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Van het bestuur 

 

Terwijl ik dit schrijf bevinden we ons nog steeds midden in de Covid-19-pandemie die de 

hele wereld in haar greep heeft. De gevolgen van deze crisis voor de wereld blijven onzeker. 

Covid-19 heeft ook het werk van Stichting de Brug in Nederland en van Spien in Cambodja in 

2020 bepaald. 

Wij zijn het jaar 2020 vol met nieuwe plannen gestart. Voor het bestuur en de directie van 

Stichting De Brug is het geen vraag of we moeten doorgaan met onze particuliere 

hulpverlening. In 2019 hadden we de lijnen voor de toekomst uitgezet. De verdere 

professionalisering en verzelfstandiging van de Spien organisatie in Cambodja was ons 

belangrijkste beleidspunt voor 2020. De omgevingsfactoren waren volop aanwezig, ondanks 

de groei van de economie in Cambodja blijft aandacht voor de allerarmsten in het land 

belangrijk, onderwijs aanbieden in afgelegen regio’s en waar mogelijk de landbouw helpen 

met irrigatieprojecten. Voldoende reden om de organisatie volgens nieuwe maatstaven in te 

richten, samen met onze Cambodjaanse medewerkers en vrijwilligers. En sinds het begin 

van 2020 onder leiding van Gerjan Lennips, een Nederlander gehuwd met een 

Cambodjaanse en al jarenlang woonachtig in het land. Meteen werden in het eerste 

kwartaal van 2020 de eerste stappen gezet en Gerjan beheerst het Khmer, de taal van het 

land. Dat biedt veel openingen en inzichten, in gesprekken met officiële instanties, met 

districtshoofden, dorpsbewoners en 

de medewerkers en vrijwilligers van 

Spien.  

Begin maart kon het bestuur 

vergaderen in aanwezigheid van 

Gerjan Lennips, zo konden op een 

mooie manier de eerste maanden 

worden geëvalueerd. 

En toen kwam in de loop van maart 

2020 Covid-19, in Nederland, en in 

andere landen en ook in Cambodja. 

En dat virus werd bepalend voor ons 

werk en onze agenda. Het bestuur ging dankzij het mooie voorjaarsweer in Nederland een 

paar keer overdag op het terras van de tuin van het directie-echtpaar keurig op anderhalve 

meter afstand vergaderen. Toen het te koud werd gingen we over op digitaal vergaderen. 
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In de loop van het jaar werd nog verwacht dat de minder ontwikkelde landen de zwaarste 

klappen door de pandemie zouden krijgen. In landen als Cambodja zou de medische zorg 

veel minder hoogstaand zijn. Daarnaast zouden in de drukke en overvolle steden als Phnom 

Penh lockdowns nauwelijks werken. Velen moesten blijven werken om niet van de honger 

om te komen.  Maar in de loop van het jaar bleek dat de Aziatische landen niet alleen qua 

aantal doden veel minder hard getroffen zijn door corona, maar ook economisch. De export 

van deze landen is in 2020 grotendeels in stand gebleven, hoewel het toerisme stil kwam te 

liggen. En de overheid kon een financiële tegemoetkoming geven aan de allerarmste 

gezinnen. Na een korte lockdown in Cambodja gingen de fabrieken weer open en konden 

veel mensen weer aan het werk. Ook het werk van Spien kon al vrij snel goede voortgang 

vinden. Met de kennis van nu bleek dat de klap nog moest komen, met de eerste grote 

uitbraak in Cambodja die in februari 2021 

begon. 

Praktische zaken konden geregeld worden, 

met betrekking tot de relatie met de bank 

en het invoeren van projectmatig werken 

zodat ook gemakkelijker aanvragen en 

rapportages ingediend kunnen worden bij 

onze donateurs.  

