
2021 
Jaarverslag  
Stichting de Brug / Spien 

Kleinschalig  
Ontwikkelingswerk 
in Cambodja



Inhoud 

Van het bestuur…………………. 3     
Van De Brug directie…………… 7         
Projecten Spien…….……………15 
In Memoriam…………………….35 
Financiën………………………….37

Jaarverslag 2021 Stichting de Brug / Spien 2



Jaarverslag 2021 Stichting de Brug / Spien 3

OP AFSTAND 
Voor ons allemaal en ook voor stichting De Brug/Spien was 2021 een 
uitdagend jaar. We zijn God dankbaar dat Hij ons heeft gezegend met 
voortgang van het werk voor de allerarmste mensen in Cambodja. Terwijl we 
rekening hielden met de context van de Covid-19 pandemie, vonden we onze 
weg. Als bestuur konden we met regelmaat vergaderen en de voortgang van 
het werk bespreken. Wij werken op afstand van de directies in Nederland en 
Cambodja. Zij werken zelfstandig en rapporteren aan het bestuur.  

Het jaar 2021 was echt een jaar van afstand. Vanwege de coronapandemie 
moesten we afstand houden van elkaar, op afstand leven en werken. Maar 
afstanden werden overbrugd door digitale overlegsituaties te creëren.  

Met recht kun je zeggen dat “afstand houden” kernwoorden waren in 2021. 
En we hebben allemaal gemerkt, naarmate het langer duurde, hoe vervelend 
en ingewikkeld we dat vinden. “Sociale terughoudendheid” klinkt negatief: 
houd afstand, kom niet dichtbij! We hadden het beter “socializen op afstand” 
kunnen noemen. Daarin zitten mogelijkheden. Die hebben we gezocht en 
gevonden zodat we toch dichtbij/nabij konden zijn. We vergaderden digitaal 
als het moest en fysiek als het kon. En in september was er voor de 
Cambodjaanse directie een reismogelijkheid om naar Nederland te komen 
voor uitgebreid overleg.  
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Gelukkig zit betrokkenheid, zorg voor elkaar, voortgang van het werk in Cambodja, niet alleen in fysieke nabijheid. 
We hebben onderlinge betrokkenheid ook ervaren in beeldbellen en veelvuldig app contact. Natuurlijk groeide het 
verlangen om ook weer fysiek in Cambodja te kunnen zijn. In het najaar van 2021 waren er nog te veel restricties 
en quarantaine regels. Maar in december gingen de grenzen open en zijn er reisplannen gemaakt voor een reis 
begin 2022.  

Er is voortgang geboekt in de toekomstplannen van ons werk in Cambodja. Als uitwerking van de plannen uit 2020 
zijn er een aantal activiteiten gestopt en andere activiteiten juist uitgebreid. Soms verliep dit soepel, bijvoorbeeld 
doordat tijdens de corona pandemie de Cambodjaanse nationale overheid aan alle mensen die onder de 
armoedegrens leven, een kleine toelage gaf. Deze toelage is het hele jaar toegekend en is nog niet beëindigd. Het 
is goed dat de overheid deze verantwoordelijkheid neemt. Tegelijkertijd blijft er hulp waarin de overheid niet 
voorziet nodig voor de allerarmste mensen in Cambodja.  

In 2021 zijn veel mensen geholpen door onze ontwikkelingsprojecten zoals het bouwen van scholen en kleinschalige 
irrigatieprojecten. De focus lag op de bouw van kleine huizen, op voorlichting over gezondheidszorg en op het 
uitdelen van waterfilters. Het is moeilijk maar essentieel werk. Het ontroert me enorm om verhalen te lezen over hoe 
dit werk van betekenis is voor gezinnen en zieke mensen die veelal wonen in dorpjes op het platteland van de 
provincies Takeo en Kampong Cham.  

