
Nieuwsbrief juli 2020

We zetten Jans levenswerk voort. Het overlijden van Jan is een vreselijke schok voor
ons en voor de mensen in Cambodja. Met veel ceremonieel eerbetoon door de 
familie Keo, de staf en andere leden van CDO Cambodja en de commune Khnar Po 
is er afscheid van Jan genomen. We gaan verder met het ondersteunen van de 
projecten in Cambodja.

Bij de medische post wordt op dringend verzoek van de commune, een stupa 
gebouwd, waar de as van Jan zal worden bijgezet, de grond is al opgehoogd, na het 
regenseizoen gaat de bouw van start. 

Hoe nu verder….

Met veel vreugde werd het nieuws ontvangen in Cambodia om samen met hen 
verder te gaan en door te gaan met de ondersteuning van onderwijs, 
gezondheidszorg, gezinnen en kinderen. 

De staf in Cambodia heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor alle 
financiële zaken en de communicatie hierover is prima.  

De nieuwsbrief gaat 3 x per jaar verschijnen en wordt een afspiegeling van de twee 
samenwerkende organisaties: CDO Cambodia en  Stichting Cambodia-dutch, zo kun 
je stukjes tegenkomen in het Engels en Nederlands. Onze Cambodjaanse staf gaat 
zelf ook stukjes schrijven over gebeurtenissen in de commune, wat een welkome 
aanvulling is in deze brief. Op deze manier willen we het grote gat wat gevallen is na 
het overlijden van Jan wat verkleinen. Rita heeft het plan jaarlijks naar Cambodja te 
reizen om zich op de hoogte te stellen van de gang van zaken (mits de corona het 
toelaat) Zij heeft intensief telefonisch  en what’s app contact met Cambodja. Je kunt 
zeggen dat ze er een dagtaak bij heeft.

Om te starten een organigram van de nieuwe structuur van CDO Cambodia. Dit zijn 
de mensen die zich in Cambodja inzetten voor de commune en de organisatie 
draaiende houden. Zij zijn geheel of gedeeltelijk in dienst: 

 CDO Organizational Chart for Now 2020;

New structure 26  th   Feb 2020
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Stichting Cambodia-dutch,   (Netherlands) 

CDO   Cambodia  

 Mr. Phea                           Mr. Oann  ( Part Time) 

      

                          Ms. Monira ( Part Time)

                    Mr. Chheng 

     Mr. Loeurn   Mr. Chheng 

Education       Social Care               Health Center    Water Sanitation    
Sewing Class      

 There are 5 teachers in Khna Po commune, Siem Reap province.

1. Mr. Lon Loeurn (English teacher full time)

2. Ms. Bo Laom  (English teacher full time)

3. Ms. Thab Kunthea (English teacher part time)

4. Mr. Hat Chantha (English teacher part time)

5. Mr. Heng Heang (English teacher part time)

 There are 9 medical staffs at khna Po Health Center, Siem Reap province.

1. Mr. Tep Ratanak (Nurse) 

2. Ms. Muy Serey  (Nurse & wide wife) 

3. Mr. San Chamroeurn ( Nurse)

4. Ms. Lim Sokmalis (Nurse) 

5. Ms. Thai Chivy (wide wife) 

6. Ms. Chhoeurm Ploun (cleaner)

7. Miss. Chhin Lang ( Wide wife)

8. Miss. Yong Sreypich (Nurse)

9. Ms. Ron Sreynich (Wide wife) 

 There are 3 teachers in Champei commune, Takeo province.
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1. Miss. Poun Kimlang (English teacher full time )

2. Miss. Noeun Sokly  (English training teacher)

3. Ms. Poun Soklay  ( Sewing teacher full time) 

Corona en de impact  in Cambodja

De invloed van Covid-19 virus op de Cambodiaanse gemeenschap is groot. De 
gezondheidszorg is daar niet op berekend en met name voor de armste en meest kwetsbare 
is dit een groot risico.

- De grootste angst is een massale uitbraak van het virus. 

- Cambodia had zijn grenzen gesloten, zijn inmiddels gedeeltelijk geopend met enorm 
veel regels

- Alle scholen zijn gesloten

- De toeristen industrie is volledig ingestort, horecapersoneel, tuk tuk drivers, 
eettentjes, straatkinderen in de grote steden zijn hierdoor zwaar getroffen. Vaak zijn 
dit de allerarmste, ze leven van dag tot dag en ze beschikken niet of nauwelijks over 
voorraad

- Door gebrek aan materialen uit China, sluiten de confectie fabrieken, duizenden 
mensen staan daardoor op straat.

- De situatie is erg onzeker.

