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Terugblik op een bijzonder jaar 
 
Het jaar 2020 is alweer bijna voorbij. Een heel bijzonder 
jaar. Wereldwijd heeft het coronavirus huisgehouden. En 
iedereen ondervindt hiervan nog dagelijks de gevolgen.  
 
Dat geldt met name voor de meest kwetsbaren en de 
allerarmsten nu hun toch al geringe inkomsten wegvallen 
en er geen buffer is. Ook voor mensen die in de fabrieken 
en de toeristische sector werken, dagloners en 
migrantenwerkers zijn het zware tijden, ze hebben moeite 
om in de dagelijkse behoeften als eten, water, medicijnen 
en toegang tot gezondheidszorg en onderwijs te voorzien.  
 
De overheid in samenwerking met een aantal internationale 
organisaties heeft een programma opgesteld om de 
allerarmste 560.000 gezinnen financieel te ondersteunen 
met een bedrag van enkele tientallen dollars per maand 
afhankelijk van gezinssamenstelling en of ze op het 
platteland of in de stad wonen. 
 
Ook onze geplande groepsreis en het werkbezoek naar 
Cambodja in oktober kon i.v.m. corona niet doorgaan.  
 
Gelukkig ging het werk van Spien wel door. In Cambodja is 
tot nu toe hoegenaamd geen corona. En dat is heel 
bijzonder. Niemand weet de eigenlijke reden waarom 
omliggende landen wel flink werden getroffen en Cambodja 
zoveel minder.  
 
Er zijn wel veel voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo gingen 
alle scholen een aantal maanden dicht, ook kantoren en 
fabrieken sloten hun deuren. Er mocht een tijd lang niet of 
nauwelijks worden gereisd binnen het land.  
 
Maar met alle drukte op de lokale markten en op andere 
plaatsen mag het een wonder heten dat er maar heel weinig 
besmettingen waren en er bijna of geen doden vielen door 
het corona virus.  
 
Het werk ging door 
Ondanks de corona beperkingen konden er dit jaar toch 
veel projecten worden uitgevoerd. Er werden maar liefst 
drie scholen gebouwd, twee basisscholen en een school 
voor voortgezet onderwijs. Daarmee kregen honderden 
leerlingen toegang tot goed onderwijs.  
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Een ‘klein’ huis voor een weduwe 

Er werden meer dan honderd nieuwe huizen gebouwd voor 
zeer arme gezinnen, die hiermee een goed dak boven hun 
hoofd kregen en met dit huis een nieuw leven.  
Er werd een brug gebouwd, duikers ingegraven, zodat 
wegen beter begaanbaar werden, en zo het vervoer van rijst, 
groente en fruit mogelijk werd. Ook voor de schoolkinderen 
is dit heel belangrijk, zodat ze ook in het regenseizoen veilig 
naar school kunnen gaan. 
Tientallen waterputten werden gegraven die aan heel veel 
dorpelingen schoon drinkwater bieden en er werden 
waterfilters uitgedeeld.  
Ook werden er grote irrigatieprojecten uitgevoerd, die water 
brengen in droge gebieden en zo voor heel veel boeren een 
tweede rijstoogst mogelijk maken.  
Spien deelde rijst uit aan arme gezinnen die, mede door 
corona, en wateroverlast niet genoeg te eten hadden.  
 
En dat allemaal in corona tijd. Het maakt ons heel dankbaar 
dat al dit werk kon worden uitgevoerd ondanks de corona 
beperkingen. En we bedanken ook onze donateurs die met 
hun donaties en gebed dit mede mogelijk maakten. 
 
Vooruitkijken 
In de toekomst kijken is moeilijk, maar wel noodzakelijk. 
Ook Spien heeft zich het afgelopen jaar, in samenwerking 
met Stichting De Brug bezonnen over de komende jaren.  
Er is heel wat veranderd sinds een aantal jaren geleden de 
aidsremmende medicijnen beschikbaar werden voor alle 
aidspatiënten. Het aantal sterfgevallen is drastisch gedaald. 
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Daardoor nam ook het aantal weeskinderen sterk af.   
Dat betekent dat er minder geld nodig is voor de aids- en 
wezenzorg, die sinds eind jaren ’90 aan heel veel mensen 
hulp kon bieden. De belangrijkste taak voor de vrijwilligers 
was het bezoeken van aidspatiënten en weeskinderen. Die 
werkzaamheden vallen nu nagenoeg weg.  
 
