Nieuwsbrief januari

We wensen onze nieuwsbrieflezers een mooi en gloedvol 2019,
Ons motto: houd je rug recht, je hoofd koel en je hart warm

Als Cambodia Dutch Organisatie gaan we ons inzetten om weer een steentje bij te dragen
aan de door de VN opgestelde werelddoelen: een einde maken aan extreme armoede,
ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. We leggen contacten met bedrijven, scholen,
overheden en mensen die beseffen dat een eerlijker verdeling de wereld mooier gaat
maken.
Dat dit nodig blijft, zeker in Cambodja blijkt wel uit dit recente artikel uit ‘The Phnom Penh
Post’.

Met het idee dat ook kleine bijdragen helpen, gaan we voort en we vertellen graag wat er de
in de tweede helft van 2018 gerealiseerd is.

Khnar Po
Verdwijnen tradities en rituelen in Nederland steeds meer naar de achtergrond, in Cambodja
is dat zeker niet het geval. In het geloof van de Cambodjanen spelen de geesten van hun
voorouders een grote rol. Ieder huis of hutje heeft een altaarhuisje waar dagelijks wierook
en eten geofferd wordt om de geesten tevreden te houden. Veel jongeren ontwikkelen de
laatste jaren een andere visie op het geloof in de geesten en de bijbehorende verplichtingen
en zoeken hun weg in het vaste stramien van de familietradities.

Een wel zeer fraai altaarhuisje

Ook de diploma uitreiking op de Cambodjaanse school in Chhuk wordt omgeven met een
ritueel in de gemeenschap. De leidinggevenden tonen hiermee dat ze onderwijs belangrijk
vinden en ze stimuleren zo de ouders om hun kinderen naar school te sturen.

Onze organisatie draagt bij door op de jaarlijkse onderwijsdagen te zorgen dat er tractoren
rondrijden die feestelijk reclame maken voor het basisonderwijs en zo de ouders te

attenderen om hun kinderen naar de Cambodjaanse school te sturen. Naast onze eigen
gratis Engelse lessen, ondersteunen we de scholen ook financieel bij de uitreiking van
cadeautjes voor de drie beste leerlingen van het seizoen. Verder ondersteunen we families
die het niet op kunnen brengen om schoolgeld, schoolkleding en materialen te kopen. Dit
lukt ons dankzij donaties van Wijngaard Hees, die voor het achtste jaar de winst van hun
wijnverkoop aan ons gedoneerd heeft! Waarvoor onze grote dank.
Voor bestellingen: http://www.wijngaardhees.nl

Trots op hun certificaat en hun verdiende rugzakjes

Naast hun reguliere lessen komen steeds meer jongeren naar onze gratis Engelse lessen.

In Khnar Po (Chhuk) wordt met grote aandacht gewerkt aan de toets van “Let’s Go 4”. Er is
een nieuwe hoofdmonnik aangesteld die veel aandacht heeft voor onderwijs.

De jonge monniken zijn gestart met hun Engelse lessen, ze zitten in de mooie rode
schoolbanken die we konden aanschaffen dankzij de opbrengst van het kerstproject 2017
van het Mill Hill College en de bijdrage van Wilde Ganzen.

Onze onderwijsspecialist Pien die regelmatig de leraren in Cambodja inspireert, zoekt naar
mogelijkheden om de lesstof wat meer aan te passen aan de belevingswereld van de
studenten daar. We willen graag meer aandacht besteden aan de taalvaardigheid
(stimulering van het spreken) en zetten ons in om daarbij de uitspraak te verbeteren.

In Khnar Po zijn ook weer een aantal toiletten gebouwd en er zijn waterpompen geslagen,
met dank aan het Mill Hillcollege en Wilde Ganzen voor hun financiële bijdragen. Zo dragen
we bij aan de verbetering van hygiëne en volksgezondheid.

Samroang school
Over onze wens om in het dorpje Samroang een school te bouwen van drie klaslokalen,
waren we een beetje voorbarig met het melden dat we het bedrag bijna gerealiseerd
hadden. We blijven dus doorsparen! Ook willen we graag een budget reserveren om de
leraren bijscholing te geven in een taleninstituut in Siem Reap. Hun vernieuwde motivatie zal
doorwerken op de leerlingen.
Tot onze grote verrassing hebben we de afgelopen maand weer een aantal grote donaties
ontvangen, waarvoor grote dank. Dat biedt perspectieven.

Rhomdeen
Het hoofd van de school in Rhomdeen, met de naam Veth, is een zeer inspirerende
enthousiaste leraar, die veel goede plannen heeft. Hij is directeur van de Cambodjaanse
school, die voor ons de Engelse lessen verzorgd. Een plezier om mee samen te werken.

Medische post
De grote waterpomp en het dak van de medische post zijn hersteld.

Landbouw
In Khnar Po wordt ook rijst verbouwd. Om de zelfredzaamheid te stimuleren en om te
zorgen dat mensen zelf voor hun voedsel kunnen zorgen, worden akkers beplant. Hieronder
zo’n rijstveld, dat goed geïrrigeerd wordt en waar in januari/februari 2019 geoogst kan
worden. Met dank voor de lening van Moeders voor Microkrediet.

Takeo - de naaischool
De eerder door ons in 2012 gebouwde naaischool in Takeo was in de loop der jaren zo
aangetast door de elementen, dat er in 2018 door onze trouwe vrijwilligers Jan en Jaap en
Ton een nieuw onderkomen neergezet is. Deze keer duurzamer en met een stevige
fundering, een stalen constructie en weerbestendige boardplaten.

Het voordeel is ook dat deze platen beter isoleren. Soklay, de naailerares is bovendien in
haar nopjes dat er een tegelvloer in gelegd is. Die is veel makkelijker schoon te houden dan
de betonnen vloer waar de termieten zelfs doorheen knabbelden.