Op afstand kon het bestuur meedenken 

over de afbouw van het wezen-

programma en het verminderen van het 

aantal vrijwilligers. Jarenlang konden door 

de inzet van vrijwilligers wezen in dorpen worden ondersteund. Deze hulpverlening was ooit 

ontstaan door het overlijden van veel HIV-Aids patiënten. Met het wezen-programma en 

het opvangen van weeskinderen in pleeggezinnen van familieleden waren De Brug en Spien 

zeer vooruitstrevend en zijn tijd ver vooruit. Terwijl andere organisaties nog pleeghuizen 

aan het opzetten waren had Spien al een volledig functionerend programma om wezen op 

te vangen in pleeggezinnen. Dankbaar kunnen we constateren dat door goede medicatie er 

vrijwel geen HIV-Aidspatiënten meer overlijden, zodat kinderen niet meer alleen 

achterblijven. 

Bestuurslid Jan Willem Bolks moest vanwege verhuizing naar het buitenland afscheid nemen 

van het bestuur. Het bestuur is hem erkentelijk voor zijn inbreng en enthousiasme voor het 

werk van Stichting de Brug. In het najaar kon onderwijsdeskundige Gerda van der Wel 

aantreden als nieuw-bestuurslid. Ruim 20 jaar geleden heeft Gerda nog gewerkt als 

vrijwilliger op het kantoor van dr. Diny van Bruggen, mooi om zoveel jaren later opnieuw 

een bijdrage te mogen leveren aan de organisatie. 
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In Cambodja is besloten om het huidige kantoorpand van Spien na 10 jaar te verkopen en 

een nieuw efficiënt (en kleiner) kantoor te kopen op een locatie die gunstiger ligt als 

uitvalsbasis om de projecten te bezoeken.  

Het werk en de projecten konden in 2020 ondanks Covid-19 voor een groot deel volgens 

plan worden uitgevoerd en binnen budget. Lof voor de directie en medewerkers van Spien 

en de vrijwilligers in Cambodja. Eveneens lof voor ons Nederlandse directie-echtpaar Beja 

en Frits Weitkamp voor hun inzet en goede aansturing ook dit jaar weer. 

Ook in 2020 hebben wij gezien dat de hulp aan de allerarmsten moet doorgaan en gelukkig 

kon dat ook in ons verslagjaar 2020 het geval zijn. Dankzij de bijdragen van vele trouwe 

donateurs en sponsors, waarbij ik graag SSCR, Wilde Ganzen en Stichting Pharus noem. 

Ik dank u voor uw voortdurende betrokkenheid en kijk uit naar uw voortdurende steun voor 

het werk dat we ondernemen met de inwoners van de regio’s waar we actief zijn in 

Cambodja. En dat alles in afhankelijkheid van onze goede God.  

Gerrit Bril, 

Voorzitter Stichting De Brug   
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Van De Brug directie 
 

Stichting De Brug werkt vanuit een christelijke motivatie. Spien in Cambodja werkt op 

humanitaire basis, zij helpt iedereen die hulp nodig heeft, ongeacht afkomst of religie. Het 

omzien naar elkaar is de voornaamste doelstelling binnen het Spien team.  

De bijbeltekst uit 1 Korintiërs 13 is door de jaren heen het motto van Spien geworden:  

“De liefde is het belangrijkst, want liefde vergaat nooit”. 

Het jaar 2020 was ook voor ons als directie een bijzonder jaar. Eerst was er het werkbezoek 

in januari en februari, waar Frits helaas om gezondheidsredenen niet aan kon deelnemen. 

Wel kon Miranda Kramer als bestuurslid meegaan, evenals een delegatie van Stichting 

Pharus.  

Samen met hen hebben we diverse projecten bezocht, en ook was er overleg over hoe we 

de toekomst zien als partners en over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Van dit alles is 

verslag gedaan via dagboeken die digitaal werden verzonden naar onze achterban. 