Leningen 
Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met het geven 
van leningen van kleine bedragen aan armen die daarmee 
werden gestimuleerd een bedrijfje op te zetten en 
zodoende onafhankelijk te worden van hulp van buitenaf.  
Er zijn succesverhalen te melden, maar over het algemeen 
heeft dit project niet het effect gehad zoals we ons hadden 
voorgesteld. Eén van de grootste problemen van 
microfinanciering in het algemeen is dat vaak geleend 
wordt voor consumptie in plaats van voor investering in 
activiteiten die inkomsten genereren. Vaak wordt geleend 
voor gezondheidsproblemen (ziekenhuiskosten, 
medicijnen, weggevallen inkomsten), bouw van een huis, 
aanschaf motorbike, organiseren bruiloft, enz.  
In Cambodja heerst een leencultuur, er zijn heel veel 
kredietverstrekkers die tegen woekerrentes leningen 
uitgeven aan arme mensen, die de gevolgen niet overzien, 
maar uit wanhoop een lening aangaan en vervolgens al 
hun (schaarse) bezittingen moeten verkopen om de lening 
af te lossen.  
Hoewel Spien slechts een kleine rente vraagt is zij in 
principe ook een kredietverstrekker. De Cambodjaanse 
overheid stelt hier eisen aan en dus zou Spien een bank 
moeten worden met gekwalificeerd personeel. En dat is niet 
onze missie. Om bovenstaande redenen hebben wij 
besloten om te stoppen met dit project.  
 
Kleinschalige hulp op maat 
Onze doelgroep zijn en blijven de allerarmsten in onze 
werkgebieden. Voor hen willen we er zijn en hen willen 
helpen. De Spien medewerkers zullen daarom interviews 
houden met de arme gezinnen om te kijken wat de beste 
manier is om hen te helpen. Dat kan heel verschillend zijn. 
Een nieuw huis, kan een oplossing bieden, of een waterput 
(voor de aanleg van een groentetuin). Misschien kan een 
lid van het gezin een beroepsopleiding volgen en zodoende 
werk vinden. Door een persoonlijk gesprek kan in kaart 
worden gebracht wat de beste oplossing is om een gezin of 
alleenstaande te helpen. In noodgevallen kan er ook rijst 
worden uitgedeeld. 
 

 
Sareth tijdens een interview met een arm gezin. 

 Rechts de Spien vrijwilligster. 
 
 

 
Een nieuwe waterput met een pomp geeft aan veel 

dorpelingen (drink)water 

Ook de hulp aan aidspatiënten en weeskinderen met hun 
pleegouders zal veranderen. Vanaf januari zal er geen rijst 
meer worden uitgedeeld. Dat maakt mensen afhankelijk en 
in veel gevallen is het niet meer nodig.  
Aidspatiënten en gezinnen met weeskinderen zullen 
dezelfde hulp krijgen als andere arme gezinnen en dus 
geen uitzondering meer vormen. Een voorwaarde om hulp 
te krijgen blijft het tonen van de ‘armoedekaart’, een 
document, uitgegeven door de regering, die aantoont dat 
men arm is. Spien gaat met hen in gesprek om te kijken 
met welke hulp zij het beste zijn geholpen.  
 
Online vergaderen 
Na het laatste werkbezoek in januari en februari bleek al 
snel dat we voorlopig niet weer naar Cambodja zouden 
kunnen reizen door het corona virus.  
Daarom waren we heel blij dat Gerjan Lennips in januari bij 
Spien is gaan werken als directeur.  
 
