
Dagboek 2  
25-26 januari 2022 
 
Eén van de belangrijkste projecten die Spien de afgelopen paar jaar heeft is het huizenproject. De 
allerarmsten in onze werkgebieden kunnen een huis aanvragen. We hebben daarvoor twee 
modellen, een ‘groot’ huis van 4 x 5 meter, en een ‘klein’ huis van 3 x 4 meter.  

 
Dit jaar willen we zo’n 100 huizen bouwen. Onze grootste aannemer is Map. Misschien kent u hem 
nog van vorige werkbezoeken. Map is bij Spien begonnen te werken als chauffeur van Diny van 
Bruggen. In die tijd had hij al een klein bedrijfje waar hij speeltoestellen en schoolmeubilair maakte 
voor de Spien-scholen. En hij maakte ook in die tijd de eerste Spien huizen. Zijn bedrijf is 
inmiddels flink uitgebreid en heeft vier werknemers in dienst.  
 
Vandaag komt Map op het Spien kantoor om te overleggen over de prijs van een huis in 2022. 
Want ook hier worden materialen duurder en veranderen prijzen.  
 
In het bedrijf van Map wordt het huis kant en klaar als bouwpakket gemaakt en door Map zelf 
afgeleverd op de bouwlocatie. Zijn arbeiders zetten het huis in een dag of 3 in elkaar.  
 
De komende dagen zullen we er meer van laten zien en over vertellen.  
 
27 januari 
 
We gaan vandaag naar de provincie Takeo, ten zuiden van Phnom Penh. We vertrekken al om 
half 7 en ontbijten onderweg.  
Het is ons eerste veldbezoek weer sinds ruim twee jaar. Het zijn intensieve dagen, maar het geeft 
ons wel weer een goede motivatie waarom we dit werk doen. 
 
Onze eerste stop is een condoleantiebezoek. Mr Soeurn, die sinds 1996 verantwoordelijk was voor 
de projecten in de provincie Takeo is vorig jaar op 8 juli aan de gevolgen van Corona overleden. 
Zie ook onze berichtgeving op de website vorig jaar.  
Vandaag gaan we op bezoek bij zijn vrouw en kinderen. Het is een emotioneel weerzien na zo’n 
lange tijd waarin er zoveel is gebeurd.  
 
Het bestuur van Stichting De Brug in Nederland heeft een dr. Diny Award ingesteld, die wordt 
uitgereikt aan Spien medewerkers die veel hebben betekend voor het werk in Cambodja.  

Overleg met Mr. Map (2e van rechts) 

http://stichtingdebrug.nl/dhr-soeurn-van-spien-in-cambodja-overleden/


Omdat mr. Soeurn al heel lang voor Spien heeft gewerkt, krijgt hij postuum deze medaille, met de 
daarbij behorende oorkonde. We reiken hem uit aan zijn vrouw.  

Er is een gedenkplek ingericht in de woonkamer en daar krijgt de oorkonde ook een plek. Het is 
een bijzonder moment.  

We gaan ook nog kijken bij het grafmonument achter het huis. Er is een grote stupa gebouwd als 
herinnering aan mr. Soeurn. De stupa is nu nog leeg, maar binnenkort komt er een beeld van mr. 
Soeurn in te staan, en ook de urn met de as. Zo doet men dat hier met belangrijke personen. 



 
We bekijken een kleuterschooltje, het laatste project dat door mr. Soeurn is begeleid, waar vorig 
jaar een toiletgebouw, watertank en wasgelegenheid is gemaakt. Ook kreeg de school een nieuwe 
vloer (er was een betonnen vloer), en er is een hek om het terrein gemaakt.  
Bekijk een filmpje van de school. 

Op deze kleuterschool zitten 25 kinderen in de leeftijden van 3-5 jaar. De kinderen gaan van 7 – 9 
uur naar school, helaas waren ze tijdens ons bezoek al naar huis.  

We bekijken ook een paar locaties waar duikers onder de weg zijn gemaakt. Zonder die duikers 
kon er geen verkeer plaats vinden in het regenseizoen. De weg werd helemaal overspoeld en was 
niet begaanbaar. Nu is het een veilige weg, ook voor schoolkinderen! 

https://youtu.be/pfFsaiF-bDM


De communeleider vraagt onze aandacht voor een arm gezin, de vrouw heeft reuma handen, haar 
volwassen dochter heeft een tijdje geleden haar been gebroken en loopt op krukken.  

Haar oude huis is onbewoonbaar, en ze woont nu met haar gezin onder een afdakje.  

We gaan met haar in gesprek. Haar lening op het oude huis (voor medicijnen) heeft ze bijna 
afbetaald. Dus kan ze daarna dit maandelijkse bedrag gaan sparen. Ook de communeleider 
(rechts op de foto) belooft een duit in het zakje te doen. Spien doet de rest, en zo komen we tot 
een overeenkomst dat ze eind dit jaar, waarschijnlijk al in oktober een nieuw huis kan krijgen! Dit is 
een mooi voorbeeld van de nieuwe manier van werken bij Spien: we doen het samen.  



Een nieuw Spien huis in aanbouw. Het is bijna klaar! Het is voor een gezin met twee volwassen 
dochters, waarvan er één een verstandelijke beperking heeft. Ook de man is verstandelijk beperkt 
maar werkt in de bouw.  Ook hier heeft de gemeenschap mee betaald aan het huis (400 dollar). 
Niet alleen de dorpsraad, maar ook particulieren en het gezin zelf hebben bijgedragen. 

We krijgen een bedankbrief voor de bouw van nieuwe huizen in dit gebied.  

Kippen te koop op de lokale markt. Ook de voetjes en de kop worden gegeten en beschouwd als 
een lekkernij! 