2020 was ook het jaar waarin wij een deel van onze verantwoordelijkheden over konden 

dragen aan Gerjan Lennips, die per 1 januari directeur werd van Spien.  
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Toen het Covid-19 virus de wereld in zijn ban kreeg en ook Nederland het reizen aan banden 

legde, realiseerden we ons hoe belangrijk deze stap was geweest. Gerjan, die al langere tijd 

bekend was met het werk van Spien en inmiddels de taal- en cultuurstudie Khmer met goed 

gevolg had afgerond, kon nu continue aanwezig zijn om het werk te coördineren en 

zodoende een deel van onze taken overnemen.  

We hadden regelmatig contact via beeldbellen 

met Spien, en spraken de lopende zaken door, 

dankbaar voor een goede internetverbinding die 

dit mogelijk maakte.  

Tijdens deze gesprekken, waarbij ook Koy en 

Sareth vaak aanwezig waren, kwamen veel zaken 

aan de orde, zodat wij ons op de hoogte konden 

stellen van de situatie in het veld en de voortgang 

van de projecten en nieuwe plannen en 

strategieën voor de toekomst.  

In maart 2020 is Gerjan nog voor een bliksembezoek in Nederland geweest en kon hij ook 

een bestuursvergadering fysiek meemaken. Terug in Cambodja nam hij soms online deel 

aan de vergadering vanuit Cambodja. 

De geplande groepsreis in oktober, waar twaalf mensen zich voor hadden opgegeven, moest 

helaas worden afgezegd. En gaandeweg het jaar bleek dat het ook voor ons als directie niet 

mogelijk was om dit jaar het tweede reguliere werkbezoek af te leggen. Zodoende werden 

er geen dagboeken vanuit het veld geschreven en verstuurd en was er dus minder directe 

informatie naar de donateurs toe. Ook geplande presentaties konden in 2020 niet 

doorgaan.  

Toch is er veel om dankbaar voor te zijn.  

We zijn heel dankbaar dat al het werk in Cambodja voortgang kon vinden, ondanks de 

beperkingen. Dankbaar dat het virus in Cambodja beperkt bleef en dankbaar voor goede 

gezondheid van alle Spien werkers.  

Dankbaar zijn we dat we via internet samen met het bestuur vanuit Nederland mochten 

meedenken en meewerken aan een betere situatie voor de armen in Cambodja.  

Dankbaar zijn we ook dat er zoveel betrokken donateurs in Nederland zijn die dit werk 

mogelijk maakten en ons bleven steunen in dit bijzondere coronajaar.  

Frits en Beja Weitkamp 
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Van de Spien directie 
 

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Een jaar waarin we ook in Cambodja 

geconfronteerd werden met de Covid-19 pandemie. Desondanks kijken we dankbaar terug 

omdat we als Spien organisatie in samenwerking met vele actieve personen uit de 

gemeenschap en lokale overheden weer veel mooie projecten mochten realiseren. Hiermee 

maken we verschil in de levens van de allerarmsten op het platteland van Cambodja. 

 

Covid-19 

In 2020 bleven de directe gevolgen van de pandemie op het gebied van volksgezondheid 

voor Cambodja beperkt. Tussen februari 2020 en februari 2021 werden slechts 454 

besmettingen en geen doden gemeld. Indirecte gevolgen waren er echter wel degelijk, met 

name op het gebied van onderwijs, werk en inkomen. Uit voorzorg bleven scholen 

grotendeels gesloten, en door het sluiten van de grenzen viel plotsklaps alle internationale 

toerisme weg. Verder sloten sommige fabrieken, keerden migrantenarbeiders terug uit met 

name Thailand en was er een afname in de werkgelegenheid van dagloners. Over 2020 werd 

een negatieve economische groei van -3,1 procent gemeten, terwijl de gemiddelde 

economische groei tussen 1998 en 2019 7,7% per jaar was (Worldbank). 
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Armoede 

