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                        Nieuwsbrief maart   2021 

 

Nu wij zelf in een lockdown zitten vanwege Covid-19 en velen van ons pittige tijden 
doormaken is het misschien wat veel gevraagd om ook nog over de grens te kijken, zelfs 
helemaal naar Cambodja. Wie toch wil weten hoe het daar voorstaat, hieronder een deel 
van een verslag uit www.trefpuntazie.com van 31 januari 2021: 
 
 “Economie Cambodja en Thailand naar dieptepunt: schulden lopen op 

De economie van Cambodja is doordrenkt van schulden. Ondanks halleluja-verhalen over 
olie voor de kust keldert de Cambodjaans economie van dieptepunt naar dieptepunt. De 
grootste killer is de stagnatie van aanvoer uit China door de COVID-19 pandemie. Fabrieken 
in het Khmer-land zijn daardoor door hun voorraden heen. Met als resultaat gedwongen 
werkonderbrekingen, vertraging in het productieproces en massale ontslagen. Zelfs op eten 
wordt er bezuinigd, zegt NGO Licadho. 

Vooral de toeristische en kledingsectoren zijn het hardst getroffen. De Wereldbank schat dat 
de Cambodjaanse economie in 2020 met twee procent en dit jaar met 4 procent groeit. Dat 
is laag in vergelijking met de consistente 7 procent gemiddelde groei in de laatste tien jaar. 
De toeristenindustrie is stil komen te staan omdat het internationale vlieg- en reizenverkeer 
is opgeschort. In de kledingsector zijn ondertussen tientallen fabrieken gesloten. Duizenden 
werknemers zijn nu werkloos, er is geen ander betaald werk voorhanden. Het afgelopen jaar 
zijn 129 textielfabrieken gesloten, wat neerkomt op zo’n 70.000 werknemers die hun baan 
en inkomen verloren.” 

Het bovenstaande heeft grote invloed op de bevolking. De Engelse lessen worden minder 
bezocht omdat de kinderen vaak op pad zijn om eten te zoeken voor hun familie, het is nu 
hard nodig om meer voedselpakketten uit te delen, om de mensen niet te laten 
verhongeren.   

 

Onderwijs 

We zijn dan ook blij om ook positieve berichten te kunnen schrijven: In de commune Khnar 
Po hebben we voor Run Sreylis, een heel slim meisje, een donateur gevonden die haar 
opleiding aan de university in Siem Reap wil financieren.  

http://www.trefpuntazie.com/
https://www.trefpuntazie.com/coronavirus-legt-economie-cambodja-lam/
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Hierboven de aanvraag en bedankbrief van Run Sreylis. 
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En in Takeo is Kimlang bijna klaar met haar opleiding voor lerares in het Cambodjaanse 
onderwijs, met als extra vak Engels. De directeur van het voortgezet onderwijs van haar 
commune heeft gevraagd of zij de Engelse en computerlessen wil verzorgen! Heel bijzonder 
vinden we het dat ze naast haar werk op de scholen, hoe dan ook verbonden wil blijven met 
het werk voor CDO. Dus geeft ze ook Engelse lessen in ons schooltje en in Muen Prochan. Ze 
ontpopt zich, ondanks haar jonge leeftijd, als een betrouwbare coördinator voor ons werk in 
het zuiden!  

Kimlang is super gemotiveerd om door te leren en gelukkig hebben we een donateur 
gevonden, die de tweejarige opleiding voor haar master-degree financiert.  

 

Een tweedehands brommer voor Noong graag! 

Lhea de broer van Lhaom ( de kinderen die door Jan onder zijn hoede waren genomen) is 
inmiddels een serieuze student van rond de twintig, hij volgt nu het tweede jaar van banking 
& administration aan de universiteit. Dit wordt mogelijk gemaakt door CDO en de 
organisatie STUDY2CHANCE. Deze organisatie draagt ook bij in de kosten van de studie van 
Noong. Hij is aangemeld voor de universiteit in Siem Reap. Hij heeft besloten om in zijn dorp 
te blijven wonen, hij wil de afstand van Chhuk naar Siem Reap (30km) met een brommer 
afleggen. We zoeken een donateur die voor een vervoermiddel en benzine wil zorgen. Ben jij 
dat, misschien samen met je familie? Laat het ons even weten.  

mr Chheng en mr Loeurn volgden een training bij Change the Game, daar zien we nu 
resultaten van: de rapportages over het werk en de financiën zien er steeds professioneler 
uit. Chheng schreef hierover: “Conference of second step for three days ready finished and 
waiting fort he last step next month on 22/23 december 2020. Thank you very much CDO 
always supporting us. And thank you Wilde Ganzen for the opportunity to visit this training.”                                  
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Gezondheid 

Iedere keer als Rita contact heeft met Mr Chheng of Mr Phea vertellen zij hoe blij de 
commune is met de ambulance, hij wordt optimaal ingezet voor de gemeenschap. Aangezien 
de Cambodjanen nog lang niet aan de beurt zijn voor vaccinaties, kan de medische staf niet 
veel meer doen dan het desinfecteren van ruimtes. 

