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Nieuw dak voor Sambath-school

Schreven we in de vorige nieuwsbrief, dat we het bedrag voor de renovatie van het
dak van Sambathschool bijna rond hadden, nu kunnen we het resultaat al laten zien!
Een prachtig nieuw dak en de hele school fris blauw geschilderd. Alle donoren
geweldig bedankt!

Nieuw dak voor Sambathschool

We zijn meteen weer plannen aan het maken voor een nieuw project, waar we
binnenkort graag meer over willen vertellen:

BETTER LIFE FARM

Onderwijs
In Takeo kan Kimlang vanwege de lockdown het praktijkgedeelte van haar
lerarenopleiding niet afronden, maar ze is vol enthousiasme aan haar
masteropleiding (online) begonnen. Ze is heel creatief in het vinden van
mogelijkheden om toch samen te studeren.

Health Care
In maart van dit jaar leek het of Cambodja nog lang niet aan de beurt was om de
bevolking te vaccineren tegen Covid-19, nu blijkt dat de regering in Cambodja
doortastend is geweest met het vaccinatieprogramma. Geen keuze voor de bevolking
van wel of niet, iedereen aan het vaccin. Onze Health Care speelde een centrale rol
in de regio, omdat het inmiddels bekend staat als erg hygiënisch en goed
functionerend.

In de rij voor vaccinatie.

Gezondheid
In de Healthcare zijn twee baby’tjes geboren, het is mooi om te zien hoe kleurig
verpakt ze hun leven beginnen.

Social Care
Nu vrijwel alle bewoners gevaccineerd zijn, wil dat nog niet zeggen dat daar nu alles
op rolletjes loopt, de pandemie hakt er stevig in. Door lange lockdown zijn veel
mensen hun baan kwijt, tuktuk drivers hebben geen werk door het ontbreken van
toeristen, leraren kunnen geen les geven omdat de scholen gesloten zijn. Pas de
laatste week werd de lockdown opgeheven. Onze CDO heeft extra voedselpakketten
uitgedeeld om de ergste nood te lenigen. Dit werd ontzettend gewaardeerd door de
bevolking

KimLang is bezig om voedselpakketten samen te stellen, het bezoeken van de families maakt haar
gelukkig.

Helemaal blij met een voedselpakket

De man met de rode fiets, oftewel onze “woodman”, die altijd zoveel creatieve ideeën
heeft, staat er alleen voor, nu zijn vrouw overleden is. Een van hun zonen is naar de
monniken bij de pagoda verhuisd. De jongen is erg leergierig en vertelde dat hij het
daar erg naar zijn zin heeft, omdat hij er zo veel kan leren. Hieronder zijn zoon in
monnikkledij en natuurlijk een oranje paraplu om droog te blijven tijdens
moessonbuien.

Een van de zonen uit het gezin van de moeder met de zeven kinderen, had het
daarentegen helemaal niet zo naar zijn zin bij de monniken en is nu weer terug bij de
hechte club broers en zusjes thuis. Hun moeder werkt hele dagen om te zorgen dat
er wat te eten is. Zo te zien lukt haar dat goed, hieronder vijf van de kinderen, blij met
wat extra rijst en levensmiddelen.

Voor het gezin op de linker foto werd het hoog tijd dat ze een nieuw huisje krijgen,
dat zal de komende weken gebouwd worden. Daarnaast een blinde man met zijn
gezin, waar een nieuw toilet gebouwd werd, wij vonden het heel bijzonder met
hoeveel liefde de toiletpot versierd werd.

Signoon, in beweging beperkt door haar dwarslesie, boft met haar man, die goed
voor haar en hun kindje zorgt. Waarschijnlijk heeft het kind wat koorts, vandaar het
lapje op zijn voorhoofd:

Met de broers Neang en Noong gaat het goed. De eerste volgt een technische
opleiding voor automonteur in een garage. Dankzij een donateur kan de laatste op
de brommer van Chukk naar de universiteit in Siem Reap om zijn studie agriculture
te volgen. Ook zorgt een donateur dat hij zijn benzine kan betalen. Hartelijk bedankt!

Nieuws uit Takeo
In Takeo mogen ze weer al hun creativiteit inzetten om oplossingen te bedenken
voor de problemen die ontstaan zijn, sinds de regering besloten had om de wegen
met 2 meter op te hogen. Onze prachtige naaischool, het vrijwilligershuis, het
schooltje en het shopje van moeder aan de andere zijde van de weg, lagen opeens
in een dal. Ze liggen zo dichtbij de weg en de zijweg, dat we genoodzaakt waren om
150 vrachtwagens zand aan te voeren om de boel op te hogen om te voorkomen dat
alles bij de moessonregens onder loopt.
Het is wonderlijk om te ervaren hoe laconiek de Cambodjanen met zo’n verandering
omgaan.

Het vrijwilligershuis, de naaischool en het golfplatenschooltje waar Engelse les gegeven wordt.