De meest kwetsbaren en allerarmsten krijgen in deze onzekere tijden het eerst met deze 

moeilijkheden te maken, dit omdat toch al geringe inkomsten wegvallen en ze niet over een 

buffer beschikken. Maar ook de grote groep mensen die net boven de armoedegrens leeft, 

heeft het moeilijk. Volgens officiële schattingen bedroeg het armoedecijfer in 2014 13,5%, 

dit in vergelijking met 47,8% in 2007 (Worldbank). De Asian Development Bank (ADB) stelt 

dat 17,8% van de populatie onder de nationale armoedegrens leeft. Echter ongeveer 4,5 

miljoen mensen leven op de rand van de armoedegrens en lopen risico om weer in armoede 

te vervallen. De overheid heeft een hulpprogramma in het leven geroepen waarbij de 

allerarmste 710.000 huishoudens (2,8 miljoen mensen) maandelijks geringe financiële 

ondersteuning ontvangen om in de belangrijkste basisbehoeften te kunnen voorzien. Begin 

juni 2020 ging het nog om 560.000 huishoudens (2,3 miljoen mensen), wat betekent dat 

150.000 huishoudens (0,5 miljoen mensen) tussen juni 2020 en januari 2021 als nieuwe 

armen geïdentificeerd zijn. 

 

Huidige situatie 

Halverwege februari 2021 is de situatie in Cambodja omgeslagen, het aantal besmettingen 

loopt op met honderden per dag en ook vallen er doden. De overheid doet haar best om de 

situatie onder controle te houden en het aantal nieuwe besmettingen af te remmen. 

Daarom zijn er verschillende maatregelen ingevoerd waaronder het sluiten van 

provinciegrenzen waardoor er niet meer tussen provincies gereisd kan worden, een 

avondklok, verbod op verkoop van alcohol en een tijdelijke volledige lockdown. Ook zijn de 

scholen, die net in januari weer van start waren gegaan, opnieuw gesloten en zitten vele 

kinderen weer thuis zonder onderwijs. Ook hierin zien we de kloof tussen arm en rijk, want 

waar de privéscholen in Phnom Penh overschakelen op online onderwijs blijkt dit bij de 

overheidsscholen op het platteland toch een stuk complexer. 
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Begin 

Het jaar 2020 was voor mij persoonlijk ook een bijzonder jaar, omdat dit het eerste jaar was 

waarin ik volledig werkzaam was voor Spien. In januari ben ik vol enthousiasme in mijn 

nieuwe rol begonnen. Later die maand kregen we bezoek van Beja, helaas kon Frits dit keer 

i.v.m. gezondheidsredenen niet komen. Desondanks hebben we goede weken met elkaar 

gehad, waarin we veel hebben kunnen bespreken en waarin we veel het veld in zijn geweest 

om de projecten te bezoeken. Ook ontvingen we bestuurslid Miranda Kramer en een 

delegatie van Pharus en samen hebben we een bijzondere tijd mogen beleven met goede 

gesprekken. Dat dit ook meteen de laatste bezoeken vanuit Nederland zouden zijn konden 

we toen nog niet bedenken. 

 

Team 

Hoewel ik al langere tijd 

bekend was met het 

werk van Spien en ook 

al meerdere jaren 

zijdelings betrokken, is 

het toch een heel 

andere ervaring om er 

volledig onderdeel van 

uit te gaan maken. 

Allereerst is er veel te leren en dat begint met luisteren, met elkaar in gesprek gaan, vragen 

stellen en observeren. Ik ben het Spien team er dankbaar voor dat ze mij hebben 

opgenomen in het team. Met name mijn schoonvader en Spien oprichter Heang Koy, maar 

ook Touch Soeurn, onze directeur in Takeo, Suy Lim Sun, onze medisch adviseur, Buth 

Sareth, mijn directe collega op het kantoor in Phnom Penh en de leidinggevenden in de 

districten Uy Somona, Lay Tang Y, Ly Chantha, Buth Mom, Lorn Sam On, Nguon Kimhorn, 