We zijn ook heel dankbaar voor de mogelijkheid om online 
contact te hebben, en we doen dat ook bijna wekelijks. 
Gerjan houdt ons op de hoogte van het werk in het veld. 
Samen met Sareth, de office manager van Spien, heeft hij 
veel veldbezoeken afgelegd om zich daar op de hoogte te 
stellen van de situaties in de dorpen en bij arme gezinnen.  
Ook bezochten ze regelmatig de lopende projecten zoals 
de bouw van de scholen en de irrigatieprojecten. 
 
In nauwe samenwerking met de Spien medewerkers zijn er 
ook nieuwe plannen ontwikkeld voor het komende jaar. 
Hoewel de aard van de hulpverlening langzamerhand is 
veranderd, blijft onze doelgroep: de armen.  
Er zijn nog steeds veel slechte woonsituaties, en ook 
schoon drinkwater is nog steeds een groot probleem, 
Daarom zullen er in 2021 opnieuw een heel aantal nieuwe 
huizen voor arme gezinnen worden gebouwd. Er zullen ook 
waterputten worden gegraven, en door irrigatiekanalen 
krijgen boeren water op droog land en kunnen ze het hele 
jaar door rijst verbouwen.  
 

      Wilt u ons ook in het nieuwe jaar helpen? 
      
      1 huis voor een groot gezin kost € 1.300 
      1 huis voor een klein gezin kost € 950 
      1 waterput kost gemiddeld € 300 
 
 
 
 
 
 



 

 Help helpers helpen! 
 

De nieuwe brug die Spien dit jaar heeft gebouwd in Chamcar Leu, Kampong Cham 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eén van de drie nieuwe schoolgebouwen die Spien dit jaar heeft gebouwd. Deze staat in de provincie Takeo. 

Eén van de ruim honderd gezinnen die dit jaar een nieuw huis kregen. 
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Helpt u mee ook in 2021?  
U kunt gebruik maken van de Givt App:  
Of geef online door hier te klikken.  
 
Bankrekening: NL16 ABNA 0406472661 t.n.v. Stichting De Brug  
 
Hartelijk dank!  
 
 
 
Nieuw bestuurslid 
Sinds september heeft Stichting De Brug een nieuw bestuurslid: 
Gerda van der Wel. Gerda is 60 jaar en woont in Hardenberg. Ze 
is werkzaam als onderwijsadviseur en was al eerder betrokken bij 
ons werk. Al in 2004 was zij vrijwilligster voor Diny van Bruggen 
en heeft destijds diverse werkzaamheden voor haar gedaan.  
We zijn blij dat Gerda met ons wil meewerken en meedenken over 
het werk voor de armen in Cambodja.  
 
 

Schenken aan Stichting De Brug 
Wilt u ons werk steunen d.m.v. een schenking? Dan kan op een simpele 
manier.  
Op de website www.schenkservice.nl kunt u hiervoor meer informatie 
vinden en het zelf online regelen. U kunt zelf aangeven hoeveel en hoe 
lang u wilt schenken.  
Stichting De Brug is bij deze site aangemeld als goed doel. Wij hebben 

een ANBI-beschikking zodat uw (periodieke) giften fiscaal aftrekbaar zijn. Er wordt een 
officiële akte opgesteld, zonder een bezoek aan een notaris.  
 
 

Nalatenschap 
U kunt ons werk ook steunen met uw nalatenschap. Misschien is het 
een vorm van geven waar u liever (nog) niet over nadenkt.  
Toch is het goed om u alvast te laten informeren over de 
mogelijkheden.  
Zo kunt u zichzelf ervan verzekeren dat uw nalatenschap wordt 
bestemd voor zaken die u aan het hart gaan.  

 

 

Colofon 

STICHTING DE BRUG  

Capellastraat 34 
7771 XM Hardenberg 
Tel. 0523- 272070 
Mobiel: 06-42126995 
e-mail info@stichtingdebrug.nl    
website: www.stichtingdebrug.nl   
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel no. 41189951 

Bankrekening: NL16 ABNA 0406472661 
 
 

      Volg ons ook op Facebook!  
 

(E-mail)adreswijziging 
doorgeven 
 
Wilt u bij wijziging van 
adresgegevens ons 
hiervan even een 
bericht sturen?  
 
Hartelijk dank! 
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