Voor onze gebouwen, bleek het een flinke tegenvaller: onze naaischool moest
afgebroken worden, die hebben ze naast het vrijwilligershuis weer opgebouwd, de
strakke vloer, waar Soklay zo blij mee was, moest als verloren beschouwd worden
want die verdween onder het zand. Ook de badkamer met toilet en het leuke
bibliotheekje op de begane grond van het vrijwilligershuis zijn nu heel moeilijk
toegankelijk, ze hebben opeens een enorme zandberg voor de deur. We maken
plannen hoe we de boven etage kunnen herinrichten, zodat die in de toekomst
gebruikt kan worden voor vrijwilligers. Ook het shopje van moeder was in de huidige
vorm niet meer te redden.
Het primitieve houten/golfplaten schooltje kon in zijn geheel opgetild worden en aan
de andere zijde neergezet. Het voordeel is nu wel dat de kinderen weer veel ruimte
hebben om heerlijk te sporten en te spelen.

Een stupa ter herinnering aan Jan Camp
In het prachtige land Cambodja wordt volgens boeddhistische tradities veel aandacht
besteed aan degenen die heengegaan zijn. Tegenover de HealthCare is een stukje
land ingericht ter nagedachtenis aan Jan. Er is een tuin aangelegd en daar is een
fraaie stupa gebouwd. Het geeft weer wat voor een bijzondere plaats Jan innam in
het leven van de commune. Hij wordt geëerd en de mensen zijn dankbaar voor de
positieve veranderingen die hij en het CDO in gang gezet heeft.

Hier wordt de laatste hand gelegd aan een stupa ter nagedachtenis aan Jan Camp

Moringafabriek
De energieke leiding van Jan en zijn grootse ideeën worden erg gemist in de
moringafabriek. Het personeel wil heel graag doorgaan en de samenwerking met de
boeren die moringa verbouwen in stand houden. Het organiseren en leiden van de
huidige fabriek vraagt helaas kwaliteiten, die ze op het moment niet bezitten. De
fabriek zal verkocht worden en ieder wil zich inzetten om de productie op kleinere
schaal voort te zetten.
De moringaproducten hebben een nieuwe verpakking gekregen.
Het kantoor van het CDO verhuist mogelijk van de fabriek naar de farm.

Nieuwe projecten

BETTER LIFE FARM

“Better Life Farm”, is de naam die Het CDO in Cambodja bedacht heeft voor ons
nieuwe project. Het groene huis in Phum Bhos, dat Jan al eerder gekocht had met
het doel er zelf op termijn te gaan wonen en er een farm te stichten. Dat doel willen
we gaan realiseren en het maken tot een plek van groei en educatie. Het huis staat
op 1 hectare grond, in onze commune Khnar Po, de moringaplantages liggen er ook.
Plannen en ontwerpen voor woongelegenheid met een functionele ruimte voor
educatie, een kantoor voor het CDO en mogelijk ook een plek waar toekomstige
vrijwilligers kunnen verblijven.
Wij zoeken donateurs voor dit project. Wilt u een bijdrage leveren? Wij zijn er heel blij
mee!

De verwerking van lemongrass bij de farm

Vrijwilligers naar Cambodja
Cambodja is vorige maand weer opengegaan voor toeristen, zodra we het idee
hebben dat het weer veilig is om daar enkele weken te verblijven, gaan we weer
infodagen organiseren.

Nieuws uit Nederland
Vrijwilligers in Eindhoven
Shop Cambodia

Onze Shop Cambodja is sinds een paar maanden weer open voor klanten en krijgt
een steeds grotere bekendheid. Mensen weten inmiddels dat we een kledingdepot
zijn en ze brengen vaak ook hele mooie bruikbare spullen die wij kunnen verkopen.
Speciale items verkopen we via marktplaats. Onze enthousiaste en hard werkende
vrijwilligers zorgen voor een prachtig winkeltje waar steeds meer terugkerende
klanten iets van hun gading vinden. Hier een impressie van onze Shop Cambodia, al
helemaal aangekleed in de sfeer voor de feestdagen.

Het bestuur werkt op de achtergrond aan een stevige basis van de Stichting en
goede contacten met Cambodja.
Robert heeft de website vernieuwd, de vertrouwde vormgeving, maar allerlei nieuwe
snufjes. Karlijn heeft alle teksten geredigeerd en Ingrid heeft de tekst in het Engels
vertaald, nu kunnen ze in Cambodja ook lezen wat wij over hen op de website
schrijven. Neem gerust een kijkje!
We blijven werken we aan de vernieuwing van de inhoud van de website, deze
nieuwsbrief, de organisatie, het werven van fondsen en andere belangrijke zaken.
Onze samenwerking met Het Wereldhuis in de Laagstraat wordt steeds hechter, wij
willen hen heel erg bedanken voor hun donaties.

Stichting Cambodia-Dutch

Moringaproducten te koop in ons winkeltje en via de webshop

Mocht u ons nog een decemberfeestcadeautje willen sturen, wij zijn blij met iedere
bijdrage:
rekening NL04ABNA0562408525 Stichting Cambodia Dutch

Vast hartelijk bedankt!

