevallen heeft Spien een eigen 
vragenlijst samengesteld om te bepalen of een gezin 
al dan niet in aanmerking komt voor hulp. 
Sinds 2014 moeten alle gezinnen die hulp vragen van 
Spien elk jaar opnieuw een aanvraag indienen samen 
met de vrijwilliger. Vanaf 2015 komen alleen gezinnen 
in aanmerking voor rijst of andere hulp, wanneer ze 
een IDPoor 1 of 2 kunnen laten zien. De hulp is in 
eerste instantie voor 6 maanden, daarna wordt de 
situatie opnieuw bekeken. Misschien is er een andere 
manier van hulp mogelijk, zoals het verstrekken van 
een microkrediet of een beroepsopleiding.    
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Projecten   

Onze projecten zijn onderverdeeld in 6 categorieën: 

1. Armen- en & ziekenzorg 
2. Wezenzorg 
3. Scholenbouw 
4. Irrigatie 
5. Microkredieten 
6. Schoon drinkwater 

 

Deze indeling vindt u ook op onze website. Per categorie kunt u 

lezen welke soort hulp we bieden en op welke manier. Ook vindt u 

achtergrond informatie over ons aids- en wezenprogramma en alle 

andere onderdelen van hulp en waarom die hulp zo noodzakelijk is. 

De eigen bijdrage van de locale bevolking gaat steeds meer omhoog.  

In 2019 was dat $ 122.426. Een mooie ontwikkeling die de 

eigenwaarde bevordert  en een uiting is van de commitment van de 

bevolking. Dit laat zien dat de eigen verantwoordelijkheid en 

zelfwerkzaamheid groeit. Ook wordt geld opzij gelegd voor 

onderhoud van dijken, sluizen en kanalen.  
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1. Armen- en ziekenzorg 

Er zijn nog steeds veel arme gezinnen, veel 

alleenstaande moeders met kinderen die vaak amper 

een dak boven hun hoofd hebben. Ook veel gezinnen 

die door ziekte of een handicap in de problemen zijn 

geraakt hebben de hulp van Spien hard nodig. 

Soms krijgen ze noodhulp voor een periode van 6 

maanden in de vorm van rijst. Anderen komen in 

aanmerking voor een nieuw huis en weer anderen 

helpen we met een microkrediet. 

Het is de taak van de vrijwilligers om deze mensen op 

te sporen en hen te begeleiden door regelmatige 

bezoeken. Zij komen met voorstellen hoe het beste 

hulp kan worden verleend.  

Resultaten 2019 

In 2019 zagen we opnieuw het aantal aidspatiënten 

die extra hulp nodig hadden van Spien dalen. Daarom 

is besloten om met ingang van 2020 het aids 

programma te stoppen. Dat wil niet zeggen dat we 

deze mensen niet meer helpen, maar ze worden 

behandeld als alle andere mensen die een medisch 

probleem hebben en daardoor in armoede zijn 

geraakt. 

Ook heeft Spien hulp verleend aan gezinnen die een 

gehandicapt familielid thuis verzorgen of heel arm of 

ziek zijn. Het aantal zeer arme gezinnen dat hulp 

nodig heeft is in 2019 toegenomen. Deze groep heeft 

vaak tijdelijk extra aandacht en hulp nodig.  

In 2019 konden we in totaal 90 huizen bouwen 

waaronder het eerste “frits house”. Dit “frits house” 

is een kleiner huis dat speciaal voor 1 of 2 personen 

wordt gebouwd. De prijs van zo’n huis is een derde 

lager als een standaard huis. 

Plannen 2020 

In 2020 verwachten we nog meer arme gezinnen te 

moeten helpen. Er zijn nog heel veel mensen die in 

armoedige omstandigheden leven, om allerlei 

redenen. Er zullen 105 huizen worden gebouwd voor 

de allerarmsten. We zullen doorgaan met het geven 

van voorlichting voor de aanleg en onderhoud van 

groentetuintjes en eventueel hulp met een lening. De 

Spien vrijwilligers zullen hiervoor verder worden 

getraind.  

