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                    Nieuwsbrief november 2022 

Rita terug uit Cambodja                                               

Eindelijk was het weer mogelijk voor Rita om naar Cambodja te reizen en daar enkele weken 
door te brengen. Na de vele zoomsessies van de afgelopen twee jaren was het fijn voor ieder 
om elkaar in levende lijve te ontmoeten en samen te bekijken welke vorderingen er gemaakt 
zijn. Rita’s specifieke doel was om de organisatie sterker te maken en de verbindingen te 
optimaliseren. 

  

Trotse boeren met hun pepertjesoogst 

Rita werd door Phea afgehaald van het vliegveld en hij heeft in de weken daarna alle scholen 
en projecten met haar bezocht.Ook werden er vele meetings georganiseerd. Bij deze 
activiteiten had ze haar broer Jan heel graag aan haar zijde willen hebben. Dat hij daar ook 
gemist wordt bleek uit de vele reacties van de mensen. Er werd ook een kleine ceremonie 
ter nagedachtenis aan hem gehouden.  
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BETTER LIFE FARM      

 
 
                  
Met trots kunnen we berichten dat ons nieuwe project goedgekeurd is door Wilde Ganzen. 
Het betekent dat de plannen goed doordacht zijn en het project een stevige basis gaat 
krijgen. Het project bestaat uit een educatiecentrum voor boeren naast moringaplantages en 
velden met gevarieerde beplanting van lemongrass, pepertjes en kurkuma. Deze producten 
leveren zeer veel vitamines en mineralen. Het doel is om vakkennis te verspreiden en door 
werkgelegenheid te bieden de levensomstandigheden van de hele commune naar een hoger 
plan te brengen. De belangstelling in de commune is groot én heel speciaal: er komen veel 
vrouwen op af die nieuwe mogelijkheden zien om hun leven en dat van hun gezin te 
verbeteren. 

        

Phea geeft voorlichting over het project de belangstelling is groot 

Om het project te realiseren hebben we nog heel wat inkomsten nodig.  

Weet u iemand, een firma of uzelf die een flinke bijdrage zou willen doneren om dit plan op 
korte termijn te realiseren. Het is echt de moeite waard om voor aftrekbaarheid van giften 
nog eens te kijken op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl\giften .  

http://www.belastingdienst.nl/giften
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Educatie  

Rita had een groot aantal meetings gepland met directeuren van de scholen, er kwamen 
steeds meer aanvragen voor het geven van Engelse lessen. Ze werd steeds hartelijk 
verwelkomd door de kinderen. 

   

 

Cheng, die een betaalde positie als raadslid van de commune heeft verworven,heeft meer 
invloed gekregen op de gang van zaken in de commune en kan nu beter beoordelen welke 
mensen in aanmerking komen voor social care. Een gedeelte van zijn taken heeft hij 
overgedragen aan Louern. Hier begeleidde Cheng Rita en Phea bij de bezoeken aan de 
scholen in Khnar Po. Ze maakten kennis met de leraar die overdag op de school werkt en 
daarna nog Engelse lessen geeft.  

 

In Nederland heeft Rita ook contact gehad met Marian Dekkers van de organisatie  
‘TheKey2Education’, die zich inzet om Engelse lessen toegankelijker en aantrekkelijker te 
maken voor de kinderen in landen als Cambodja (waar ze vaak met Engelse lesboeken uit 
Europa werken) . Zij besteedt ook veel aandacht aan het opleiden van leerkrachten. Er is 
overleg geweest over mogelijke samenwerking.  

   

Ook Sylvia, projectadviseur bij  “Wilde Ganzen” bracht een bezoek aan de school in Khnar Po 
en andere projecten van Cambodja-Dutch, die haar Stichting mede ondersteund heeft. 



4 

 

                                               

Health Care          

 
Vrijwilligers die bij vorige bezoeken in de loop van de ochtend bij de health care aankwamen, 
troffen vaak slechts enkele wachtende bezoekers en patiënten in het centrum. Deze keer 
was Rita er om zes uur in de ochtend en zag tot haar verrassing rijen patiënten, die om hulp 
en raad kwamen vragen. 

 

      
medicijnen                                                         onderhoud hard nodig 
 

 
Peter Kroeze van apotheek Midden Betuwe gaf enkele  van onze trouwe vrijwilligers een 
grote hoeveelheid medicijnen mee. Bedankt! 
 
De Health Care neemt in de commune een belangrijke plaats in, waar het medisch personeel 
zich erg inzet voor herstel van gezondheid en ook veel aandacht besteedt aan voorlichting. 
Het is lastig voor ons om te zien hoe het moessonklimaat en de zon het gebouw teisteren en 
zorgen dat het binnen korte tijd al weer muuronderhoud en een verflaag nodig heeft. 
Is er een donateur te vinden?  
 

               rekening NL04ABNA0562408525 Stichting Cambodia Dutch 
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Social Care  

Het is vaak hartverscheurend om te zien onder welke omstandigheden mensen in Cambodja 
leven.     

       

Dit is een van de situaties die we aantroffen. We stimuleren de families die we ondersteunen 
om te beginnen met het aanvegen van de vloer en het opruimen van huisraad en afval. 

