
 
In plaats van dagboeken 
Het is al langer dan een jaar geleden dat wij een dagboek hebben verstuurd. Dat was tijdens het 
laatste werkbezoek in februari 2020. Normaal gesproken zouden we al weer twee werkbezoeken 
hebben gebracht, maar door de coronacrisis is het niet mogelijk om naar Cambodja te reizen. Het 
wordt ten eerste sterk afgeraden door onze overheid. En verder is het heel lastig om een visum te 
krijgen. 
Nu moet zo’n visum worden aangevraagd bij de Cambodjaanse ambassade in Duitsland of België. 
En je kan alleen reizen met een negatieve coronatest die niet ouder is dan 72 uur. Bij aankomst in 
Phnom Penh worden alle passagiers getest en vervolgens gaat iedereen twee weken in bewaakte 
quarantaine voordat ze vrij het land in kunnen. En dit alles natuurlijk voor eigen kosten.  
 
Contact met Cambodja vanuit Nederland 
Omdat we regelmatig de vraag krijgen hoe de 
situatie rondom Covid-19 in Cambodja is, schrijven 
we deze brief, in de vorm van een dagboek, maar 
nu vanuit het Brugkantoor in Hardenberg.  
We hebben bijna wekelijks contact met Spien via 
video-verbinding met Gerjan Lennips en ook 
Sareth, Koy en Soeun spreken we regelmatig. We 
zijn heel erg dankbaar dat dit mogelijk is, zodat we 
toch op de hoogte kunnen blijven van alles wat er 
speelt.  
Maar u zult begrijpen dat we heel erg graag weer 
zelf op reis zouden gaan om alle projecten te 
bezoeken. Helaas zit dat er voorlopig niet in.  
 
Groepsreis 
Zoals u weet hadden we een groepsreis gepland in oktober 2020, waarvoor zich twaalf 
deelnemers hadden aangemeld. Helaas hebben we die reis moeten uitstellen, in principe voor een 
jaar. Maar zoals het er nu uitziet gaat ook dit jaar deze reis helaas niet door.  
 
De actuele situatie in Cambodja 
Tot voor kort waren er hoegenaamd geen corona besmettingen in Cambodja. Alle grenzen werden 
al snel gesloten en binnenkomende reizigers moeten twee weken in quarantaine voordat ze zich 
vrij kunnen bewegen in Cambodja. Ook zijn er relatief weinig ouderen, Cambodja heeft een jonge 
populatie. Verder leeft men veel buiten en is de temperatuur hoog. De regering heeft begin vorig 
jaar meteen besloten om alle scholen en universiteiten te sluiten. Ook veel kantoren gingen tijdelijk 
dicht. Er mocht een poos niet worden gereisd in het land. Maar gaandeweg het jaar is alles toch 
weer open gegaan. En er waren hoegenaamd geen corona besmettingen.  
 
Uitbraak corona 
Enkele weken geleden is er helaas een uitbraak gekomen, doordat een paar buitenlanders zich 
niet aan de regels hebben gehouden. Ze waren na aankomst positief getest en in quarantaine 
geplaatst, maar gaven geld aan hun bewakers en konden zo ontsnappen. Dit heeft een enorme 
uitbraak van het corona virus veroorzaakt en het hele land opnieuw in een soort lockdown 
geplaatst. Scholen werden weer gesloten, er mag niet meer gereisd worden door het land en er is 
een avondklok ingesteld (die om 20:00 uur ingaat). Dat betekent dat alle schoolkinderen elke dag 

Telefonisch overleg met Gerjan Lennips 



thuis zijn zonder onderwijs. Want er worden geen online lessen gegeven (behalve op een paar 
privé-scholen). 
We hopen en bidden dat de uitbraak met deze rigoureuze maatregelen snel een halt kan worden 
toegeroepen en het gewone leven weer zijn gang kan gaan.  
  
Er zijn wel testlocaties, maar als iemand positief wordt getest, wordt hij met zijn hele familie in een 
door de overheid uitgekozen locatie geplaatst voor twee weken, waarna een nieuwe test volgt.  
Het is dus een flinke uitdaging om je te laten testen en een positieve uitslag heeft veel impact op je 
leven, ook al ben je niet ziek en heb je geen symptomen. 
 

