
 

 

. 
 

Artist impression van het nieuwe medische centrum in Phnom Penh 
 
Het werkbezoek dat bestuursleden van de Brug, Gerrit Bril en Pieter Waardenburg, aan 
Cambodja afleggen, nadert na 2 weken langzaam zijn eind. 
We mochten gedurende 2 weken kennis nemen van het bijzondere werk dat De Brug/Spien 
hier verricht ten behoeve van de allerarmsten. 
Zo bezochten we diverse irrigatieprojecten, nieuw gebouwde huizen, nu ook vaak met een 
sanitaire voorziening (douche en toilet) en maakten we de feestelijke opening van een 
nieuwe school mee. 
Verder waren er diverse overlegmomenten met Gerjan Lennips, onze directeur, met 
Raksmey Heang, met medewerkster Sareth en met ds. Koy Heang. 
Ook met de het vrijwilligersteam hadden we mooie meeting. 
Vruchtbaar en waardevol waren ook de gesprekken met de heer Piet Mars van Stichting 
Pharus. 
Vandaag vliegen we terug, maar niet nadat we een evaluatiegesprek hebben gehad en de 
lijnen voor de toekomst hebben uitgezet. 
Cambodja verandert, wordt in bepaalde opzichten langzaam welvarender en dat vraagt om 
nieuwe antwoorden. 
Er zijn echter nog te veel heel arme mensen. Dat hebben we met eigen ogen gezien. 
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Zij weten om verschillende redenen zich niet aan de misère te ontworstelen.  
We blijven daarom als De Brug hard nodig. 
Duidelijk is dat armoede en gezondheid/ziekte onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
Het is een vicieuze cirkel. Gaat het een niet goed, dan verslechtert ook het andere aspect. 
We zijn dan ook trots dat De Brug een nieuwe fase in gaat. 
In de voetsporen van Diny van Bruggen zal er opnieuw een focus komen op medische zorg. 
Eerst nog beperkt ,maar met het plan om de activiteiten uit te breiden naar de landelijke 
gebieden . Vanuit dit centrum zal er ook gewerkt worden aan preventie van ziekte o.a. door 
het bevorderen van goede hygiëne. 
 

 
 

Dokter Sunshine 
 
Raksmey Lennips-Heang is een bevlogen en geliefd arts. Dat hebben we aan alle kanten 
gemerkt. 
Zij gaat samen met haar man Gerjan een gloednieuw medisch centrum leiden en noemt het 
centrum het Diny Sunshine Medical Center. 
Hiermee wordt dokter Diny geëerd maar ook de vreugde van Christus.  
Raksmey betekent zonneschijn.  
Die zonneschijn straalt dagelijks van haar gelaat en is het beste medicijn voor haar 
patiënten.  
Meerdere keren is haar door Piet Mars van Pharus gevraagd wat haar droom was. 
Na herhaald aandringen haar bescheiden antwoord: net als dokter Diny de liefde van Jezus 
laten zien en als arts voor de allerarmsten te mogen zorgen.  
De reactie van Piet: “Dat gaan we regelen!” 
En zo vieren we vandaag een van de hoogtepunten van onze reis: de ceremoniële legging 
van de “eerste steen”. 
Dit vond plaats op de locatie waar het nieuwe gebouw de komende tijd zal verrijzen. 
Het was een mooi gedenkwaardig moment op 8 februari 2023 te midden van een “bont” 
gezelschap genodigden. 



  
 
 
 
 
 

 

 
 

Hier moet het allemaal gebeuren 
 

 
 

Er hangt een fraaie banner op het bouwterrein 
 



 
 

Raksmey verwelkomt de gasten 
 

 
 

Namens de Brug werd gesproken door Pieter Waardenburg 
 
 
 



 
 

De onthulling van de eerste steen door Piet Mars en ds. Koy Heang 
 

 
 

De tekst in het Khmer is het eigen handschrift van dokter Diny over de liefde (1 Kor. 13) 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



We mogen terugkijken op een vruchtbaar bezoek. 
De Brug slaat nieuwe wegen in. We vertrouwen erop dat we zo op een (nog) betere wijze 
zorg mogen dragen voor de allerarmsten in Cambodja. 
 
 


