
 
 

       Nieuw huis in de provincie Kampong Cham met daarvoor in aanbouw een sanitaire voorziening 

 
De agenda van het werkbezoek van de bestuursleden Pieter Waardenburg en Gerrit Bril is 
volledig volgeboekt. Op maandag werd in de provincie Kampong Cham in een aantal dorpen 
huizen bezocht die zijn gebouwd voor de allerarmsten in 2022. Bij één van de huizen werd 
nog gebouwd aan een aanvullende eigen sanitaire voorziening, een toilet met goede water 
doorspoeling.  

                                Sanitaire voorziening met toilet in laatste fase van de bouw 
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Dit sanitair is afgelopen jaar ontwikkeld als aanvulling voor het huis om zo ook de hygiëne op 
een goed niveau te krijgen. Het materiaal voor de bouw wordt door de Brug/Spien geleverd 
en betaald, de bouw en eventuele arbeidskosten moeten de bewoners zelf betalen. Op deze 
manier is er een stukje eigen verantwoordelijkheid en wordt de levenstandaard verhoogd.  

             Sareth Buth(midden) samen met twee vrijwilligers bij door Spien gebouwd huis 
 
De eerste beoordeling van de aanvraag voor een nieuw huis wordt gedaan door één van de 
vrijwilligers van Spien. Zij gaat met de aanvrager in overleg, de reden van de aanvraag, de 
relatie tot familie en dorpsgemeenschap en er vindt overleg plaats met de communeleider. 
Sommige aanvragen worden afgewezen omdat er voldoende opvang is door familie, buren 
en dorpsgenoten. Ook worden aanvragen afgewezen als er geen eigen financiële bijdrage 
gegeven kan worden. De ervaring heeft geleerd dat als er financieel wordt bijgedragen dat 
men zich ook verantwoordelijk voelt als eigenaar.  

             De huizen staan op palen zodat er altijd een schaduwplek is voor gezin en vee 



Recentelijk zijn twee nieuwe huizen opgeleverd. Het eerste huis was bestemd voor een gezin 
met een volwassen zoon die blind is en verstandelijk beperkt. Het oude huis bood 
onvoldoende bescherming tegen de regen en daardoor was er houtrot en er waren geen 
financiële middelen om het zelf te verbeteren. Kort na de oplevering is begonnen met een 
sanitaire voorziening, dat betekent een klein losstaand stenen gebouwtje met toilet en 
water voorziening en goede afvoer met septic tank. Op deze manier krijgt het gezin goed 
onderdak en is er meer aandacht voor de hygiëne van het gezin. 
 

                   Met grote dankbaarheid word het huis in ontvangst genomen 
 
 
Het tweede huis wat inmiddels is opgeleverd is voor een zwangere vrouw met 6 kinderen, 
haar man leeft deels op een andere plek en is verslaafd aan alcohol. Zij staat er alleen voor 
met haar gezin, zonder inkomen en haar oude huis was heel primitief en de vooruitgang 
naar het nieuwe huis is een grote verbetering. De bestuursleden ontmoeten tranen van 
vreugde en dankbaarheid voor de hulp.  
 

             De werkers van Spien geven aandacht aan de zwangere vrouw die in armoede leeft 



 
Het huizenbouw project van De Brug/Spien geeft een positieve ontwikkeling aan de 
allerarmsten in de provincie. Veel mensen krijgen daardoor meer eigenwaarde en gaan zich 
verantwoordelijk voelen voor hun nieuwe bezit. 

                                        Dit huis is in januari 2023 opgeleverd        
 
De huizen die door Spien worden gebouwd kosten tussen € 1500 en € 2000,—. Een sanitair 
huisje kosten € 350,— aan materiaalkosten. De huizen worden in een werkplaats gemaakt 
en in twee dagen gebouwd. Voor het sanitair huisje wordt het benodigde materiaal 
geleverd, de bewoner kan samen met familie en / of dorpsbewoners aan de slag om het te 
bouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u ook een huis kopen en het doneren aan een arm gezin in Cambodja?                        

Maak dan een bedrag over naar het IBAN nummer van Stichting de Brug,   

NL16 ABNA 0406472661.  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 

tel:0406472661
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