 
Eerste "Frits house" van 12 M2 
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2. Wezenzorg 

Er zijn nog steeds veel weeskinderen in onze 

werkgebieden. Maar net als bij de aidspatiënten 

neemt het aantal ook hier af. Als ouders de 

aidsremmende medicijnen krijgen, wordt aids een 

chronische ziekte en kunnen ze voor hun kinderen 

blijven zorgen.  Maar ook door andere oorzaken 

worden kinderen wees. Ouders gaan op zoek naar 

werk, vaak ver van huis, en de kinderen blijven achter 

bij grootouders of familieleden. In sommige gevallen 

komen de ouders niet meer terug door allerlei 

oorzaken. Spien wil voor deze kinderen zorgen door 

een pleeggezin voor hen te zoeken en de pleegouders 

te ondersteunen met rijst. De kinderen krijgen ook 

rijst, schriften, pennen en schooluniformen zodat ze 

naar school kunnen gaan. Kinderen in het voortgezet 

onderwijs die meer dan drie km van school wonen, 

krijgen een tweedehands fiets. De hulp van Spien 

stopt als het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, of 

eerder als het voortijdig stopt met schoolbezoek. Het 

mooie van dit project is dat de kinderen later voor de 

pleegouders kunnen zorgen als die ouder worden. 

Spien biedt niet alleen weeskinderen, maar ook 

kansarme jongeren de mogelijkheid om een 

beroepsopleiding te volgen. Het zijn vaak 

weeskinderen die uit het Spien programma komen als 

ze 18 jaar zijn of vroegtijdig de school verlaten. De 

opleidingen worden gegeven in de vorm van een 

stage in een lokaal bedrijf of winkel. Meisjes kiezen 

vaak voor kapster, schoonheidsspecialiste of naaister. 

Jongens voor bromfietsmonteur, elektromonteur of 

goudsmid.  De duur van de opleiding is 6 tot 12 

maanden. Na afloop van een stage krijgt de jongere 

een certificaat van deelname en de mogelijkheid om 

een lening van Spien te krijgen, zodat ze zelf een klein 

bedrijfje kunnen beginnen. 

Resultaten 2019 

Op 31 december waren er 331 pleegouders  met in 

totaal 504 weeskinderen en ruim 122 risicokinderen 

(kinderen van ernstig zieke of arme ouders) in ons 

programma opgenomen. In 2019 hebben in totaal 24  

jongeren een beroepsopleiding gevolgd. Van deze 

jongeren hebben er 12 een opleiding in Phnom Penh 

op de Cambodian-Thai Technical School gekregen.  

Deze school verzorgt technische opleidingen van 2 

jaar met werkgarantie. 

Plannen 2020 

Naar verwachting zal het aantal pleegouders met 

weeskinderen, dat in aanmerking komt voor extra 

hulp in 2020 weer iets dalen.We gaan door met de 

voorlichtingsbijeenkomsten en blijven jongeren 

stimuleren om aan hun toekomst te denken. We 

beginnen in 2020 met 10 studenten op de Cambodian 

-Thai Technical School in Phnom Penh en hopen op 

meer stage plaatsen in de provincie. 

Weeskinderen die worden opgevoed door Opa en Oma die 

het niet al te breed hebben worden geholpen door Spien.  
Jongeren die het vak van automonteur leren 
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Blij met de nieuwe school 
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3. Scholenbouw 

Nog steeds hebben niet alle Cambodjaanse kinderen 

toegang tot het onderwijs. Er zijn te weinig 

schoolgebouwen. En de gebouwen die er zijn, zijn 

soms bouwvallen en niet geschikt of zelfs gevaarlijk 

om les in te geven.  

Spien bouwt jaarlijks één of meerdere scholen in 

afgelegen gebieden. Vooral jonge kinderen krijgen 

dan de kans naar school te gaan, omdat de afstand 

naar de school nu aanzienlijk korter wordt. De 

meeste kinderen gaan lopend naar school. 

De dorpen moeten zelf het arbeidsloon voor de te 

bouwen school betalen. Pas als dit gewaarborgd is, 

kan er met de bouw worden begonnen. Als de school 

klaar is, volgt een feestelijke opening, in het bijzijn 

van een provinciale functionaris of een 

regeringsvertegenwoordiger.  

Resultaten 2019 

In 2019 heeft Spien twee nieuwe scholen gebouwd.  

Het zijn schoolgebouwen met 6 lokalen. Eén in 

Kampong Cham (basisschool). En een school in Takeo, 

dit is een school voor voortgezet onderwijs.  

Beide scholen hebben ook nieuw schoolmeubilair 

gekregen en toiletten. De school voor het 

basisonderwijs kreeg ook speeltoestellen. 

Plannen 2020 

Omdat er nog steeds te weinig schoolgebouwen zijn 

zullen we in 2020 weer twee nieuwe basisscholen en 

een school voor het voortgezet onderwijs van 6 

lokalen bouwen. 

