Nieuwsbrief december 2019

We naderen alweer het eind van 2019, hieronder vertellen we iets over onze gerealiseerde
projecten. We willen er echter geen doekjes om winden, dat we ondanks onze grote inzet,
het afgelopen jaar veel donateurs verloren hebben en dat baart ons grote zorgen. Als er
geen verandering in komt zou dat betekenen dat we drastische maatregelen moeten nemen,
zoals het beperken of opheffen van bestaande projecten die we de laatste jaren opgebouwd
hebben.
Kent u mensen die ons willen steunen, die een actie op touw willen zetten op hun werk, op
school of binnen hun relaties, dan staan wij klaar om te zorgen voor de nodige informatie.

Vast bedankt!

Nieuws uit Cambodia
Onderwijs
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we hoe de bouw van de nieuwe school in Samroang
vorderde. De grondwerkzaamheden waren voltooid en de constructie was geplaatst. In de
afgelopen maanden is er een dak opgelegd en is het gebouw gestuct, geschilderd en verder
afgewerkt met deuren en luiken. Met een mooie veranda er voor is het nu bij alle
weersomstandigheden een geweldige plek geworden om lessen te volgen voor de kinderen
uit de omgeving.
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Het is genieten voor de kinderen van de Samroangschool in zo’n nieuwe frisse ruimte.

In het kader van bijscholing en inspiratie van onze leraren, hebben Mr Chheng en Mr Loeurn
in Phnom Penh de workshop “Linking, learning, recource mapping” gevolgd (ondersteund
door Wilde Ganzen). Ze kwamen er heel enthousiast van terug met de uitdaging op andere
wijze reports te schrijven en te onderzoeken hoe je in je eigen omgeving fondsen kunt
werven om zo minder afhankelijk te worden van steun uit het buitenland.

Gezondheid
Op onze website hebben we al een stuk geplaatst met informatie over ons ambulance
project. De tuk tuk ambulance waarmee zwangere vrouwen in geval van een gecompliceerde
bevalling naar een ziekenhuis in de stad Siem Reap gebracht kunnen worden heeft zijn beste
tijd gehad, hij wordt nl. ook veelvuldig ingezet bij andere spoedgevallen. Na diverse
reparaties is onze tuk tuk ambulance aan vervanging toe. Uit de district-meeting is het
verzoek gekomen om een degelijk vervoermiddel, dat patiënten sneller en comfortabeler
kan vervoeren van onze healthcare naar het ziekenhuis.
2

De wens is om een sterke wagen aan te mogen schaffen, die bestand is tegen het rijden over
de zandwegen met plassen en kuilen. De mooie donaties van gulle gevers en de opbrengst
van onze acties hebben gezorgd dat we al goed op weg zijn. Als we nog 6000 euro kunnen
verzamelen, dan kan de wens vervuld worden.

Het personeel van de Health Care kreeg bijscholing: het reanimeren van babies

Gezinnen
Onze Stichting stimuleert zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zo verstrekken we alleen
voedselpakketten in situaties waar mensen wel erg hun best doen, maar waarbij het nog
niet lukt om voor hun gezin te zorgen.

Lopende projecten
De hevige regenval in Khnar Po maakt dat de toegangsweg vaak nauwelijks bereikbaar is
door de grote plassen en de modder. Een grote verbetering is het plaatsen van een
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rioleringssysteem onder de weg, zodat de infrastructuur verbetert. De mensen zijn erg blij
met de financiële ondersteuning van Cambodia-Dutch.

Samen staan we sterk: de weg is weer berijdbaar

Naaischool Takeo
Sochjaan heeft haar passie gevonden in de naaischool! Enkele jaren geleden namen we dit
meisje onder onze hoede en zorgden dat ze herstelde van jarenlange ondervoeding. Ze
leefde wel op, maar in het primaire onderwijs was ze niet zo succesvol. Wat geweldig om te
merken dat de naailessen haar zo inspireren en dat ze daar haar plek gevonden heeft.
Hieronder Sochjaan in een in Cambodja zo geliefde dracht: een pyjama, lekker luchtig,
comfortabel en zeker niet alleen in bed!
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Vrijwilligers in Cambodja
Tamar en Mabel hebben de afgelopen weken leuke acties opgezet in Chukk: hygiënelessen,
tanden poetsen en haren wassen.

Nieuws uit Nederland
Nieuwe projecten
Rita gaat binnenkort een paar weken naar Cambodja om onze projecten te bezoeken en om
onze leraren te inspireren en om zich goed op de hoogte te stellen van de voortgang van
onze projecten.
In december nemen we weer deel aan de scholencompetitie in Eindhoven. Leerlingen spelen
een spel dat hen bewuster maakt van de wereld ver buiten onze grenzen.
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.

Vrijwilligers naar Cambodia
Nu het op het politieke vlak weer wat rustiger is, kunnen we weer vrijwilligers voorlichten en
hen begeleiden om goed voorbereid een aantal weken in onze communes te werken.
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Vrijwilligers in Eindhoven
Begin november hebben we een maffe spelletjesavond georganiseerd, waarbij we elkaar
weer van een hele andere kant leerden kennen. Henry en Myriam bouwden een kraam op
bij de “Andere Mert”, Henry staat hier klaar om bezoekers enthousiast over onze Stichting
te vertellen.

Acties van de stichting
Een hele succesvolle actie was het Straatfeest, waar vrijwilligers van onze Stichting
Cambodia Dutch de hele dag voor lekkere drankjes zorgden. We bedanken het
organiserende comité voor de uitstekende samenwerking. Het werd een geweldig gezellig
buurtfeest.
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Shop Cambodia
Onze Shop Cambodja krijgt steeds meer bekendheid en de sfeer in ons winkeltje wordt erg
gewaardeerd. Het leuke is dat we al een flink aantal vaste klanten hebben die keer op keer
spullen komen brengen en dan even rondsnuffelen om even later met iets leuks de deur uit
te gaan. We hebben een klein aantal vrijwilligers, die heel veel werk verzetten. We kijken er
naar uit om ons team uit te breiden, loop gerust binnen en vraag even een van de
medewerkers.

Hier doen we het natuurlijk voor: allemaal blije gezichtjes! Alle gulle gevers bedankt !Fijne
feestdagen gewenst namens alle vrijwilligers, leraren, kinderen en ieder die betrokken is bij
onze CDO!
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