
Projecten voor 2022:

Scholen
In 2022 willen we 2 nieuwe scholen bouwen van elk zes lokalen. Elke school kost 50.000
euro, dit is inclusief een toiletgebouw. Het zijn de kosten voor de materialen. De bevolking
moet zelf garant staan voor het arbeidsloon, zo’n € 16.000.

Meubilair voor een school kost zo’n 3500 euro per school. Schoolbankjes voor de
leerlingen, tafel en stoel voor de leraar, schoolborden, prullenbak, waterfilter, etc.

Speeltoestellen. Omdat kinderen graag willen spelen geven we ook speeltoestellen, zoals
schommels, een wip, een glijbaan enz. Per school kost dat  850 euro.

Leermiddelen BIj de opening van een nieuwe school delen we schriften en pennen uit aan
alle leerlingen die per school 450 euro kosten.

Beide voor 2022 geplande scholen zijn aangevraagd bij Wilde Ganzen voor verdubbeling
van de giften van particulieren.



Huizen
Er zijn nog steeds schrijnende woonsituaties in onze werkgebieden. Een goed dak een
boven je hoofd is nog steeds niet gewoon in Cambodja. Ook dit jaar staan er weer 100
nieuwe huizen gepland voor arme gezinnen. Een standaard huis voor een groot gezin kost €
1950 en een kleiner huis voor een klein gezin € 1250.

Sanitaire voorzieningen
In de dorpen bij de huizen, ontbreekt in veel gevallen een toilet en/of badkamer. Toch is dit
heel belangrijk voor de hygiëne. We willen een pilot opzetten om te kijken op welke manier
we hierin verbetering kunnen brengen. Geraamde kosten per voorziening € 150.

Arme gezinnen
Wanneer we hele slechte situaties tegenkomen, helpen we arme gezinnen met een
eenmalige gift om even uit de ellende te zijn. Uw gift voor hiervoor is hartelijk welkom.

Weeskinderen
Gelukkig is het aantal weeskinderen teruggelopen. Toch zijn er nog steeds pleeggezinnen
die onze hulp nodig hebben. De pleegouders zijn ook vaak arm en hebben geen
mogelijkheden om de kinderen te voorzien van een schooluniform of een fiets. Een
financiële bijdrage kan hen stimuleren om de kinderen naar school te blijven sturen. Uw gift
hiervoor is hartelijk welkom.

Waterputten
Schoon water is nog steeds niet overal beschikbaar. Graag willen we arme gezinnen (of
groepen gezinnen) een waterput geven. De kosten voor het graven van een put zijn vanaf €
300 (al naar gelang de diepte die gegraven moet worden).
In sommige gevallen moet er een pomp op de put geplaatst worden, dan komen we op een
bedrag van zo’n € 1000 per put. Ook hier vragen we mensen om een eigen bijdrage.

Waterfilters



Deze filters kosten 15 euro per stuk en kunnen het vieze water drinkbaar maken. We delen
ze uit aan de allerarmsten en verkopen ze aan mensen die het zelf kunnen betalen.

Duikers onder een weg
De vele zandwegen zijn soms onbegaanbaar in de natte tijd. Dat geeft veel problemen voor
transport van producten van het land, maar ook voor kinderen die naar school gaan. Daarom
proberen we in samenwerking met de boeren de wegen begaanbaar te houden. Duikers om
het water af te voeren zijn belangrijk hiervoor. Ook hier wordt een eigen bijdrage gevraagd
van de lokale bevolking. Onze bijdrage varieert van € 50- € 100.


