Nieuwsbrief mei 2022

Ceremonie voor Jan
In april werd op initiatief van de directeur van de Sambathschool een ceremonie
georganiseerd. Tientallen monniken gingen op weg naar de gedenkplaats voor Jan tegenover
het Health Care waar een grote tent neergezet was om tijdens de herdenkingsdienst hun
prachtige liederen te chanten en daarbij Jan en het werk dat hij in de commune verricht
heeft te eren.

Bij zulke ceremonies dragen de Cambodjaanse bezoekers witte blouses en het is de
gewoonte de monniken te voorzien van rijst en een donatie. Briefjes van honderd of duizend
riel worden er in hun kommen gelegd, dat klinkt veel maar duizend riel is omgerekend 25
eurocent.

1

De ceremonie bij de herinneringsplaats voor Jan tegenover het Health Care

Voor Cheng, onze coördinator, en leraar Louern was dit een gelegenheid om de kinderen van
de school een rugzakje te geven.

Nu ook in Cambodja de lockdown opgeheven is, genieten de mensen ervan elkaar weer te
ontmoeten en de kinderen zijn uitgelaten omdat ze elkaar weer kunnen treffen in de klas.

2

Health Care

Onze Health Care die we in 2009 bouwden heeft een belangrijke en centrale functie in de
commune. Het gebouw heeft veel te lijden van het natte moesson-seizoen. De zware regens
spoelen de zandlagen onder vloeren weg en er ontstaan vochtplekken op de muren, dat is
natuurlijk niet bevorderlijk voorde hygiëne van de medische post. Helaas is de grote
waterfilterinstallatie kapot, het filter is nog in orde, maar de installatie functioneert niet
meer waardoor de verpleegkundigen zich moeten behelpen door water uit de blauwe ton te
scheppen.

We zijn op zoek naar donateurs die willen bijdragen aan het opknappen van het gebouw en
de aanschaf of reparatie van de waterfilterinstallatie.
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We zijn ook blij met onverwachte donaties, hier ontvangen Phea en dokter Rathanak een
waterfilter en een rolstoel.

Een moeder met haar pas geboren baby wachten op de vroedvrouw.
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Social Care
De naweeën van de lockdown zijn nog sterk voelbaar in de commune, meer gezinnen dan
voorheen hebben ondersteuning nodig om niet te verhongeren. Zowel in het noorden als in
het zuiden hebben we extra voedselpakketten uitgedeeld. Het is altijd hartverwarmend om
te zien hoe blij de mensen zijn na ontvangst van een zak rijst en wat andere levensmiddelen.

Heel gelukkig zijn we met de samenwerking met het gezin met de zeven kinderen, waar we
al eerder over schreven. De moeder werkt buiten de deur en als ze thuis komt zorgt ze
samen met haar kinderen dat het huis en het terrein tiptop in orde zijn. Ze hebben ook een
prachtige groentetuin aangelegd en zijn zo een inspiratie voor hun buren.
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Met onze “woodman”, nog steeds in het bezit van zijn rode fiets, gaat het goed. Hier maakt
hij plezier met Phea en vertrekt vervolgens met een baal rijst zodat hij met de groenten uit
zijn tuin wat voedzame maaltijden kan maken voor zijn kinderen.

Het zoontje van Signoon en haar man groeit goed en loopt inmiddels al door het huis en in
de omgeving, zijn moeder volgt hem in haar rolstoel.

Nieuws uit Takeo
Door het bijna dagelijkse contact dat Rita met de mensen van CDO in Cambodja heeft, was
ze al op de hoogte van de watersnood in Takeo. Vrijwilligers die regelmatig naar Cambodja
gaan lieten vorige maand weten hoe ze geschrokken waren van de situatie daar. Door de
ophoging van de weg met twee meter zand, stroomt tijdens het natte seizoen het water van
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de stortregens van deze “dijk” naar het terrein van het vrijwilligershuis, de schooltjes, de
naaischool en aan de andere zijde het winkeltje van moeder in. Alle materialen en
voorraden zijn zo mogelijk naar drogere plekken verplaatst. Maar eigenlijk komt het er op
neer dat wat we opgebouwd hebben de afgelopen jaren als verloren gegaan beschouwd
moet worden als we niet zorgen dat het terrein dezelfde hoogte krijgt als de weg.

Na een flinke regenbui staat alles blank

Met de middelen die we nu hadden is de naaischool inmiddels afgebroken en op een hogere
plek weer provisorisch opgebouwd. Er is een nieuwe vloer gelegd en het lokaal is weer
ingericht met naaimachines. Voor het ophogen van het terrein, het huis/winkeltje van
moeder en de schooltjes kunnen we heel goed donaties gebruiken, die gaan zorgen dat we
het werk daar vol inspiratie voort kunnen zetten.
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Soklay en haar leerlingen werken aan hun opleiding, ze krijgen naast de basistechnieken ook
lessen in patronen maken

Actief in de naaischool

KimLang onze lerares Engels kan de toevloed van leerlingen soms nauwelijks aan, bij haar
lessen verschijnen soms wel 80 leerlingen, die zich verzamelen in en om het schoolgebouw.
Naast het lesgeven bezoekt ze als enthousiaste ambassadeur van CDO ook gezinnen in de
omgeving die het zwaar te verduren hebben. In overleg met Rita wordt er nu een plan
gemaakt voor een gezin (man, vrouw, baby en oma) dat in een met oude golfplaten
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gebouwd optrekje woont, super vochtig tijdens de moesson en ondraaglijk heet in de zon.
De vader van het gezin is constructor in de bouw, maar op dit moment werkeloos.

KimLang op bezoek bij het gezin. Het bedje van het baby’tje ligt onder de kap van gaas. Binnenzijde en
buitenzijde van het bouwsel.

Gelukkig hebben we voor dit project al donoren gevonden die het voor die mensen mogelijk
maken weer prettig te gaan wonen. Veel dank!
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Better Life Farm
De boeren van de moringaplantages zijn erg enthousiast over het project, ze worden steeds
creatiever en zijn al gestart met het verbouwen van lemongrass, pepertjes en andere
producten die combineren met de moringa. Ze wachten in spanning af of het bij Wilde
Ganzen ingediende project toestemming krijgt om het te gaan realiseren.

Als dat rond is kunnen we verder werken om de droom van Jan te realiseren.
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