Nieuwsbrief november
2020

Na een heftig en verdrietig begin, door het overlijden van Jan Camp, was het
spannend hoe stevig de organisatie in Cambodja zou blijken en of de mensen daar
Jans werk zouden kunnen voortzetten. Rita heeft regelmatig contact met de
coördinatoren en de leraressen via internet en kan soms blij verwonderd zijn over de
inzet die de mensen tonen om door te gaan. Daarnaast zijn er ook veel problemen,
die nog opgelost moeten worden.

Jan werd begin oktober geëerd toen men het vijftien dagen durende boeddhistische
feest Pchum Ben vierde, Cambodjanen eren dan hun voorouders en overleden
mensen, monniken reciteren non-stop soetra's. Volgens het boeddhisme zijn in deze
periode de poorten van de hel geopend en zijn de geesten van de overledenen
(preta's = hongerige geesten) extra actief. Er wordt vooral voedsel geofferd om de
geesten gerust te stellen en te helpen. De offergaven zijn ook gunstig voor
overledenen die niet in de hel verblijven.
Wij leven mee met ieder die door de wereldwijde Covid19-crisis in de problemen is
geraakt, helaas zijn de gevolgen voor de mensen in Cambodja extra zwaar. De
toeristenindustrie is stil komen te liggen met alle gevolgen van dien voor alle
beroepen die daar mee te maken hebben. De textielindustrie, die zorgde dat velen
een stabiel inkomen hadden, was vanaf maart in lockdown. Vele Chinese werkgevers
hebben hun personeel massaal ontslagen. Winkelketens uit Europa en de VS
hebben hun opdrachten geannuleerd en daarna nauwelijks nieuwe orders geplaatst.
Ontslagen werknemers krijgen slechts 40% van het minimum loon. Het land dreigt
weer terug te vallen in grote armoede. Jammer genoeg is het ook voor onze
veelbelovende Cambodjaanse studenten moeilijk om aan werk te komen, er zijn nu
weinig mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Fijn als we op uw hulp mogen (blijven)
rekenen.
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uit Trouw

Nieuws uit Cambodia

Onderwijs
De scholen waren van maart tot half september gesloten, het is spijtig dat de
voortgang zo onderbroken is en dat het nog even zal duren voor het onderwijs weer
optimaal is. Veel kinderen worden in deze tijd ingezet bij het oogsten van de rijst.
Aan onze leraren zal het niet liggen, zij bleken heel inventief en hebben in Coronatijd
toch aan kleine groepjes lesgegeven en zijn ook bij de leerlingen thuis op bezoek
gegaan.

Op 1,5 m afstand
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les bij Mrs Lhaom thuis

Weer naar school eind september

Mr Chheng onze coördinator en Mr Loeurn, assistent coördinator laten duidelijk zien
dat ze het een en ander opsteken van hun vervolgopleiding in het kader van “Change
the Game” bekostigd door ´Wilde Ganzen´ en onze Stichting (vervoer en verblijf in
Phnom Penh). Deze training versterkt hun zelfvertrouwen, ze nemen hun
verantwoordelijkheid en laten duidelijk zien dat ze het stokje overnemen.

Mr Ohn, districtscoördinator in overleg met beide coördinatoren Mr Chheng en Mr Loeurn

Gezondheid
De blijdschap over de aanschaf van een ambulance was onbeschrijfelijk, op allerlei
wijze kreeg Rita berichtjes en bedankjes van de dokter, de accountant , Phea en vele
andere betrokkenen.
In Cambodja wordt iedere bus of wagen gebruikt tot hij op de draad versleten is,
zodoende was het niet mogelijk om in het land een degelijke tweedehands
ambulancewagen aan te schaffen. Via buitenlandse connecties is het gelukt om een
exemplaar in goede staat uit Korea te importeren.
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Mr Chheng, Mr Loeurn, Mr Ratana (de dokter) en Mr Phea Keo (algemeen directeur)

Met z’n vieren gingen ze hem ophalen in Phnom Penh, waarna een onverwacht
zware thuisreis volgde. Door hevige overstromingen in het natte seizoen, waren vele
wegen onbegaanbaar geworden en moesten ze improviseren en kilometers omrijden
om in Siem Reap terug te keren.

De ambulance is voorzien van een brancard en monitoren om de patiënt in het oog
te houden. Mounira onze veel geprezen accountant, die in een ziekenhuis werkt,
heeft beloofd een aantal ontbrekende zaken (verbruiksmateriaal, bloeddrukmeter,
defibrillator) aan te vullen. Op dit moment wordt er bij de Healthcare een nieuw dak
gecreëerd, waar de wagen goed beschermd onder kan staan.
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onze ambulance met geheel aangepaste belettering

Door alle mooie donaties van gulle gevers en de opbrengst van onze acties is het
gelukt om een sterke wagen aan te schaffen, die bestand is tegen het rijden over de
zandwegen met plassen en kuilen. Heel erg bedankt daarvoor!

Gezinnen
Signoon de jonge vrouw met een dwarslaesie, die we al jaren ondersteunen heeft
een flinke draai aan haar leven gegeven: ze is pas getrouwd èn heeft het gezinnetje
meteen uitgebreid met een baby’tje!