.  
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4. Irrigatie 

 
Omdat rijst in water groeit, kan die alleen verbouwd 

worden als er water is. 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 Spien verscheidene 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 hoeven in het droge seizoen niet naar de stad 

om werk te zoeken, met alle risico’s van dien om een 

hiv-besmetting op te lopen. Ze kunnen nu thuis bij 

hun gezin blijven om hun land te bewerken en 

voedsel voor hun gezin te verbouwen. Door 

simpelweg water te brengen naar droge gebieden, 

wordt ook de verspreiding van aids tegengegaan. 

In de grote reservoirs wordt vis uitgezet en op de 

oevers kan groente worden verbouwd, een 

belangrijke aanvulling op het voedingspatroon van de 

dorpelingen. 

Onder deze categorie valt ook het plaatsen van 

duikers en soms het bouwen van een brug. Dit laatste 

om het verkeer en het transport van de rijst en 

andere landbouwproducten te bevorderen.  

Resultaten 2019 

Alle zes irrigatieprojecten tussen 20.000 tot 100.000 

dollar konden op tijd worden uitgevoerd. We konden 

dit jaar meer doen dan we hadden gehoopt. Ook 

konden we veel boeren blij maken met het plaatsen 

van duikers. 

Plannen 2020 

De eigen bijdrage door de boeren voor de kleinere 

irrigatieprojecten is opnieuw verhoogd, dit jaar 

betalen ze 20% van de totale projectkosten. 

We hebben vier irrigatieprojecten in de planning 

staan.  De boeren dragen zelf in totaal 52.000 dollar 

bij en Spien zal 247.000 dollar bijdragen.  



 

 

 21 

5. Microkredieten 

 
Sinds 2012 verstrekt Spien leningen aan arme 

mensen, die graag een klein bedrijf willen beginnen, 

maar daar geen geld voor hebben of kunnen lenen. In 

dat jaar begonnen we te helpen met een lening tegen 

een rente van 1% per maand. Doordat de 

kredietnemers intensief werden begeleid door de 

Spien vrijwilligers werd dit een groot succes.  

In de daaropvolgende jaren is het aantal kredieten 

flink uitgebreid en de maximale hoogte van de lening 

werd verhoogd naar $200. Spien 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 moet omgaan met 

budgetteren. De investering helpt de kredietnemers 

een business te beginnen om daarmee inkomen te 

verwerven, voor het levensonderhoud en tevens om 

het geleende bedrag te kunnen aflossen en ook de 

rente te kunnen betalen. Nadat de lening is afgelost, 

kunnen ze zelf geld opzij leggen voor een eventuele 

nieuwe investering om hun bedrijf uit te breiden of 

hun kinderen een betere opleiding te geven.  

Resultaten 2019 

In 2019 kreeg Spien de eis van registratie bij de 

Cambodian National Bank, als zij door wilde gaan met 

het verstrekken van leningen met rente. Daarmee 

gepaard  ging de eis om gekwalificeerd personeel aan 

te trekken, wat feitelijke betekent dat je een bank 

bent. Die ambitie heeft Spien niet. En daarom zijn we 

opnieuw begonnen met leningen te verstrekken, 

maar zonder daarvoor rente te vragen.  

Het vooronderzoek is uitgebreider dan voorheen. 

Veel mensen hebben al andere leningen en lopen het 

risico dat ze leningen niet kunnen aflossen en zo juist 

dieper in de schulden komen. We moeten zeker 

weten dat de nieuwe lening gaat helpen om meer 

inkomen te verwerven. Mensen moeten een goed 

plan hebben hoe ze het geleende geld gaan 

gebruiken en hoe ze dat gaan terugbetalen.   

Door deze nieuwe aanpak zal het aantal leningen niet 

meer zo groot zijn dan voorheen. Alleen die 

aanvragen die uitgebreid zijn onderzocht  maken kans 

in aanmerking te komen voor een renteloze lening.  

Plannen 2020 

In 2020 willen we doorgaan met microkredieten voor 

arme gezinnen. Er zal geen rente meer worden 

gevraagd. En de criteria wie wel en wie niet een 

lening zal krijgen worden aangescherpt. De 

vrijwilligers zullen beter worden opgeleid om te 

kunnen adviseren voor welk doel een lening kan 

worden gebruikt en waar men op moet letten bij het 

verstrekken van een lening.   
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6. Schoon drinkwater 

Het ontbreken van schoon drinkwater is één van de 

grootste noden in de rurale gebieden van Cambodja. 

