
 
 

  

 
 

Tijdens het werkbezoek van de bestuurders Pieter Waardenburg en Gerrit Bril aan Cambodja 
werd in Phnom Penh een team-dag gehouden. Uit de beide districten waar gewerkt wordt 
door Stichting DeBrug/Spien, Takeo en Kampong Cham kwamen de 20 vrijwilligers naar 
Phnom Penh om met elkaar in gesprek te gaan en door te praten over het werk. Zo’n team 
dag wordt elke maand gehouden, de ene maand als geheel met de vrijwilligers uit beide 
districten en de andere maand wordt de bijeenkomst met het team van het district in de 
regio zelf. 
De inzet van deze vrijwilligers is van groot belang voor de organisatie. Zij zijn de oren en 
ogen van Spien in de districten, zij kennen de dorpen en de dorpsbewoners, zij kennen de 
commune leiders en de districtshoofden, zij brengen bezoeken bij de allerarmsten in de 
regio. Zij krijgen de eerste aanvragen voor hulp, voor een huis, zij geven adviezen en in het 
team overleg komen al deze vragen aan de orde. 
Op deze eerste teamdag van 2023 mochten deelnemers met elkaar nadenken over de vraag 
waar een goede hulp aanvraag moest voldoen en hoe de deze vervolgens beoordeeld moet 
worden. In kleine groepjes ging men met elkaar in gesprek. Ook werd geïnventariseerd wat 
de aanvragen van de eerste maand waren en of deze gehonoreerd en georganiseerd kunnen 
worden. Een impressie: 
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Chhin Rany is als districtsleider in Stoen Trang een doorstart aan het maken. Door 
persoonlijke omstandigheden was er lange tijd veel werk blijven liggen. Het is een gebied 
met 94 dorpen, het duurt dan ook lang om de omgeving en de inwoners goed te leren 
kennen. Er is veel nood in dit landelijk gelegen gebied. Het nieuwe jaar is goed begonnen 
met de bouw van 5 huizen die inmiddels klaar zijn. En verder is een begin gemaakt met de 
aanleg van een duiker voor watertransport onder een weg. Er zijn aanvragen voor huizen 
voor ouderen en voor gezinnen met een gehandicapt kind. Ook is een begin gemaakt om te 
inventariseren welk gezin behoefte heeft aan een eigen sanitaire voorziening. En zij gaat 
kijken wat de lokale overheid hierin kan bijdragen. Dit sluit aan bij de overheidsplannen voor 
2025 dat elk gezin een sanitaire voorziening heeft. 
Vanuit de lokale overheid is er veel dank en respect voor wat Spien in het verleden heeft 
gedaan. Zij voelt zich verantwoordelijk voor de ouderen en gezinnen met kinderen. Gezien 
de grootte van district vraagt zij of ze voor Spien werk assistentie kan krijgen. 



Sareth Buth is coördinator voor de huizenbouw van Spien. Met veel enthousiasme voert ze 
dit werk uit. Zij is erg betrokken bij het werk in de districten en ziet dat de armoede in 
sommige delen nog steeds erg hoog is. Tijdens het teamoverleg legt zij uit dat het heel 
belangrijk is om voor alle aanvragen te overleggen met de dorpsleiders en communeleiders. 
Kan er goedkeuring worden gegeven aan de aanvraag van het gezin, voldoet het aan de 
criteria en ook wat kan de commune financieel bijdragen en kan er ook geholpen worden 
met de bouw. Zo kan er met goede samenwerking ook goede hulp geboden worden. Dit 
geldt zowel voor de bouw van de huizen als voor de aanleg van sanitaire voorzieningen. 
Sareth geeft instructies hoe een aanvraag goed beoordeeld kan worden, met elkaar wordt 
gediscussieerd over wie in aanmerking mag komen voor een huis, hoe de aanvraag 
beoordeeld zal worden zodat recht gedaan wordt om de allerarmsten verder te helpen. 
 