Op de terreinen van educatie, gezondheidszorg, hygiëne, gehandicaptenzorg en huisvesting is er nog van alles te 
doen. Daarvoor kan stichting De Brug of beter onze Cambodjaanse organisatie Spien de komende jaren veel 
betekenen.  
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Spien is in bijna dertig jaar uitgegroeid tot een organisatie met oog voor de allerarmsten en is een betrouwbare 
partner voor andere lokale organisaties en overheden. Dat is een mooie basis om vanuit te werken en ook om 
toekomstbestendig van betekenis te zijn voor onze medemensen in Cambodja. Zijn wij daarmee een organisatie die 
daarom goed bekend staat in Cambodja? Daar kunnen we gerust JA op zeggen en tegelijkertijd erkennen dat er 
collega organisaties zijn die ook veel en goed werk doen in dit grote land. Maar jarenlange ervaring in het land, de 
opgedane kennis van Cambodjaanse cultuur en het kennen van veel mensen, maakt van De Brug/Spien een 
organisatie die veel waardering krijgt. Dat was een prima basis voor ons werk in 2021 en ook een basis waarop we 
hoopvol vooruitkijken naar de toekomst met aandacht voor de allerarmste mensen in Cambodja. Voor de uitvoering 
van het werkprogramma blijft veel inzet nodig van alle vrijwilligers en medewerkers van Spien.  

Dit werk gebeurt onder leiding van Gerjan Lennips en zijn medewerkers en vrijwilligers in Cambodja en met Beja en 
Frits Weitkamp en hun medewerkers in Nederland. Grotendeels op vrijwillige basis zetten al deze mensen zich in 
voor de missie van De Brug. Het bestuur is blij met zulke gedreven mensen en waardeert hen en bedankt hen voor 
hun enorme inzet.  

In 2021 hebben we afscheid genomen van de heer Touch Soeurn. Hij overleed op 8 juli 2021 aan de gevolgen van 
corona. Hij was sinds 1996 verantwoordelijk voor de projecten in de provincie Takeo. Zijn laatste project was de 
begeleiding van bouw van de sanitaire voorziening bij een lokale school. We gedenken hem met respect en zijn 
dankbaar voor zijn inzet van ruim 25 jaar voor Spien in Cambodja.  
Ook herinneren wij Gerrit Laan, oud-bestuurslid van Stichting de Brug. Hij overleed op 10 februari 2021. Wij 
herinneren zijn grote betrokkenheid op de allerarmsten in Cambodja. 
  
Boven dit stuk staat OP AFSTAND, zo kunnen we ons 2021 herinneren. Zowel in Nederland als in Cambodja waren 
er overheidsregels over anderhalve meter afstand, mondkapjes dragen, vaccinaties. We leefden op de 
voorgeschreven afstand van elkaar en soms bekroop mij het gevoel van afstandelijkheid. Maar dat gebeurde niet 
want we wilden nabij zijn en we waren inventief om dichtbij elkaar te blijven. Op creatieve wijze werd gewerkt aan 
onze missie door bestuur en medewerkers en door vrijwilligers. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst om ook in de 
komende jaren buitengewone dingen te bereiken. En dankzij bijdragen van trouwe donateurs en met name de 
sponsors SSCR, Wilde Ganzen, Jan Foundation en Stichting Pharus is er vaste financiële basis. 
We doen ons werk biddend onder de zegen van onze goede God.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gerrit Bril (voorzitter) 
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Geen werkbezoeken in 2021



Jaarverslag 2021 Stichting de Brug / Spien 8

In de afgelopen 14 jaar hebben wij vaak twee, soms drie werkbezoeken gebracht aan Cambodja. Door de 
corona-crisis was het in 2021 niet mogelijk om naar Cambodja te reizen. Het werd ten eerste sterk afgeraden door 
de Nederlandse overheid. En verder was het heel lastig om in dit jaar een visum te krijgen. Het was alleen mogelijk 
om met een negatieve corona-test die niet ouder is dan 72 uur. Bij aankomst in Phnom Penh worden alle passagiers 
getest en vervolgens moest iedereen twee weken in bewaakte quarantaine voordat ze vrij het land in kunnen. En 
dit alles natuurlijk voor eigen kosten. Teveel maatregelen om rustig op reis te gaan. 
Bijna wekelijks was er contact vanuit het De Brug kantoor in Hardenberg met het Spien-team in Cambodja. Via 
video-verbinding met Gerjan Lennips en ook Sareth, Koy en Soeurn was er op die manier regelmatig overleg. We 
zijn heel erg dankbaar dat dit mogelijk was, op die manier bleven we op de hoogte van alles wat er speelt.   
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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 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.  
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.  
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.  