 
Inmiddels is er wel al begonnen met vaccineren. Uit China kwam een donatie van 1 miljoen 
vaccins. En ook de Verenigde Naties doneren vaccins voor Cambodjanen van 60 jaar en ouder.  
 
Spien 2021 

Het werk van Spien is veranderd in de loop der jaren. Toen wij 14 jaar geleden voor het eerst in 
Cambodja kwamen, was de situatie heel anders dan nu. Toen was de grootste nood de zieken en 
de weeskinderen, meer dan 60% van ons budget was daarvoor bestemd. Nu ligt de focus veel 

Somona krijgt het AstraZenica vaccin.                           Koy laat het bewijs van vaccinatie zien. 

Het nieuwe Spien team in het Spien kantoor 



meer op de wederopbouw en ontwikkeling van de dorpen. Dat brengt ook veranderingen met zich 
mee binnen de Spien organisatie.  
 
Spien werkt in negen districten, elk district had al een district-supervisor. Begin dit jaar is hier ook 
een assistent district-supervisor aan toegevoegd. Op deze manier zijn er twee verantwoordelijk 
voor hun gebied en kunnen ze elkaar aanvullen en helpen.  
 
Ondanks corona beperkende maatregelen konden begin dit jaar de meeste projecten weer van 
start gaan. Er is inmiddels begonnen met een aantal irrigatieprojecten, kanalen worden gegraven, 
dijken aangelegd. Ook is er al begonnen met de bouw van drie van de vier dit jaar geplande 
schoolgebouwen. Eén school is al voor de helft klaar. Hopelijk kan de bouw doorgaan met de 
huidige corona maatregelen. 
 
Vrijwilligers 
Het aantal aidspatiënten en weeskinderen die hulp van Spien vragen is de laatste jaren behoorlijk 
teruggelopen. En daarmee ook het werk van de vrijwilligers, die deze gezinnen altijd intensief 
bezochten en hulp boden. De meesten hebben aangegeven om te willen blijven fungeren als de 
ogen en oren in hun dorpen, en mocht er ergens nood zijn, dit aan Spien kenbaar te maken, zodat 
er eventueel hulp kan worden geboden.  
 
Huizen 
De grootste nood in onze werkgebieden momenteel is de woningnood. Vooral in achteraf gebieden 
op het platteland kom je soms schrijnende situaties tegen. Mensen komen om verschillende 
redenen in de armoede. Soms worden ze ziek, en krijgen niet de juiste hulp en medicijnen die ze 
nodig hebben. Er is veel corruptie, ook in de gezondheidszorg. Ze betalen veel voor verkeerde 
middelen of behandelingen. Ze verkopen hun bezittingen, hun grond, hun huis, en hebben niets 
meer dan een paar golfplaten om onder te wonen. 

 
Andere oorzaken zijn drank- en drugsmisbruik, mannen die hun gezin verlaten om elders te gaan 
werken en soms niet meer terug komen, zodat de moeders alleen staan voor de zorg voor hun 
kinderen. Oudere mensen die niemand hebben die voor hen kan zorgen. Ook is er veel 
schuldenproblematiek. Er zijn heel veel voorbeelden van hoe mensen dakloos worden.  
 
Sareth, stafmedewerkster van Spien, is aangesteld als manager van het huizenproject. Als er een 
verzoek voor een nieuw huis binnenkomt, gaat ze samen met de mensen in het veld ter plaatse 
kijken hoe de situatie is. Zij voeren gesprekken met het betreffende gezin, en beoordelen de 
urgentie van het verzoek.  
 
Deze oma met haar kleindochter bleef alleen achter in het oude huis. Ze heeft geen eigen 
middelen om het huis op te knappen, laat staan een nieuw huis te bouwen.  
Daarom heeft Spien voor haar een klein huis gebouwd, waar ze samen met haar kleindochter kan 
wonen. Achter het huis is een afdakje gemaakt waar ze kan koken en spullen droog kan 
wegzetten. 
 



Wilt u ook een arm gezin helpen met een (deel van een) nieuw huis?  
Een klein huis kost € 950. Een groot huis voor meerdere personen kost € 1.300. 
 