Op veel plaatsen is er geen andere mogelijkheid dan 

het water uit sloten en waterpoelen te halen. Vaak 

zijn deze verontreinigd. Hierdoor ontstaan veel 

ziekten, zoals chronische diarree en cholera. Een 

simpele waterput kan aan een of meerdere dorpen 

schoon drinkwater bieden en zo bijdragen  aan 

verbetering van de volksgezondheid. 

Spien levert de betonnen ringen, het dorp is 

verantwoordelijk voor het graven van de put. In de 

meeste gebieden volstaat een eenvoudige 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 prijs van een put hangt af van een aantal factoren, 

bijvoorbeeld als het water diep zit, en er dieper 

gegraven moet worden. Bovendien moet er dan vaak 

een pomp op worden geplaatst.  

In sommige gebieden is het niet mogelijk putten te 

graven. Het water zit te diep of is van slechte 

kwaliteit, bijvoorbeeld omdat er te veel kalk of 

arsenicum in het water zit. Mensen kunnen dan last 

krijgen van nierstenen of erger. In die gebieden geven 

we waterfilters aan arme gezinnen. 

Resultaten 2019 

In 2019 konden we 81 waterputten maken, 31 in 

Kampong Cham en 50 in Takeo. Hierdoor kregen 

honderden gezinnen in vele dorpen toegang tot 

schoon drinkwater. In 70% van alle nieuwe 

waterputten hebben mensen een eigen bijdrage 

geleverd.  In 2019 hebben we 1000 waterfilters 

uitgedeeld. Er wordt vooraf informatie gegeven aan 

de ontvangers over het gebruik en de reiniging van de 

filter.  

Ook in de nieuw gebouwde scholen werd in elk 

klaslokaal een waterfilter geplaatst. De filters worden 

voorzien van het logo van Spien en de datum van 

uitgifte. Na twee jaar moet de binnenpot worden 

vervangen, de kosten zijn dan voor de gebruikers. De 

eigen bijdrage voor een waterfilter in 2019 was 5 

dollar, waarbij in een enkel geval een uitzondering 

werd gemaakt voor een heel arm gezin.  

 

Plannen 2020 

In 2020 zullen we opnieuw waterputten graven. 

Doordat de kosten hiervoor variëren, al naar gelang 

de diepte van de put, is het niet mogelijk een 

concreet aantal te noemen. Maar juist in de 

afgelegen gebieden, waar vaak veel arme gezinnen 

wonen, willen we helpen en proberen we toch de 

toegang tot schoon drinkwater te bevorderen.  

We zullen dit jaar  opnieuw 1000 waterfilters 

uitdelen. Omdat de prijs van de filters omhoog gaat, 

zal ook de eigen bijdrage worden verhoogd naar 6 

dollar per filter. 
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Financiën 

Jaarrekening en controle 

De jaarrekening 2019 is separaat te downloaden via de 

website van Stichting De Brug. Hier treft u een 

samenvatting aan.  

In Cambodja zal de boekhouding worden 

gecontroleerd door DCo (Donasco & Co; certified 

public accountant te Phnom Penh). Wanneer dat klaar 

is zal het rapport op onze website worden 

gepubliceerd. De financiële verantwoording 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 Spien in Cambodja over de 

financiële stand van zaken ten opzichte van het 

opgestelde budget.   

Ad hoc worden controles uitgevoerd door de directie  

wanneer zij in Cambodja verblijven.  

Exploitatie   

De ontvangen giften in 2019 zijn hoger dan de 

voorgaande jaren. Ook in Cambodja hebben we 

rechtstreeks (zonder tussenkomst van De Brug) een 

bedrag van 175.405 dollar ontvangen van 

Nederlandse donateurs (Wilde Ganzen, SSCR). 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLOITATIE 2019 realisatie 2018 realisatie

BATEN 686,187 613,950

Donaties en giften 686,187 613,950

LASTEN 736,012 356,410

Organisatiekosten 18,609 6,219

Kantoorkosten 1,831 2,475

Algemene kosten 1,069 710

Financieringskosten 1,113 591

Overboekingen tbv projecten in Cambodja 661,447 293,379

Overboeking naar derden voor verdubbeling 51,943 53,036

SALDO -49,825 257,540
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Uitgaven in Cambodja 

In het jaar 2019 werden weer veel activiteiten in 

Cambodja verricht. De voorgenomen projecten 

konden allemaal worden afgewerkt. 