Wij overleggen vanuit de Brug met de staf van Spien in Cambodja en zij organiseren weer 
bijeenkomsten met de lokale vrijwilligers en medewerkers. De missie van Spien en De Brug is 
het bereiken van de allerarmsten en vergeten groepen. Binnen Spien wordt veel gesproken 
over het vraagstuk hoe we de allerarmsten het beste kunnen bereiken en helpen. Ook in het 
Spien team spreken we veel over armoede en wat het betekent om arm te zijn. Vaak zijn het 
gevoelige en soms ook emotionele gesprekken, omdat veel Spien teamleden zelf ook 
ervaren hebben hoe het is om arm te zijn.  



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 en vrouwen die hun gezin verlaten om elders te 
gaan werken en soms niet meer terug komen, zodat de moeders of vaders 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.  
De missie van Spien en De Brug is het bereiken van de allerarmsten en vergeten groepen. Binnen Spien 
zijn we veel bezig met het vraagstuk hoe we de allerarmsten het beste kunnen bereiken en helpen. Ook 
in het Spien team spreken we veel over armoede en wat het betekent om arm te zijn. Vaak zijn het 
gevoelige en soms ook emotionele gesprekken, omdat veel Spien teamleden zelf ook ervaren hebben 
hoe het is om arm te zijn. 
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Zoals Nederland is ingedeeld in provincies en gemeenten, zo is Cambodja ingedeeld in provincies, districten, 
communes en dorpen. Als Spien werken we samen met lokale overheden, vaak op commune en dorpsniveau. Zij 
kennen de gebieden en de gezinnen die er wonen, en zijn bekend met de moeilijkheden en noden.   
De grootste noden die tijdens de gesprekken telkens naar voren komen zijn een tekort aan voedsel en een gebrek 
aan onderdak. Dit laat zien dat het huizenproject voor de allerarmsten nog steeds van groot belang is. We blijven 
daarom doorgaan met het bouwen van huizen voor de allerarmsten. Dit doen we samen met de gemeenschap en 
lokale overheden ter plaatse. Zij dragen ook financieel bij. Samen zorgen we zo voor onderdak in de vorm van een 
huis voor gezinnen die leven in schrijnende situaties en behoren tot de allerarmsten van Cambodja. Dit biedt hen 
veiligheid, een stuk waardigheid en een zorg minder. Voor velen is het een nieuwe start. Een huis kost 1950 euro.    
Tijdens de digitale vergaderingen horen wij over schrijnende situaties die onze medewerkers tegenkomen. Er werd 
onder andere gerapporteerd over een lokaal bezoek. Er was een bezoek gebracht aan een vrouw en haar twee 
dochters omdat ze een nieuw Spien huis had gekregen. De vrouw had al jaren borstkanker, een tijd geleden was ze 
geopereerd waarbij haar borst werd geamputeerd. Helaas was de kanker teruggekomen en huilde ze aan een stuk 
door van de pijn, zo erg dat haar familie en buren er ‘s nachts niet van konden slapen. Vanuit Spien is er daarna 
twee keer bij haar bezoek gebracht, om medicijnen te geven om haar pijn te verminderen en omdat het haar niet 
lukte om te eten hebben we poedermelk en poeder vitaminedrank gebracht. Haar wonden werden verzorgd en de 
familie heeft instructie gekregen hoe ze de wond zelf schoon konden maken. Daarnaast heeft ze uitleg gegeven over 
de medicatie en haar aangemoedigd wat te eten om op kracht te komen. We hebben zeep, tandpasta, tanden- 
borstels en mondkapjes achtergelaten voor het gezin en voor de familie en buren die haar verzorgden. Voor de 
dochters van vier en dertien jaar oud die op de kleuterschool en in klas 4 (groep 6) zitten heeft het Spien-team 
schoolspullen achtergelaten. Het was heel bijzonder om te ervaren dat ze na het schoonmaken van de wond en 
innemen van de medicatie rustiger werd en stopte met huilen, er kwam zelfs weer even een glans in haar ogen en op 
haar gezicht. Ze ging zelfs even rechtop zitten en begon te vertellen over haar nieuwe huis waar ze toen een aantal 
weken woonde en hoe dankbaar ze ervoor was en dat het voor hat dochters zou zijn als ze er niet meer is. Door het 
team is er samen met haar en familie en buren voor haar en de kinderen gebeden. Een week later vernamen we dat 
ze was overleden. Haar dochters blijven alleen achter. Zo maar een voorbeeld van ervaringen die worden 
opgedaan door het Spien team in Cambodja. Hier in Nederland gaf dit verhaal aanleiding om met het bestuur te 
overleggen of voor de toekomst gezondheidszorg niet een belangrijk aandachtspunt moet zijn.