Het betekent meer dan alleen maar een dak boven je hoofd. Het is het begin van een nieuw leven. 
Want ineens hoor je er weer bij, en wordt je niet meer met de nek aangekeken. Er is weer hoop op 
een betere toekomst voor jezelf en voor je kind. Zonder de hulp van Spien zou dit nooit gebeurd 
zijn en blijft hun situatie uitzichtloos.  
 
Hulp aan arme gezinnen 
Spien geeft hulp op maat. Dat wil zeggen, kijken wat er nodig is. Dat kan in sommige gevallen een 
nieuw huis zijn, of een waterput, maar ook een rolstoel, een fiets, of in noodgevallen ook voedsel, 
zoals rijst. Het is ook mogelijk om een beroep te leren voor wie dat echt wil.  
Het kan voor elke familie weer anders zijn. En daarvoor is het belangrijk om de situatie ter plaatse 
te bekijken en hierover gesprekken te voeren met de gezinsleden en om de echte oorzaak van de 
armoede te achterhalen. 
 
Irrigatieprojecten 

In het district Prey Chhor in de provincie Kampong Cham wordt een kanaal gegraven over een 
lengte van 2.300 meter. Het kanaal wordt 5 meter breed en anderhalve meter diep. Het is bedoeld 
voor bevloeiing van rijstvelden. Met de uitgegraven grond wordt meteen een weg naast het kanaal 
aangelegd, waardoor ook het verkeer tussen de dorpen aanzienlijk wordt verbeterd.  
Bekijk hier een filmpje van de graafwerkzaamheden. 
 
Er staan dit jaar nog meer grotere irrigatieprojecten gepland. Zoals het uitgraven van een groot 
waterreservoir van 70 x 80 meter en 5 meter diep. 
 
Scholenbouw 
Spien bouwt dit jaar maar liefst 4 schoolgebouwen, 3 basisscholen en 1 school voor voortgezet 
onderwijs. Spien betaalt de materialen, de bevolking betaalt het arbeidsloon.  

Leerlingen spelen tijdens de pauze De bouw van de school in Prey Veng in volle gang... 

https://youtu.be/MLK2fAnkM44


Als een dorp een school aanvraagt bij Spien is er meestal een heel proces aan vooraf gegaan. Als 
eerste vraagt het schoolbestuur een school aan bij het ministerie van onderwijs, omdat die geen 
eigen bijdrage vraagt, maar omdat die maar een beperkt budget heeft, krijgen ze meestal een 
negatief antwoord. Dus is Spien vaak een laatste poging om toch een nieuwe school te krijgen. De 
eigen bijdrage moet dan door allerlei acties in het dorp en soms ook door bevriende 
regeringsmensen worden opgebracht. Pas dan geeft Spien groen licht voor de bouw van de 
school.  
 
Inmiddels is de bouw van 3 van de 4 scholen gestart. Met de bouw van de vierde school zal in april 
worden begonnen. Alle schoolgebouwen krijgen zes lokalen. We hopen dat de scholen na de 
vakantie in gebruik kunnen worden genomen en de corona dan verleden tijd is.  
Bekijk hier een filmpje van de bouw van een basisschool . 
 
Help ons! 
Wilt u ons helpen de nood in onze werkgebieden te verminderen? Kijk eens op onze website waar 
alle voor 2021 geplande projecten staan vermeld.  
 
Een paar voorbeelden van noodzakelijke hulp: 
Een waterfilter kost € 15 
Een waterput in droge gebieden kost € 300 
Een huis voor een klein gezin kost € 950 
Een huis voor een groot gezin kost € 1.300 
 
Wilde Ganzen verdubbelt uw gift 
Ook dit jaar verdubbelt Wilde Ganzen uw gift voor diverse projecten, 
bijvoorbeeld voor toiletten en wasbakken op een kleuterschool, of 
schoolborden, schoolmeubels, leerboeken, speeltoestellen, enz.   
 

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!  
 

 
Frits en Beja Weitkamp 
Directie Stichting De Brug 

https://youtu.be/Lop8-rGJlAw
http://stichtingdebrug.nl/projecten/
https://api.givtapp.net/givt?code=NjFmN2VkMDE0ZTRjMDExOWQwMDEuYzAwMDAwMDAwMDAx
https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=1770