 

Deze bijna blinde vrouw, waar we in mei al over schreven, woonde met haar familie in twee 
huisjes. Het ene een optrekje van planken en rijstzakken (te zien op de voorgrond) en een 
van roestige golfplaten, voor hen werd een mooi nieuw huis neergezet. Bij de oplevering 
ontvangt de oma een document dat het huis geschonken is door Cambodja-Dutch, ook de 
commune-man ( soort burgemeester) is blij. 
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     Kimlang vertegenwoordigt Cambodja Dutch bij de overhandiging van het certificaat van erkentelijkheid. 

In overleg met de commune-hoofdman zijn enkele gezinnen met een armoedekaart 
geselecteerd die dringend ondersteuning behoeven. Toen Rita bij een van die gezinnen langs 
ging, een van hun dochters krijgt les in de naaischool, bleek dat haar vader ook nog thuis zat 
met een gebroken knieschijf. Ze wachten  hier op de komst van de wijkverpleegster.  De man 
heeft een gezin met vijf kinderen. 
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Een voedselpakket is op zo’n moment heel erg welkom.  

Samen met de commune-man zijn een aantal gezinnen geselecteerd die dringend 
ondersteuning nodig hebben. Drie meisjes wonen op flinke afstand van de naaischool en 
daarom werd besloten een fiets voor hen aan te schaffen, zodat ze op tijd kunnen zijn voor 
hun naailessen.  
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Een van de leerlingen van de naaischool kreeg op haar 8e te horen dat ze de school maar 
beter kon verlaten, gelukkig heeft ze in de naaiklas haar draai gevonden en heeft ze plezier 
in het praktisch werken. 

        

Kimlang is bezig om te onderzoeken hoe de oud leerlingen van de naaischool het maken, of 
ze een baan in de kledingindustrie gevonden hebben of dat ze hun eigen shopje hebben. De 
laatste tijd komen er ook meer aanvragen van volwassen vrouwen of ze basisnaaitechnieken 
kunnen leren, zodat ze hoger gekwalificeerd zijn als ze werk zoeken.  

 

Nieuws uit Takeo 

Voor de gevolgen van de wateroverlast, waar we de vorige keer over berichtten, zijn nog 
geen oplossingen gevonden. “Moeder” heeft dan wel aan de weg een grotere en ruimere 
accommodatie gebouwd voor haar eerst piepkleine winkel/restaurantje. Haar zoon Reth, 
onze enthousiaste begeleider/chauffeur van jaren geleden, was van plan om van Phnom 
Penn naar Takeo te verhuizen en had daarom een mooi huis gebouwd. Door 
omstandigheden gaat de verhuizing niet door. Van Reth mogen we het huis gebruiken als 
verblijfplaats voor vrijwilligers. Dat is een zeer welkome mogelijkheid omdat het oude 
vrijwilligershuis onbruikbaar is geworden doordat het ingesloten is in het zand door de 
eerdere wegverhoging.   
 
Kimlang volgt in het weekend online haar master-degree aan de universiteit. Rita keek met 
haar mee en was zeer te spreken over de moderne tips die gegeven werden om leerlingen te 
motiveren naar school te komen. Kimlang heeft grootse plannen voor het oprichten van een 
klein onderwijscentrum bij de naaischool. Een stenen gebouw met twee klassen is haar 
droom. Omdat er zo veel kinderen de lessen willen volgen heeft ze een assistent gezocht. 
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Vichet, een collega van haar opleiding, leert heel snel en is een ondersteuning voor haar bij 
het vele werk. Hij heeft bijna zijn opleiding afgerond. Vichet is ook sociaal vaardig zodat hij 
met Kimlang de gezinnen kan bezoeken. Voorlopig ontvangt hij alleen bromfietsgeld, het zou 
geweldig zijn als we iemand kunnen vinden die wat wil bijdragen zodat we deze jonge man 
een maandelijkse vergoeding kunnen geven.  
  
 

   

Kimlang is een rolmodel voor de kinderen uit de omgeving, ze zorgt voor een schone en gestructureerde 
omgeving , waar het een plezier is om lessen te volgen.  
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Voor wie zich de Sokrie kids nog kan herinneren, weeskinderen die jaren geleden door Jan 
bij de familie van Phea ondergebracht werden, een van hen is inmiddels zo groot en 
zelfstandig dat ze graag terug wilde naar haar geboortegrond in Takeo. We hebben de jonge 
vrouw met haar prille gezin die de komende tijd bij een tante verblijven een voedselpakket 
voor twee maanden gegeven. Lukt het hun om een baan te bemachtigen en gaat het goed 
dan wordt er overwogen om een huis voor hen neer te zetten. 
       
 

 

 
Wij wensen dat we door de inzet van alle enthousiaste medewerkers en mensen die ons een 
warm hart toedragen in staat zijn om onze mooie plannen in Cambodja te realiseren. 
 
Alle donateurs (alvast) bedankt voor uw gulle gaven. 
 
 
 
Stichting Cambodia Dutch                     rekening NL04ABNA0562408525 Stichting Cambodia Dutch 