11



Het kantoor in Hardenberg werd gebruikt voor overleg met Cambodja voor de reguliere bestuursvergaderingen en overleg 
met de sponsoren in Nederland. Als directie onderhielden wij daarvoor regelmatig contact met vertegenwoordigers van het 
bestuur en met de donoren.  
Vanwege de corona crisis hebben wij de reeds eerder geannuleerde groepsreis naar Cambodja definitief moeten afzeggen, 
ook in 2021 was het niet mogelijk om te reizen.  
In september was het mogelijk dat onze Spien directeur in Cambodja Gerjan Lennips naar Nederland kon komen voor 
overleg. Het was een goede tijd waarbij het goed was om elkaar ‘face-to-face’ te ontmoeten en te overleggen.  
Over het hele jaar 2021 kon het werk in Cambodja goede voortgang vinden en er kon nagedacht worden hoe het werk van 
Stichting de Brug/Spien voor de allerarmsten in Cambodja van betekenis kan zijn. Het motto voor het werk is nog steeds: 
“De liefde is het belangrijkst, want liefde vergaat nooit”, een mooie Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 13.  
Dankbaar zijn we ook dat er nog steeds zoveel betrokken donateurs in Nederland zijn die dit werk mogelijk maken en ons 
bleven steunen in dit voor iedereen opnieuw bijzondere corona-jaar.  

Frits en Beja Weitkamp  
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2021: Bewogen jaar 

We kijken terug op een bewogen jaar. Waar in 2020 Cambodja grotendeels 
gespaard bleef voor de corona pandemie, kregen we er in 2021 flink mee te 
maken. De eerste helft van het jaar stond in het teken van lockdowns, sluiting van 
provinciegrenzen en andere maatregelen. Hierdoor konden we elkaar van februari 
tot en met juni niet ontmoeten en konden we de projecten in de provincie 
gedurende het eerste deel van het jaar niet bezoeken. In de tweede helft van het 
jaar heeft Cambodja leren leven met Covid-19. Voor het grootste deel van 2021 
zijn de scholen gesloten geweest maar aan het eind van het jaar gingen ze 
gelukkig weer open. Sinds november zijn de reisbeperkingen versoepeld en komt 
toerisme weer op gang. 