Sam Chet, Pan Chork, Horn 

Sokhom en Kuoy Kean ben ik 

dankbaar voor de vele 

ontmoetingen en gesprekken 

waarin ze hun kennis en ervaring 

met mij delen. Daarnaast gaat 

mijn dank uit naar de vrijwilligers 

voor hun inzet voor de 

allerarmsten in de verschillende 

dorpen en communes. 
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Besprekingen 

Waar voorheen de maandelijkse teamvergaderingen in Phnom Penh plaatsvonden, hebben 

we al snel besloten slechts eenmaal per kwartaal op het kantoor in Phnom Penh te 

vergaderen en de overige besprekingen in onze werkgebieden Kampong Cham en Takeo te 

laten plaatsvinden. Daarmee hoeft er door onze mensen minder gereisd te worden voor de 

besprekingen, omdat het overgrote deel van ons team woonachtig is in de gebieden waar 

we werken. Maar nog belangrijker is dat onze besprekingen in de werkgebieden in een 

kleinere samenstelling plaatsvinden, waardoor er meer ruimte is voor ieders inbreng en om 

naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Dit heeft het Spien team als positief ervaren 

en zullen we ook in 2021 voortzetten. Verder hebben we vanaf het kantoor in Phnom Penh 

veelvuldig telefonisch contact met onze mensen in het veld en vinden veel informele 

besprekingen plaats tijdens het bezoeken van de projecten. 

 

Projectbezoeken 

In 2020 hebben we als team vanuit Phnom Penh veel bezoeken aan de projecten kunnen 

afleggen, met uitzondering van de periode waarin er reisrestricties waren. De bezoeken zijn 

een goede gelegenheid om het werk te leren kennen. Door samen met onze vrijwilligers 

bezoeken af te leggen en de mensen in de dorpen te ontmoeten, kunnen we ons een goed 

beeld vormen van de situatie en wat er nodig is. We proberen per bezoek slechts één 

district te bezoeken, zodat we de reistijd beperken en de dag zoveel mogelijk aan het 

bezoeken van de projecten kunnen besteden. Omdat onze provinciedirecteuren en 

vrijwilligers in de gebieden wonen waar ze ook werken, kunnen ze regelmatig bezoeken 

afleggen en zo blijven we goed op de hoogte van de situatie.   
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Vrijwilligers 

We kijken dankbaar terug op al het werk dat de bezoekvrijwilligers hebben mogen 

verrichten, met name op het gebied van hulpverlening aan aidspatiënten en weeskinderen. 

Daarmee hebben ze een grote impact gehad op het leven van vele mensen in hun directe 

omgeving en het stigma rondom aids doen verminderen. Met het tot een einde komen van 

het HIV/AIDS programma in 2019 en nu we in 2020 ook gestopt zijn met het structurele 

uitdelen van rijst aan arme gezinnen, is het werk van de bezoekvrijwilligers aanzienlijk 

veranderd. Daarom zijn we gestopt met de maandelijkse vrijwilligersvergaderingen. De 

bezoekvrijwilligers blijven de oren en ogen in het veld en blijven in contact met de 

vrijwilligers in de districten om de noden en hulpvragen vanuit de dorpen over te brengen. 

Om in de districten goed vertegenwoordigd te blijven hebben we per district een team van 

twee vaste vrijwilligers aangesteld. Zij kunnen de contacten met de lokale overheden en 

vrijwilligers in de communes en dorpen onderhouden en staan in contact met de 

provinciedirecteuren. Ook nemen ze deel aan de maandelijkse vergaderingen. Hiermee 

zetten we een sterk team neer dat in dichte samenwerking en in goed overleg met elkaar 

kan samenwerken. 
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Strategie 

In 2020 zijn we gestopt met het verstrekken van leningen. Uit onze evaluatie blijkt dat het 

erg lastig is om hier de doelgroep van allerarmsten mee te bereiken. Verder wordt de 

regelgeving van de overheid op het verstrekken van leningen strenger waardoor we niet 

meer aan de criteria voldoen. Vanaf januari 2021 zijn we ook gestopt met het structureel 