De nieuwe naaischool vol in bedrijf

De bouwers werden natuurlijk goed verwend door de familie in Takeo. Soklay is onze
naailerares en haar zus Kimlang, geeft de Engelse lessen. Zij hebben regelmatig contact
met Chheng en Phea.

Van links naar rechts: Vader, Soklay, Jaap, Kimlang, Jan, Chheng, moeder en Phea

Hieronder bezoekt Kimlang gezinnen die beneden de armoedegrens leven met een donatie
pakket van onze organisatie, met eerste levens-behoeften.

Moringa
De teelt van moringa gaat voorspoedig, er is inmiddels zo’n 155 ha beplant en 54 boerenfamilies ( en die zijn uitgebreid in Cambodja) leven van deze teelt. Het is iedere keer weer
wonderlijk om te zien hoe snel de moringa planten tot boompjes opgroeien. Hieronder het
proces van twee maanden!

De moringa boompjes zijn dan twee meter hoog en de bloemknoppen beginnen al zichtbaar
te worden.
In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de werkwijze en de productie van de moringa in
de fabriek ‘Baca Villa’. Het assortiment wordt steeds uitgebreid, nu is er ook, naast moringa
met gember of lemon grass, moringa met kurkuma en een variatie met spirulina. Alle
producten wordt biologisch en onder strenge controle geteeld. Baca Villa exporteert nu ook
naar Japan, Canada en Amerika.
Jan Camp is nu, in het kader van de oprichting van onderwijs-partnerschappen en
kwalificatie van bevoorradingsketens in de Cambodjaanse landbouwsector,een project
gestart in samenwerking met een Franse firma(een van de grootste fabrikanten van de
wereld in cosmetica en welzijnsproducten). Zij willen gezamenlijk het onderwijs van de
boeren in de biologische landbouw en de teelt van planten en kruiden voor de productie van
plantaardige olie aanpakken. Experts zullen technisch personeel trainen in het proces om
planten en kruiden om te zetten in hoogwaardige olie, die later kan worden gebruikt in hun
cosmetische en welzijnsproducten.
Daarnaast worden nog 100 boeren en technisch personeel opgeleid in de biologische
landbouw, voedselveiligheid, inkomensbeheer en veiligheid. Het doel is hen te certificeren in
de Ecocert Organic Standard. In samenwerking met de lokale universiteit zal een
kwaliteitslaboratorium worden opgericht om onderzoek en praktische opleiding van
studenten te bevorderen. Dit alles zal een grote stap voorwaarts betekenen voor het
onderwijs in de afgelegen plattelandsgebieden, waar de meeste gezinnen geen toegang
hebben tot gekwalificeerd onderwijs. De overheid in Cambodja stelt daarvoor niet genoeg
middelen ter beschikking.
Ook heeft Jan contact gelegd met een van de grootste NGO’s ter wereld om samen te
werken. De voorgestelde interventie heeft tot doel bij te dragen aan de vermindering van
ondervoeding bij kinderen onder de 5 jaar en vrouwen in arme plattelandsgebieden. Het
doel is ook om beschikbaarheid, toegang tot en consumptie van zeer voedzame
voedingsproducten te vergroten. Het project wil aantonen dat de oprichting en
ondersteuning van de thuis bedrijfjes de gelijkheid van man en vrouw zal bevorderen. Het
project is gebaseerd op de ontwikkeling en promotie van een organische Moringa-

waardeketen (kennis over opslaan, omzetten,versturen, reclame, training enz.) en zal de
toegang, beschikbaarheid en consumptie van gevarieerd en zeer voedzaam voedsel voor
vrouwen en kinderen in twee districten van de provincie Preah Vihear verbeteren.
Boeren, die nu vaak alleen rijst en cassave verbouwen, zijn zeer geïnteresseerd in deze
projecten omdat het hen ook financieel veel voordeel op zal leveren.

Shop Cambodia in Eindhoven
Ons team van Shop Cambodia blijft zeer enthousiast, steeds wordt de winkel verfraaid en we
hebben een groeiend aantal vaste klanten. Het is geweldig dat we met de inkomsten van dit
winkeltje al jaren niet alleen de naaiopleiding kunnen financieren, maar ook bijdragen aan
de vernieuwing en onderhoud van de behuizing van de naaischool! Dank aan de vrijwilligers.
Ben je in de buurt van Eindhoven, Floralaan Oost 162 achter op het plein, kom dan op
woensdag of zaterdag van 11u tot 16u een kijkje nemen in onze superleuke winkel met
fairtrade en mooie tweedehands spullen en kleding.
Ook iedereen bedankt die op enigerlei wijze bijgedragen heeft om onze Stichting de
mogelijkheid te bieden het leven van een aantal Cambodjanen wat positiever te maken.

We hebben het jaar 2018 afgesloten met het bakken van oliebollen op het plein voor ons
winkeltje. Dat wordt inmiddels, zeker in onze buurt een zeer gewaardeerde traditie! Ook in
Haaren was de oliebollenactie een groot succes.

Scholencompetitie
De leerlingen van het van Maerlantlyceum hebben door hun inzet €250 voor ons verdiend in
de Scholencompetitie 2018 in het Gemeentehuis van Eindhoven.

De opbrengst gaat natuurlijk weer naar onze projecten in Cambodja.

Tot slot,
Jan was een aantal dagen in Nederland om de uitvaart van Jan en Rita’s vader bij te wonen.
We organiseerden daarna een ontmoeting met de Eindhovense vrijwilligers in onze “Shop
Cambodja”, waar hij ons bijpraatte over de laatste ontwikkelingen onder het genot van een
kopje koffie en zijn geliefde rijstevlaai.