Door een effectieve vaccinatiestrategie konden de maatregelen relatief snel 
worden afgeschaald in vergelijking met landen in de regio alsook met het Westen. 
Al in vroeg stadium werden vaccins aangekocht vanuit zowel China als het Westen 
en ook kwam Cambodja in aanmerking voor gedoneerde vaccinaties zowel vanuit 
China als vanuit COVAX. Door zowel het Ministerie van Volksgezondheid als 
Ministerie van Defensie in te zetten en zich te richten op geografische locatie in 
plaats van leeftijd verliep de vaccinatiecampagne erg voorspoedig en was 
Cambodja al snel een van de landen met de hoogste vaccinatiegraad ter wereld. 
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De maandelijkse financiële bijdrage voor de allerarmste huishoudens die in 2020 is ingevoerd is in 2021 doorgezet. Per 
oktober 2021 hebben 678.459 huishoudens (19% van alles huishoudens in Cambodja) die allen over een armoedekaart 
beschikken een uitkering van de overheid gekregen. Gezinnen ontvangen een toelage tussen de 30 en 80 dollar per maand 
afhankelijk van gezinssamenstelling. Hiermee kunnen de allerarmsten die het meest getroffen zijn door de gevolgen van de 
pandemie in een deel van de basisbehoeften voorzien. De overheid heeft toegezegd ook in 2022 door te gaan met deze 
tijdelijke maatregel, het programma wordt telkens per 3 maanden verlengd. Vanuit Spien zijn we erg positief over deze vorm 
van hulp, omdat het directe hulp is die rechtstreeks bij de allerarmsten terecht komt. Omdat gezinnen de bijdrage naar eigen 
inzicht kunnen inzetten voor de hoogste noden, gaat het uit van vertrouwen en laat het mensen in hun waarde. 

De allerarmsten hebben nog steeds te lijden onder de gevolgen van de pandemie omdat werkgelegenheid nog niet is 
teruggekeerd op niveau van voor de corona crisis. Ook het feit dat de scholen zo lang gesloten zijn geweest kent de meeste 
gevolgen voor de allerarmsten, zij konden het minst goed meekomen met thuisonderwijs, hebben de grootste leerachterstand 
en de meeste uitval. Onder de armen zien we veel schuldenproblematiek, er wordt veel geleend in zowel de formele als 
informele sector en dit heeft veel gevolgen omdat de afloscapaciteit vaak ontbreekt bij gebrek aan inkomsten. Vaak is de 
grond waarop men woont onderpand voor de lening en bij uitblijven van terugbetaling loopt deze gevaar. Ook wordt veelal 
alleen rente betaald en blijft het leenbedrag staan. De rentebetalingen beslaan een groot deel van het maandelijkse budget 
waardoor zaken als voeding, gezondheid en onderdak onder druk komen te staan. Als er niet afgelost wordt is dat een 
situatie die langdurig voort blijft bestaan. 

De Covid-19 pandemie en met name de response en vaccinatiecampagne heeft aangetoond dat de overheid in tijden van 
crisis effectief kan zijn. We hopen dat de overheid deze hoge standaard blijft doorzetten in sectoren als gezondheidszorg, 
onderwijs en op andere beleidsterreinen. Ook zien we dat de Cambodjaanse belastingdienst steeds meer slagkracht heeft en 
dat de belastinginkomsten elk jaar aanzienlijk stijgen, een positieve ontwikkeling. Daarmee stijgt ook het nationaal budget en 
de mogelijkheid om middelen in te zetten om bijvoorbeeld het onderwijs in Cambodja te verbeteren en om te zien naar de 
armen.
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Huizenproject