Signoon voedt de baby zelf. Het verzoek om deze jonge familie te blijven steunen is
ingewilligd.
De moeder met de zeven kinderen maakt het goed, een van de zonen volgt nu een
opleiding bij de pagoda.
We hebben gereageerd op een noodkreet van een man (dwarslaesie), die
onmogelijk nog voor zijn vrouw en kind kon zorgen. Met wat hulp, rijst en vis en wat
basisartikelen proberen we zijn leven en dat van zijn familieleden wat te verzachten.
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Onze woodman, voor bekenden: de man met de rode fiets, heeft zijn dak opgetuigd
met een gedoneerd zonnepaneel, zodat hij ’s avonds zijn ene lamp kan laten
branden.

Lopende projecten
Heel blij zijn we met de donatie van een solar watersysteem door het Thaise bedrijf
Covestro. Er wordt nog uitgezocht waar dit systeem het best geplaatst kan worden.
Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat het arsenicum in het bodemwater in Takeo
toch beter gezuiverd kan worden, dat is een heel goed bericht, misschien kunnen de
mensen het in de toekomst toch als drinkwater gebruiken.

Naaischool Takeo
De geplande certificering van december 2020 wordt uitgesteld omdat de naaischool
maanden gesloten was vanwege Covid 19. De leerlingen krijgen de tijd die nodig is
om zich verder te bekwamen in de technieken, daarna krijgen de drie beste
studenten een naaimachine en wat materiaal, zodat ze een “bedrijfje” kunnen
opstarten. Kim Lang en Soklay zullen nazorg verlenen en toezien dat een deel van
de mogelijke inkomsten aan nieuwe materialen besteed zal worden. Ook in de
naaischool wordt social distancing in acht genomen. Soklay en Kim Lang zijn dolblij
dat ze weer aan de slag kunnen.

De naaischool werken op 1,5 m afstand
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Vrijwilligers naar Cambodja
Helaas was het niet mogelijk de afgelopen maanden om vrijwilligers naar Cambodja
te sturen, onze mensen daar betreuren het zeer en hopen dat deze inspiratiebronnen
spoedig weer op bezoek kunnen komen.

Nieuwe projecten
We zoeken nog mensen die de broers Neang en Noong, die bij Jan een thuis hadden
gevonden te ondersteunen bij hun toekomst. Lhaom heeft zich ingespannen om
Neang een goede gezondheidszorg bij te brengen, zodat hij ondanks zijn HIV verder
kan leven. Noong is intelligent en wil graag verder studeren aan de universiteit. Er is
een groepje donateurs die al voor de voeding van de broers zorgt. We hebben een
aanvraag ingediend bij “Change to study” voor de studiekosten, zodat CDO de
kosten voor boeken, reiskosten en verblijf op zich kan nemen. Wilt u doneren?

Neang en Noong

Een nieuw dak voor Sambath-school
Nu we ons ambulanceproject zo succesvol afgesloten hebben, willen we gaan
sparen voor de renovatie van het dak van de school in Sambath Deze school is
gebouwd in 2000 en heeft een nieuw dak nodig. Door de soms barre
weersomstandigheden zitten er grote gaten in het huidige dak en ook de dakspanten
zijn aan vervanging toe. We willen graag dat de kinderen droog en veilig les krijgen,
vooral in het regenseizoen. We gaan kiezen voor duurzame materialen, zodat de
school de komende jaren goed bestand is tegen het klimaat.
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Het plan is goedgekeurd door Wilde Ganzen, die gaan zodra wij tweederde van het
begrote bedrag binnen hebben, het laatste deel aanvullen.De lokale bevolking is nauw
betrokken bij dit project en zal bijdragen in arbeid. Het werk zal worden gemonitord
door mr. Phea Keo en het Cambodjaanse team van CDO.

Wij sparen voor een nieuw dak van deze
school
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Een nieuw dak voor de leerlingen van hun school in Sambath

Nieuws uit Nederland
Vrijwilligers in Eindhoven
Shop Cambodia
Onze Shop Cambodja hebben we na de lockdown ingericht met looprichting en
hygiëne materialen. Onze klanten blijven zo mogelijk op gepaste afstand. We merken
dat er steeds weer nieuwe klanten ons winkeltje weten te vinden, daar zijn we heel
blij mee.
Rita heeft de buitendeuren die nodig een
schilderbeurt konden gebruiken in een mooie donkerblauwe kleur laten schilderen.
Gelukkig is de sfeer in de winkel erg goed. We hebben een nieuwe vrijwilliger, die erg
handig is en die met het woensdagteam geweldig veel werk verzet. Ook de anderen
zetten zich optimaal in op zaterdagen, op donderdagen (werken in het wereldhuis,
waar we mooie donaties van ontvangen), of voor de website, de nieuwsbrief, de
organisatie, het werven van fondsen en andere belangrijke zaken. Heb je
belangstelling om mee te werken, loop gerust binnen en vraag even een van de
medewerkers.

Nieuwe plannen
De laatste dag van het jaar gaan we weer “aan de bak” voor Cambodja, we bakken
de heerlijkste oliebollen voor de buurt en voor passanten.
We gaan erg ons best doen om op korte termijn het benodigde geld bijeen te krijgen
om ons nieuwe project te financieren. Zodra we weer activiteiten kunnen ontplooien
hoort u van ons.
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DONEER EEN DAKPAN VOOR SAMBATHSCHOOL
PER STUK

€1

STICHTING CAMBODIA-DUTCH
NL04ABNA0562408525

Heeft u een bedrag over door alle uitgestelde vakantiereisjes,
afgezegde theaterbezoeken of etentjes buiten de deur, dan
vragen we om iets in onze spaarpot voor Sambath-school te
storten. Super bedankt!
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