uitdelen van rijst. We houden deze mogelijkheid beschikbaar voor noodsituaties maar willen 

arme gezinnen niet meer maandelijks van rijst voorzien. Voor de komende jaren richten we 

ons op scholenbouw, irrigatie, WASH (water, sanitatie en hygiëne) en het bouwen van 

huizen voor de allerarmsten. We proberen meer focus aan te brengen in onze projecten en 

ons specifieker op enkele sectoren te richten. In de komende tijd zullen we evalueren en 

onderzoek blijven doen welke vormen van hulp effectief zijn en impact hebben op de levens 

van de allerarmsten en tegelijk ook passen bij de capaciteiten en expertise van de Spien 

organisatie. 

 

Projecten 
Ondanks de maatregelen hebben onze projecten in het jaar 2020 goede doorgang kunnen 

vinden. 

Onderwijs: scholenbouw 

Er werden drie scholen gebouwd waarvan twee basisscholen en een school voor voortgezet 

onderwijs. De arbeidskosten voor de bouw van deze scholen werden door de gemeenschap 

ter plaatse ingezameld. De basisscholen werden voorzien van speeltuinen en alle gebouwen 

werden voorzien van schoolmeubilair en toiletten. Ook werden er waterfilters uitgedeeld. 
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Landbouw: irrigatie 

Verder konden drie 

belangrijke 

irrigatieprojecten 

gerealiseerd worden, 

een grote dam 

voorzien van sluizen 

met daarbinnen een 

reservoir verbonden 

aan een kanaal, een 

dam met een sluis en 

een afzonderlijk 

kanaal. Deze projecten 

dragen bij aan een 

verbeterde toegang tot water voor de boeren ter plaatse, zodat er vaker geoogst kan 

worden en de opbrengst verbeterd. Ook maken deze projecten het mogelijk dat er groenten 

verbouwd kunnen worden. In sommige gebieden helpen deze projecten ook voor het 

afvoeren van overtollig water in het regenseizoen. Voor deze projecten werd door de 

gemeenschap en lokale overheden ter plaatse een deel van de kosten bijgedragen. 
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Infrastructuur: bruggen en duikers 

Daarnaast kon een brug geplaatst worden en werden op 49 locaties op het platteland 

duikers geplaatst, die de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg verbeteren en ook een 

bijdrage leveren aan verwerving van inkomsten omdat de vervoerssituatie voor personen 

alsmede goederen 

hiermee beter 

wordt. Duikers 

worden vaak ingezet 

als alternatief voor 

een brug omdat de 

kosten aanzienlijk 

lager liggen. Ze 

worden ingegraven 

onder de weg of in 

een dijk waardoor 

het water op een 

goede manier afgevoerd kan worden en de weg of dijk niet beschadigd raakt.  

WASH (water, sanitatie & hygiene): putten en filters 

Ook werden er 63 waterputten geslagen en 647 waterfilters uitgedeeld waarmee de 

toegang tot (drink)water voor dorpen en gezinnen verbeterd werd en ook de hygiëne 

verbeterd kon worden. Ook voor deze projecten betaalden de gemeenschappen en dorpen 

een deel van de kosten, variërend tussen de 20 en 30 procent. Cijfers van de Worldbank uit 

2017 laten zien dat 21 procent van de inwoners in Cambodja (3,4 miljoen personen) geen 

toegang heeft tot schoon 

drinkwater. Daarnaast 

heeft 34% (5,4 miljoen 

personen) geen toegang 

tot sanitaire voorzieningen. 

Hiermee blijven schoon 

drinkwater en sanitaire 

voorzieningen belangrijke 

uitdagingen en prioriteiten.  
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Onderdak: huizenbouw 

In totaal werden er 113 

huizen gebouwd voor de 

allerarmsten. Daarmee 

konden deze families hun 

leefsituatie verbeteren en 

ontstond er weer hoop. 