Ook in 2021 was het huizenproject voor de 
allerarmsten weer één van de belangrijkste 
activiteiten binnen Spien. Het voorziet in 
onderdak, één van de basisbehoeften en geeft 
families de mogelijkheid om hun leefsituatie te 
verbeteren en daardoor ontstaat hoop. Dit 
programma heeft in de eerste helft van het jaar 
het meeste impact gehad van de corona 
maatregelen. Ondanks de pandemie hebben we 
samen met de lokale autoriteiten dankzij de 
donaties van Stichting Pharus, Jan! Foundation en 
anderen 64 huishoudens kunnen helpen.  
Voor 59 families zijn nieuwe huizen gebouwd, 
waarvan 50 hoge huizen en 9 lage huizen. Verder 
zijn er 5 huizen gerepareerd. In de tweede helft 
van het jaar hebben we voor het huizenproject 
een eigen bijdrage ingevoerd. Daarbij vragen we 
lokale autoriteiten en anderen die rondom een 
gezin staan dat in aanmerking komt voor een huis 
om een financiële bijdrage te doen om een deel 
van de kosten van een nieuw huis te dekken.  
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Voor 24 gebouwde huizen is in totaal een eigen bijdrage van 
$5,775 opgehaald uit de gemeenschap die geholpen wordt. 
Gemiddeld ging het om een bedrag van $241 per huis. Iets 
waar we blij mee zijn omdat het ons inziens een goede 
ontwikkeling is dat een deel van de middelen dichtbij 
opgebracht worden. In totaal zijn er in 2021 door het Spien 
team 73 aanvragen voor een nieuw huis goedgekeurd, 
waarvan 33 aanvragen met een eigen bijdrage. In totaal 
bedroeg de eigen bijdrage voor 33 toegezegde huizen 
$8,300, gemiddeld $252 per huis. Gebrek aan onderdak is 
voor veel van de allerarmsten nog steeds een groot probleem 
en op het platteland zien we nog steeds veel schrijnende 
woonsituaties bij weduwen en weduwnaren, gezinnen met veel 
kinderen en bijvoorbeeld ouderen die zorg dragen voor de 
kleinkinderen. Men heeft te maken met ziekte, handicap, 
ouderdom of andere situaties en een vangnet ontbreekt. 
Daarom willen we ons hier in de komende jaren op blijven 
richten. 
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Hulp aan de allerarmsten
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Vanuit het budget voor noodgevallen zijn 360 families in ons 
werkgebied eenmalig geholpen met 25 kilogram rijst per 
gezin. Het gaat om gezinnen die het meest getroffen waren 
door de pandemie en de ontvangers van hulp zijn 
geselecteerd door de lokale overheid die de situatie ter plaatse 
het beste kent. Verder hebben we aan honderden gezinnen 
zeep, tandpasta en tandenborstels en mondkapjes uitgedeeld 
en in uitzonderlijke situaties voorzien in andere eerste 
levensbehoeften. 
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Pleegzorgprogramma
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Aan het begin van 2021 hielp Spien 112 
weeskinderen en 66 pleegouders, aan het eind van 
het jaar ging het om 102 weeskinderen en 59 
pleegouders. Elk kwartaal ontvangen zij een 
financiële bijdrage van $15 per weeskind en $22.50 
voor de pleegouders. Alleen opvanggezinnen die 
over een armoedekaart beschikken en daarmee tot de 
allerarmsten behoren komen in aanmerking voor hulp. 
Het gaat dan om een kleine bijdrage die kan helpen 
voorzien in een deel van de basisbehoeften en die de 
lasten iets verlicht. We zien dat dit programma verder 
afloopt omdat we geen nieuwe aanvragen vanuit ons 
werkgebied krijgen en weeskinderen meestal niet 
worden opgevangen door de allerarmste gezinnen 
maar door gezinnen die het iets beter hebben. 



Jaarverslag 2021 Stichting de Brug / Spien 24

Scholenbouw



In 2021 heeft Spien samen met de gemeenschap en overheid in 
samenwerking met Stichting Pharus, Stichting Scholenbouw Cambodja 
Rotterdam (SSCR), Wilde Ganzen en andere donateurs vier scholen 
gebouwd waarvan drie basisscholen en een school voor voortgezet 
onderwijs. 
Er werden scholen gebouwd in de provincies Kampong Cham, Takeo, 
Prey Veng en aan de rand van Phnom Penh. De scholen werden 
voorzien van schoolmeubilair en de basisscholen beschikken over 
speeltoestellen. Ook hebben we bij een kleuterschool een toiletgebouw, 
omheining en watersysteem aangelegd in de provincie Takeo, Bati 
district. De arbeidskosten voor al deze projecten werden ter plaatse 
ingezameld, waarbij Spien voorzag in de bouwmaterialen.  