De dollaruitgaven vielen per saldo iets lager uit dan 

was begroot. 

De overhead kosten (overige kosten) zijn wat hoger 

uitgevallen omdat we extra uitgaven hadden in 

verband met de reorganisatie van Spien.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven Cambodja in dollars 2019 realisatie 2018 realisatie

Directe kosten 845,473 823,137

Scholenbouw 103,784 152,727

Huizenbouw 123,551 136,243

Infrastructuur drinkwater 70,884 74,715

Irrigatie werken 339,683 233,913

Gezondheidscentra 0 7,492

Armen en ziekenzorg 46,056 45,787

Wezenzorg + beroepsopleiding 96,036 105,919

Microkrediten 1,931 235

Vrijwilligers training en kosten 63,548 66,106

Overhead kosten 88,453 68,143

Bestuur, staff en kantoorkosten 65,434 58,804

Overige kosten 23,019 9,339

Totaal projectuitgaven in dollars 933,926 891,280
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Balans 2019 

De balans van Stichting De Brug ziet er goed uit. 

De continuïteitsreserves worden gevormd ten 

behoeve van de ‘harde’ (bouw)projecten (irrigatie, 

scholen, huizen etc.) en de ‘zachte’ projecten (met 

name Armen en Ziekenzorg).  Zij vormen tezamen het 

buffervermogen en zijn inclusief nog niet bestede  

(grote) giften. 

De Continuïteitreserve Projecten Cambodja is vrijwel 

gelijk aan die van 2018. 

De Continuïteitreserve Armen en ziekenzorg is wat 

lager gehouden omdat de aids problematiek flink 

afneemt. Er is een bestemmingsreserve van € 25.000 

voor Noodhulp (bijv. bij wateroverlast zoals een 

aantal jaren geleden). Deze reserve is constant 

gehouden. 

 

 

  

  

BALANS Stichting De Brug in Euro's ultimo 2019 ultimo 2018

ACTIVA 550,767 600,262

Financiele vaste activa

Geen vaste activa 0 0

Vlottende middelen

ABN Amro en ING bank 550,767 600,262

Vooruitbetaalde donaties 0 0

PASSIVA 550,767 600,262

Reserves en Fondsen ultimo 2019 ultimo 2018

Continuiteitsreserve Projecten Cambodja 295,767 295,262

Continuiteitsreserve Armen en Ziekenzorg 150,000 200,000

Bestemmingsreserve : Emergency 25,000 25,000

Overige reserves : Valuta 80,000 80,000

Totaal Reserves en Fondsen 550,767 600,262

Balans Spien Cambodja in dollars ultimo 2019 ultimo 2018

ACTIVA 53,587 110,104

Liquide middelen 53,587 110,104

PASSIVA 53,587 110,104

Vlottende passiva 33,240 13,695

Reserves voor projecten 20,347 96,409
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Begroting 2020 

De begroting voor de dollaruitgaven in Cambodja 

bedraagt $837,320.  

Duurzaamheid en zelfredzaamheid vinden we heel 

belangrijk. Duurzaamheid in de vorm van 

scholenbouw en irrigatie, blijven we veel aandacht 

geven. Ook door lokale bijdrages en door 

onderhoudsplannen te stimuleren, hopen we de 

zelfredzaamheid te bevorderen.  

Toch is het ook nog steeds nodig om veel gezinnen bij 

te staan door te voorzien in hun eerste 

levensbehoefte. 

 

 

 

 

 

We willen dit jaar maar liefst 3 scholen bouwen. Vorig 

jaar waren dat er twee. Dit project zal in de toekomst 

onze aandacht blijven vragen.  

Huizenbouw voor de allerarmsten krijgt een hoge 

prioriteit. De andere uitgaven blijven stabiel of nemen 

af. Schoon drinkwater is nog steeds urgent, maar ook 

daar wordt de eigen bijdrage van de bevolking steeds 

belangrijker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT HOPEN WE TE GAAN DOEN IN 2020? 

 3 scholen bouwen 

 105 nieuwe huizen bouwen 

 Ruim 300 pleegouders helpen om 

meer dan 500 weeskinderen te 

verzorgen 

 500 arme gezinnen helpen door te 

voorzien in hun eerste 

levensbehoefte.   

 70 á 80 putten slaan en waterfilters 

uitdelen 

 Irrigatie projecten voor ongeveer 

250.000 dollar realiseren 

 Een nieuwe brug bouwen 

 

 

` 
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Groepsreis 2018 