 
Horn Sokhom is verantwoordelijk voor het district Samrong in de provincie Takeo, het is een 
regio met 23 dorpen. Zij is ook als gemeenteraadslid betrokken bij de lokale gemeenteraad, 
het is voor haar gemakkelijk om regelmatig overleg te voeren met de communeleiders en 
dorpsleider. Begin dit jaar heeft ze opnieuw introductie gegeven over het werk van Spien en 
hoe wij werken met eigen bijdragen. In de afgelopen tijd zijn 47 gezinnen bezocht, 35 
gezinnen krijgen binnenkort opnieuw bezoek, de komende tijd worden keuzes gemaakt voor 
wie in aanmerking komt voor een huis of andere hulp. 
Ook heeft ze uitleg gegeven over de sanitaire voorzieningen. Deze zijn voornamelijk voor 
gezinnen die zelf geen voorzieningen hebben, er wordt gekeken naar de grootte van het 
gezin en ook of er sprake is van gezinsleden met fysieke beperkingen. Uitgangspunt is dat 
Spien de materialen levert en dat de bouw lokaal geregeld wordt. Samen met de 
communeleider en dorpshoofd wordt het materiaal ingekocht en de huiseigenaar gaat 
vervolgens met familie en dorpsgenoten zelf aan de slag om de sanitaire voorziening te 
bouwen, dit gebeurt onder toezicht van het dorpshoofd. Op een later moment als het klaar 
zal Horn Sokhom nogmaals de familie bezoeken om een laatste inspectie te doen van de 
bouw en instructies te geven dat goede hygiëne heel belangrijk is voor het gebruik van het 
toilet. 
 



 
Gerjan Lennips is inmiddels drie jaar directeur Spien Cambodja. Hij benadrukt dat de focus 
op het werk is de hulp aan de allerarmsten. We helpen met het bouwen van huizen, 
sanitaire voorzieningen, het maken van waterputten. Ook zal er nadruk worden gelegd op 
voorlichting over voeding en hygiëne. Hij legt uit dat er binnenkort in Phnom Penh een 
kleine kliniek gebouwd gaat worden, het Diny Sunshine Medical Center. Hier zal met name 
zorg worden gegeven aan de allerarmsten uit de samenleving. Het ziekenhuis zal in 2024 
worden geopend. Dit ziekenhuis wordt gerealiseerd met hulp van Stichting Pharus uit 
Nederland. 
 
In het verleden spraken we over ‘grote’ en ‘kleine’ huizen. Dit onderscheid gaf regelmatig 
discussie. Nu is de benaming veranderd in ‘hoge’ en ‘lage’ huizen. Het blijven dezelfde type 
huizen maar er is geen discussie meer, lage huizen voor 2-3 persoons huishoudens en hoge 
huizen voor grotere gezinnen . In 2022 zijn 107 huizen gebouwd, 19 lage huizen en 88 hoge 
huizen. Dit willen we graag continueren in 2023. En daarom is jullie hulp als vrijwilligers in 
het veld onmisbaar. Hij legt uit dat vanuit het kantoor in Phnom Penh ondersteuning 
gegeven zal worden aan het werk en dat als er vragen zijn om met elkaar in gesprek te gaan.  
 
Hij bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar en is blij dat iedereen op 
deze teamdag aanwezig kon zijn, voor het nieuwe jaar wenst hij een iedere sterkt en succes 
toe. 
 
De vrijwilligersbijeenkomst was geopend door Koy Heang, als predikant opent hij de Bijbel 
en bidt voor een goede dag. De meeting werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 
 
 
 
 



 
De vrijwilligers van De Brug Spien in Cambodja, zij werken in de provincies en zijn de oren en 
ogen van Spien in ons werkgebied. 
 
 

 
 
 
 
In een filmpje stellen zij zich voor, 
Dit is de link:  https://youtu.be/Kl3R9hD9qYI 
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