Het standaardformaat 

Spien huis meet 4 bij 5 

meter, daarvan werden 

er 99 gebouwd. Ook is er 

een kleiner, lager huis dat 3 bij 4 meter meet. Dit huis is beter geschikt voor kleinere 

huishoudens, ouderen 

en mensen die slecht ter 

been zijn. Van dit 

formaat werden er 14 

gebouwd. Onderdak is 

nog een groot probleem 

onder de allerarmsten, 

en 90% van de armen 

woont op het 

platteland, waar Spien 

werkzaam is.  

Pleegzorg en armenzorg 

In 2020 heeft Spien 370 pleegkinderen in pleeggezinnen van maandelijkse hulp voorzien en 

zo’n 5000 zakken rijst 

van 25 kilogram 

uitgedeeld aan arme 

gezinnen of gezinnen 

die door de covid-

situatie in de 

moeilijkheden 

kwamen. Door de 

pandemie hebben we 

meer rijst uitgedeeld 

dan begroot.   
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Projecten 2021 

Voor dit jaar staan er vier scholen op de planning, drie basisscholen en een school voor 

voortgezet onderwijs. Daarnaast staan er vijf irrigatieprojecten op de planning variërend van 

waterreservoirs, dammen met sluizen tot kanalen. Ook is er een brug aangevraagd. Op het 

gebied van huizenbouw voor de allerarmsten is de nood nog steeds erg hoog en ook in 2021 

willen we ons hier op blijven richten. Verder blijven we actief op het gebied van water, 

sanitatie en hygiëne en zullen we ook dit jaar weer waterputten plaatsen. We gaan 

regelmatig terug naar oude projecten om te zien hoe er gebruik van gemaakt wordt. Voor al 

onze projecten maken we voor het identificeren van arme huishoudens gebruik van het 

armoedekaart systeem dat de Cambodjaanse overheid heeft ingevoerd. Als Spien 

organisatie staan we paraat om hulp te verlenen mocht de huidige Covid-19 situatie 

langdurig doorzetten of verergeren. 

 

Gerjan Lennips 

Directeur Spien Cambodja  
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Financiën 
Jaarrekening en controle 

De jaarrekening 2020 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 een lokale accountant. 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 2020 zijn ruim 105.000 euro lager dan in 2019.  De reden is dat we 

minder hebben gevraagd aan grote donoren en kleine giften wat achter bleven. Dat laatste 

rekenen we toe aan de COVID-19 crisis.  
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EXPLOITATIE 2020 realisatie 2019 realisatie 

BATEN  581,147 686,187 

      

Donaties en giften 581,147 686,187 

      

LASTEN 758,060 736,012 

      

Organisatiekosten 16,996 18,609 

Kantoorkosten 1,092 1,831 

Algemene kosten 993 1,069 

Financieringskosten 870 1,113 

Overboekingen tbv projecten in Cambodja 682,110 661,447 

Overboeking naar derden voor verdubbeling 56,000 51,943 

SALDO -176,913 -49,825 
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Uitgaven in Cambodja 

In het jaar 2020 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 hoger omdat we extra 

uitgaven hebben wat betreft de staf 

en aankoop van een ander kantoor. 

Daar staat tegenover dat we lagere 

kosten hebben door het afbouwen 

van het aantal vrijwilligers. 

 

Uitgaven Cambodja in dollars 2020 realisatie 2019 realisatie 

Directe kosten 793,083 845,473 

Scholenbouw 151,816 103,784 

Huizenbouw 162,100 123,551 

Infrastructuur drinkwater 51,264 70,884 

Irrigatie werken 243,088 339,683 

Gezondheidscentra 0 0 

Emergency 9,158 0 

Armen en ziekenzorg 61,192 46,056 

Wezenzorg + beroepsopleiding 54,719 96,036 

Microkrediten 4,377 1,931 

Vrijwilligers training en kosten 55,370 63,548 

Overhead kosten  125,938 88,453 

Bestuur, staff en kantoorkosten 84,221 65,434 

Overige kosten 41,717 23,019 

Totaal projectuitgaven in dollars 919,021 933,926 
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Balans 2020 

De balans van Stichting De Brug ziet er als volgt 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 zijn gedaald met 50.000 dollar. De Continuïteitreserve Armen en 

ziekenzorg is lager gehouden omdat de problematiek rond aids en wezen flink is afgenomen. 

