
 

 

Na een jaar weer een reisverslag vanuit Cambodja. Bestuursleden Pieter Waardenburg en 
Gerrit Bril zijn op dit moment op bezoek in het Verre Oosten en overleggen met de lokale 
staf van De Brug/Spien en leggen bezoeken af aan de projecten in de provincie. 

 
Uitzicht over de snelgroeiende stad Phnom Penh 

 
Na aankomst werd meteen aangehaakt bij de grote viering van 100 jaar Christendom in 
Cambodja. Al vele jaren werkt Spien samen met lokale kerken en zijn dan ook veel goede 
contacten met bestuurders en voorgangers. De uitnodiging aan De Brug/Spien om de 
bijeenkomsten te bezoeken werd gebruikt om die dagen te gebruiken om te netwerken en 
de bestaande contacten te verdiepen en te onderhouden. Op de eerste dag sprak Gerrit Bril 
de toehoorders toe en feliciteerde de kerken met het 100-jarig jubileum. Hij sprak zijn 
dankbaarheid uit voor de ruim 30 jaar goede samenwerking tussen de kerken en De Brug, 
mooi om al die jaren samen op te trekken in de zorg en aandacht voor de allerarmsten in de 
Cambodjaanse samenleving. 

 
                 Voorzitter Gerrit Bril feliciteerde namens De Brug/Spien de kerken in Cambodja  

Reisverslag Cambodja januari/februari 2023 (1) 



Premier Hun Sen van Cambodja sprak op de openingsdag voor ruim 10.000 toehoorders zijn 
waardering uit voor de plek die christenen innemen in de samenleving, het christendom mag 
groeien vanuit de verbondenheid met de overheid en de samenleving.  
De betrokkenheid uit zich in het werk van de kerken en NGO’s 
We hebben het verleden van de Rode Khmer en de burgeroorlog achter ons en we leven al 
44 jaren met vrede en opbouw, vanuit de verbondenheid tussen religies kan er vrede zijn, 
laten we dat vasthouden en in respect en vrede dit land verder ontwikkelen en met elkaar 
omgaan. 
De premier sloot af met “En volg je geloof in Jezus en doe goed aan je naaste, blijf je actief 
inzetten voor de ander. En blijf het goede zoeken voor de samenleving” 

          Premier Hun Sen sprak op de jubileumbijeenkomst 100 jaar Christendom in Cambodja  
 
Op zaterdagavond werd de viering afgesloten met een grote openlucht bijeenkomst waar 
20.000 mensen aanwezig waren. 
 

                  De grote bijeenkomst ter gelegenheid van 100 jaar Christendom in Cambodja 
 



 

Bestuurslid Gerrit Bril, ds. Koy Heang al ruim 30 jaar betrokken bij de Brug, bestuurslid Pieter 
Waardenburg, Raksmey Lennips- Heang als arts betrokken bij Dr.Diny Sunshine Medical 
Centre en Gerjan Lennips, directeur Spien Cambodja 
 
Op zondagmorgen waren de bestuurders aanwezig in de kerkdienst in Prey Chor, de 
gemeente van ds. Koy Heang die samen met dr. Diny van Bruggen aan het begin hebben 
gestaan van de Brug/Spien. Pieter Waardenburg herinnerde hieraan tijdens de korte 
toespraak tot de gemeente, en mooi dat het werk na 30 jaar nog steeds door mag gaan. Hij 
bracht groeten over vanuit Nederland en met name van Beja en Frits Weitkamp die hier heel 
graag hadden willen zijn maar door ziekte verhinderd zijn om af te reizen naar Cambodja. 

                Bestuurslid Pieter Waardenburg spreekt in de kerkelijke gemeente van Prey Chor,  
                vertaling door Raksmey Lennips - Heang 



              Met de grote Kdak-dam in 2019 gebouwd kunnen de boeren in de omgeving het 
         water beheersen, vasthouden en irrigeren tijdens natte en droge periode’s van het jaar 
 
De zondagmiddag werd gebruikt om onder leiding van de lokale directeur van Spien Gerjan 
Lennips en ds.Koy een groot irrigatie project Kdak-dam te bezoeken wat in 2019 is 
gerealiseerd. Hier was duidelijk te zien wat de voordelen zijn voor de lokale boeren, van één 
keer een rijstoogst per jaar kan nu op sommige plekken drie keer per jaar de opbrengst van 
de oogst worden gehaald. Ook is er nu een grotere variatie mogelijk voor het gebruik van het 
land door een betere waterhuishouding, er is nu o.a  komkommer teelt en een mango-
boomgaard aangelegd. En een lokale eendenhouder laat nu zijn eenden voedsel halen uit 
het door de irrigatie ondergelopen land. Mooie ontwikkelingen in deze regio. 

           De lokale eendenhouder laat zijn eenden voedsel zoeken in de opvangbassins  
           van het irrigatiewater 



 

 
lokale boeren die veel profijt hebben van de aanleg van de Kdak -dam in de  
provincie Kampong Cham 

 

vervoer in de dorpsgebieden gaat met een scooter waar met gemak  
5 personen mee kunnen rijden 

 
 
 
 
 



 

 
De commune leider van de agrariërs in deze omgeving komt blij en dankbaar de resultaten 
melden van de vooruitgang van de opbrengst van de velden sinds de dam is aangelegd 
 