Hoe gaat het met CDO Cambodia, m.b.t. covid-19

Ratanak, de arts van de medische post geeft aan de community mensen  goede uitleg 
over Covid-19. Er is een bijeenkomst geweest waarin werd aangegeven waar je je aan 
moet houden en waarom. Mooi om te horen is dat men daar elkaar ondersteunt. Onze 
accountant Monira heeft gedoneerd aan de medische post, zodat ons verplegend 
personeel beter beschermd, met mondkapjes en beschermende kleding, kan werken. 
Aan de aller armste mensen in onze commune zijn door rijke Cambodjanen zakken rijst 
en andere levensmiddelen gedoneerd.

De engelse lessen, die door onze leraren gegeven werden zijn ook gestopt en het 
naaiatelier is gesloten. 

De salarissen van de leraren, medisch personeel en sociale zorg aan de allerarmsten 
kunnen we gelukkig voortzetten. Vooral in deze corona-periode blijven we ze 
ondersteunen. 

Er wordt aan  kleine groepjes kinderen, 1,5 meter afstand, handen wassen, toch les 
gegeven. Chheng onze coördinator, getrouwd met Konthea, ook basisschool lerares, ze 
geven samen les aan huis.

Als er vanuit de regering nieuwe richtlijnen zijn en ze ook hier voorzichtig kunnen starten 
met het onderwijs, gaat ook CDO weer Engelse lessen geven.

       Commune nieuws

Signoon is getrouwd! We zijn blij voor haar! Ze heeft een dwarslaesie, zoals jullie weten. 
We blijven hun   ondersteunen, haar man komt uit een andere provincie en heeft geen 
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baan. Nu in Coronatijd gaat het zeker niet lukken om een baan te vinden maar we volgen
het op de voet.

In het dorp is een man uit een palmboom gevallen met kokosnoten plukken, hij heeft een 
dwarslaesie en ligt op de grond in zijn hutje. Zijn vrouw geeft hem eten, ze behoren tot de 
allerarmsten.  Gelukkig kunnen we hen financieel ondersteunen. Ze hebben een dochtertje 
van 6 jaar. 

Wat is Neang een grote knappe jongen geworden! Hij gebruikt goed zijn medicijnen tegen 
HIV…..  Zijn broer Noong, zit op secundairy school in het laatste jaar. 

Een kennismaking met Ta Kheng, een verhaal geschreven door Kimlang over een man die 
door CDO ondersteund wordt.

Ta Kheng Life story

Ta Kheng is the man who got support of food package every month from our Cambodia-
Dutch organization. He is sixty-seven years old. He live in Prey Mol village, Baty district, 
Champei Commune, Takeo Provence.

                                    

He had a terrible life since his wife divorced him because he had the illness they didn't take 
care of him and he lives alone with nothing left. He is living with half dead body, one of his 
and leg cannot move, could not speak, but he can walk with the stick. He lives on the road site
of the government. He cook for himself but, sometime he got some food from his neighbor. 
He show me when I bring him the food package he said his getting hurt in the rainy season 
when the weather is cold he hurt his leg a lot. He cannot work so we see and what we can help
is providing a food package every month to this old illness man in his small house alone. We 
hope in the future we can help him more that he can service with his life by supporting him.  
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Stichting Cambodia-Dutch

Héél fijn is het antwoord van Stichting Damiano wat we onlangs kregen: ze blijven de 
medische post ondersteunen! Grote dank hiervoor!

Ons ambulance project gaat gerealiseerd worden! Met veel dank aan alle mensen 
en organisaties die  hieraan mee geholpen hebben. Na het regenseizoen wordt er gestart 
met het vinden van een goede tweedehands bus om deze om te bouwen tot ambulance.

In samenwerking met Wilde ganzen gaan we een actie starten om  het dak van 
Sambath school te repareren. Het oude dak is van leistenen gelegd en lekt overal.  Een 
nieuw dak is hard nodig. Wie heeft er nog ideeën voor acties en kan ons daarmee verder 
helpen??

Jammer genoeg is door  Covid-19  ook een deel van de inkomsten gestopt, onze winkel is 2 
maanden gesloten geweest en ook het Wereldhuis een grote donateur voor ons had zijn 
deuren gesloten. Gelukkig is alles nu weer op gang gekomen.

Onze vrijwilligers hebben onze kringloopwinkel weer een fraaie uitstraling gegeven en zijn 
weer volop actief! Soms worden er tomaten en peper stekjes verkocht. Een ander keer 
worden mooie fietsen aangeboden. Er zijn prachtige spullen te koop en er kunnen natuurlijk 
allerlei spullen gebracht worden. Ook vrijwilligers die niet betrokken zijn bij het winkeltje 
blijven zich geweldig inzetten om hun steentje bij te dragen.

Er wordt wekelijks op donderdag in het Wereldhuis gewerkt door een aantal vrijwilligers 
waardoor Riet Munsters van het Wereldhuis ons mooie donaties geeft voor de ambulance of 
renovatie van  scholen.

In deze nieuwsbrief willen we speciaal onze grote dank uitspreken aan alle trouwe 
maandelijkse donateurs die de basis van onze organisatie zijn en onze organisatie op de 
been houden. 
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