Er is een bestemmingsreserve van € 25.000 voor Noodhulp (bijv. bij wateroverlast of Covid-

19). Deze reserve is constant gehouden. 

BALANS Stichting De Brug in Euro's ultimo 2020 ultimo 2019 

ACTIVA 373,728 550,641 

Financiele vaste activa     

Geen vaste activa  0 0 

Vlottende middelen     

ABN Amro en ING bank 373,728 550,641 

Vooruitbetaalde donaties  0 0 

PASSIVA 373,728 550,641 

Reserves en Fondsen ultimo 2020 ultimo 2019 

Continuiteitsreserve Projecten Cambodja 248,728 295,641 

Continuiteitsreserve Armen en Ziekenzorg 50,000 150,000 

Bestemmingsreserve : Emergency 25,000 25,000 

Overige reserves : Valuta 50,000 80,000 

Totaal Reserves en Fondsen 373,728 550,641 

Overboeking naar derden voor verdubbeling 56,000 51,943 

SALDO -176,913 -49,825 
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Balans Spien Cambodja in US dollars ultimo 2020 ultimo 2019 

ACTIVA 462,001 200,587 

Liquide middelen 136,601 53,587 

3 auto's 40,000 47,000 

aanbetaald  nieuwe kantoor 35,400 0 

Huidig Kantoor gebouw 250,000 100,000 

      

PASSIVA 462,001 200,587 

Vlottende passiva 31,864 33,240 

Reserves voor projecten 104,737 20,347 

Overig passiva 325,400 147,000 

 

Begroting 2021 

De begroting voor de dollaruitgaven in Cambodja bedraagt 743,196.  Daar bovenop komt 

132,257 dollar die door de lokale bevolking wordt bijgedragen.  

Duurzaamheid en zelfredzaamheid vinden we heel belangrijk. 

Duurzaamheid in de vorm van duurzame hulp als scholenbouw en 

irrigatie blijven we veel aandacht geven. Ook door lokale bijdragen 

en door onderhoudsplannen te stimuleren, hopen we de 

zelfredzaamheid te bevorderen. 

Niet direct duurzame projecten zoals huizenbouw zijn nog steeds 

noodzakelijk. Veel gezinnen kampen met slechte huisvesting en 

verkeren in armoede.  Door voor hen een degelijk huis te bouwen 

hebben ze een goede basis, krijgen ze weer hoop en zijn ze meer 

gemotiveerd om aan het maatschappelijke leven deel te nemen.  

Wat hopen we in 2021 te realiseren: 

 3 nieuwe basisscholen en 1 school voor het voortgezet 

onderwijs 

 Ruim 100 nieuwe huizen voor de allerarmsten 

 5 irrigatieprojecten van diverse omvang 

 Schoon drinkwater projecten (putten, filters etc.) 

 Studie toelage voor meer dan 100 weeskinderen 
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Stichting De Brug is strategisch 

Partner van stichting Pharus 

www.stichtingpharus.nl 

 

Met dank aan 580 donateurs die ons ook 

in 2020 weer hebben geholpen om 

mensen in Cambodja een beter leven te 

geven. 

 

Steunt u ons werk al?  

Ons rekeningnummer is: 

NL16 ABNA 0406 4726 61 

 

Stichting de Brug is aangemerkt als ANBI 

Het RSIN/fiscaal nummer van stichting De 

Brug is: 800705427 

 

Voor meer informatie zie onze website 

www.stichtingdebrug.nl of mail naar 

info@stichtingdebrug.nl 

 

 

 

 

http://www.stichtingdebrug.nl/