We zien dat het aantal aanvragen voor de bouw van een schoolgebouw 
vanuit ons werkgebied afnemen. Ook zien we dat de belastinginkomsten 
van de centrale overheid en daarmee ook het nationale budget jaarlijks 
(flink) toenemen. Dat vertaalt zich nog niet meteen in een evenredige 
stijging van het budget van het ministerie van onderwijs, maar we zien 
dat de overheid meer dan ooit de mogelijkheid en de middelen heeft om 
zelf de verantwoordelijkheid te dragen en dat er mits er prioriteit aan 
gegeven wordt daadkracht en succesvolle resultaten zichtbaar worden. 
Vanuit deze ontwikkeling bezien zijn we begonnen aan het afbouwen 
van het scholenbouw programma en laten we deze verantwoordelijkheid 
de komende jaren in vertrouwen over aan het ministerie van onderwijs.  
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Irrigatie en waterprojecten
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Er konden drie irrigatieprojecten gerealiseerd worden die bijdragen aan een verbeterde 
toegang tot water voor de boeren in de dorpen. In Takeo, Samrong district hebben we samen 
met de gemeenschap en lokale overheid een kanaal met een lengte van 1750 meter 
gerestaureerd. In Kampong Cham, Prey Chhor district is een kanaal met een lengte van 2300 
meter aangelegd en in Kang Meas district een dam van 1400 meter met twee sluizen. De 
eigen bijdrage voor al deze projecten bedroeg 22% van het totaalbedrag. 

We zien in ons werkgebied dat de overheid de laatste jaren zelf ook grotere projecten opzet 
en uitvoert. We zien het aantal aanvragen naar Spien afnemen en we zien hierin steeds 
minder een rol voor onze organisatie in weggelegd. 
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In 2021 hebben we 11 waterputten 
aangelegd waarvan 7 in de provincie Takeo 
en 4 in Kampong Cham. De totale kosten 
bedragen $ 4,322 waarvan 23% door de 
lokale gemeenschap werd bijgedragen. 
Gemiddeld maken er zo’n 4-5 huishoudens 
gebruik van een waterpomp. Hiermee heeft 
men verbeterde toegang tot (drink)water en 
verbetering van hygiëne. 

We zien dat het aantal aanvragen voor 
waterputten afneemt. In een deel van ons 
werkgebied zijn inmiddels waterleidingen 
aangelegd en verstrekt de overheid schoon 
water. In 2022 verwachten we dat dit project 
in ons werkgebied verder zal afnemen en dat 
zal dan ook het laatste jaar zijn waarin we 
het als afzonderlijk project opnemen. Mocht 
de situatie daarom vragen dan kunnen we 
natuurlijk waterputten blijven aanleggen 
vanuit het algemene hulp aan de allerarmsten 
programma. Schoon (drink)water blijft 
ontzettend belangrijk met het oogpunt op 
hygiëne en gezondheid. 

In 2021 hebben we aan 75 huishoudens 
en vier scholen waterfilters uitgedeeld in 
vier verschillende districten in de 
provincie Kampong Cham. De 
waterfilters kosten $ 18 per stuk 
waarvan $ 7.50 werd bijgedragen door 
de ontvanger. In 2022 zullen we geen 
grote aantallen waterfilters meer 
uitdelen als afzonderlijk project, maar 
het blijft mogelijk een waterfilter te 
verstrekken in individuele gevallen. 
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In Tramkak district in Takeo hebben we een 
brug van 6 bij 15 meter gebouwd in een 
afgelegen gebied, die de afstand voor de 
dorpelingen naar school en health center 
met meer dan de helft verkort. 
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Samen met de lokale overheden hebben we in 2021 op 15 locaties duikers aangelegd. De 
totale kosten bedroegen $ 8,497 waarvan 28% door de lokale gemeenschap bijgedragen 
werd. Duikers zorgen voor de afvoer van overtollig water in het regenseizoen en worden vaak 
aangelegd onder wegen en paden waardoor het verkeer doorgang kan vinden. Daarmee 
helpen ze om de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te verbeteren en leveren ook een 
bijdrage om het genereren van inkomen gemakkelijker te maken. Duikers worden vaak ingezet 
als alternatief voor een brug omdat de kosten aanzienlijk lager liggen. 

Omdat de budgetten van lokale overheden die zij ontvangen vanuit de centrale overheid in de 
laatste jaren gestegen zijn en omdat de kosten voor aanleg van duikers relatief meevallen, 
hebben we besloten om dit project in 2022 verder af te bouwen en per 2023 stop te zetten en 
over te dragen aan de lokale overheden. 
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We zijn dankbaar dat we samen met vele actieve personen uit de gemeenschap en betrokken personen van 
de lokale overheid mooie projecten konden realiseren die het verschil maken in het leven van de 
allerarmsten. Aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt en mogelijk blijven maken heel veel dank! Ons 
blijven richten op de allerarmsten, naar hen luisteren en naast hen staan blijft ook de richting voor Spien in 
2022. Directe hulp aan de allerarmsten vanuit liefde, in menselijkheid, naar elkaar omzien. Dat doen we 
samen met het Spien team en de lokale overheden en actieve personen uit de samenleving waarmee we 
samenwerken.  
Wij hopen door te gaan met het huizenproject voor de allerarmsten. Ook werken we nog aan een aantal 
aanvragen voor een nieuw schoolgebouw en zijn we in de voorbereidende fase van een nieuw project op 
het gebied van gezondheidszorg. Daarvoor kunnen we uw hulp goed gebruiken!  

Gerjan Lennips 
De Brug / Spien Cambodja 
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IN MEMORIAM TOUCH SOEURN   

Op 8 juli 2021 overleed de heer Touch Soeurn. Hij begon in 1996 
aan zijn loopbaan bij Spien en heeft meer dan twintig jaar leiding 
gegeven aan het werk van Spien in de provincie Takeo.  
Gedurende lange tijd had hij al problemen met zijn gezondheid, 
maar toch kwam zijn plotselinge overlijden onverwacht voor zijn 
familie alsmede het Spien team. Hij is overleden met Covid-19 in 
het behandelcentrum van de overheid in Phnom Penh, waar hij 
opgenomen was samen met zijn vrouw en een ander familielid. 
I.v.m. de corona-maatregelen mocht de familie geen begrafenis 
organiseren en werd door de overheid in de nacht volgend op zijn 
overlijden een crematie georganiseerd waarbij familieleden niet 
aanwezig mochten zijn. Zijn vrouw heeft nog enkele weken in het 
behandelcentrum in Phnom Penh moeten verblijven totdat zij een 
negatief testresultaat had, en hun kinderen verbleven twee weken 
in quarantaine thuis. Omdat het behandelcentrum van de overheid 
dichtbij het Spien kantoor ligt en alle familieleden in quarantaine 
waren hebben we als Spien team ondersteuning gegeven aan 
mevrouw Soeurn. Toen mevrouw Soeurn weer thuis was hebben we 
met het team van Spien een bezoek gebracht en ons medeleven 
gedeeld ook namens het bestuur en de directie van De Brug. We 
herinneren ons de vele ontmoetingen, gesprekken en de 
gezamenlijke bezoeken aan de projecten en gedenken hem als 
geliefd persoon die een goede communicatie en relatie had met 
veel mensen rondom hem. Ondanks moeilijkheden met zijn 
gezondheid bleef hij zich inzetten om anderen te helpen. Het was 
een eer om met hem samen te werken.  
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Financiën 

Jaarrekening en controle 
De jaarrekening 2021 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 2021 zijn ruim 105.000 euro lager dan in 2020. De 
reden is dat we minder hebben gevraagd aan grote donoren en kleine giften 
wat achter bleven. Dat laatste rekenen we toe aan het tweede jaar van de 
COVID-19 crisis. 
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Uitgaven in Cambodja  
In het jaar 2021 werden weer veel activiteiten in Cambodja verricht. Een groot 
deel van 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.  
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Balans 2021  
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 
gelijk gehouden omdat de problematiek rond gezondheidszorg nog steeds 
groot is. Er is een bestemmingsreserve van € 25.000 voor Noodhulp (bijv. bij 
wateroverlast of Covid- 19). Deze reserve is constant gehouden.  
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Met dank aan 580 donateurs die ons 
ook in 2021 weer hebben geholpen om 
mensen in Cambodja een beter leven te 
geven. 

Steun 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 

Stichting De Brug / Spien is  
strategisch partner van 
Stichting Pharus.
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