       

                                                                                

In de medische post wordt aandacht besteed aan voorlichting, hieronder informatie over 
meningitis(hersenvliesontsteking) en dengue (gele koorts) waaraan nog vele Cambodjanen 
overlijden. Het dragen van mondkapjes is ook verplicht om verdere verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. 
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Nieuws uit Takeo 
 
In Takeo is de laatste maanden hard gewerkt, de oude versleten deur van het schooltje is 
vervangen door een stevig houten exemplaar, in ieder geval kunnen de kalkoenen niet meer 
in de klas overnachten. 
  

          
 
Ook hebben ze zich uitgeleefd op de muren van het vrijwilligershuis: moringagroen! ( van 
binnen en van buiten). In de ruimte is vloerbedekking gelegd en er is een kleine bibliotheek 
ingericht: de CDO library, die op veel belangstelling kan rekenen. Kinderen kunnen er op hun 
gemak een boek lezen of huiswerk maken. Met dank aan onze donateurs! 
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Een kleine bibliotheek voor de schoolkinderen in Takeo 

 
Verrassend was de reactie van de directeur van de secundairy school, waar Kimlang Engelse 
les en computerles geeft. Hij had in overleg met Kimlang gevraagd om een 
vuilverbrandingsplaats bij het schoolplein, maar zijn bedankbrief betrof zijn blijdschap over 
de aanschaf van een vlaggenmast! Net als de poort bij de ingang van het schoolplein is een 
vlaggenmast een hoog gewaardeerd object. Gelukkig zorgt de directeur er met de kinderen 
voor dat het schoolplein er picobello uitziet.     
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Een vlaggemast voor de secundairy school 
 

Ceremonie voor Jan 
 
Zijn bij ons in Nederland door ontkerkelijking en verstedelijking veel ceremonies verdwenen, 
in het Boeddhistische Cambodja zijn ze een onlosmakelijk onderdeel van het leven. Zij tonen 
dankbaarheid en vieren de verbondenheid met voorouders en geliefden die deze wereld 
verlaten hebben. Achttien februari had Phea met de familie Baca, een altaartje voor Jan  
ingericht met o.a. veel eten, kaarsen, een potje wierook, waar ook de onontbeerlijke 
sigaretten niet ontbreken, net als zijn dagelijkse ice-coffee. Ook in Jans huis werd aandacht 
aan hem besteed en aan het werk dat hij daar verricht heeft. 
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Ook werd er begin oktober aan Jan gedacht, toen men het vijftien dagen durende 
boeddhistische feest Pchum Ben vierde, Cambodjanen eren dan hun voorouders en 
overleden dierbaren, 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.  

Nieuw dak voor Sambath-school                                                                  

We kunnen het haast niet geloven, maar dankzij de gulle gaven van onze geweldige donoren 

hebben we het gewenste bedrag voor een nieuw dak voor de school in Sambath bijna rond! 

Ontzettend bedankt! We kunnen onze aanvraag nu binnenkort aan Wilde Ganzen sturen. 
     wij hebben bijna genoeg gespaard voor het nieuwe dak van deze school 
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Nieuwe projecten 

Omdat we het bovenstaande project zo goed als rond hebben, kijken we natuurlijk al weer 
naar nieuwe mogelijkheden. Een ecofarm!  Het huis, dat Jan gekocht had om zijn pensioen te 
vieren, willen we ombouwen tot ecofarm, waar we de ideeën van Jan alsnog willen 
realiseren. Het enigszins vervallen huis is nu gestript, zodat we verdere plannen kunnen 
ontwikkelen voor een functionele ruimte met woongelegenheid, met een CDO kantoor en 
waar mogelijk ook studenten/vrijwilligers kunnen verblijven. In de volgende nieuwsbrief 
gaan we meer over dit project vertellen. 

 

Vrijwilligers naar Cambodja 

Zodra we weer veilig over de wereld kunnen reizen, starten we onze activiteiten voor het 

begeleiden van vrijwilligers die naar Cambodja willen gaan. We hebben al wat info-

aanvragen gekregen van enthousiaste mensen voor september! 
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Nieuws uit Nederland      

Vrijwilligers in Eindhoven 

Shop Cambodia 

Ook onze Shop Cambodja is gesloten voor klanten, dat betekent dat we onze inkomsten 

waar we de naaischool mee financieren mislopen. Gelukkig doen we wat mogelijk is: soms 

brengen mensen spullen op afspraak en op woensdag wordt er achter gesloten deuren hard 

gewerkt om te sorteren en te verbeteren. Door artikelen op marktplaats te adverteren lukt 

het toch om wat inkomsten te verkrijgen. Eind maart willen we de winkel weer openen, 

waarbij we ons aan de afspraken willen houden. 

Met een smoesje wisten we Ada, onze sleutelbewaarster en trouwe vrijwilliger bij ons 

winkeltje, naar de loods te lokken, waar we haar in klein gezelschap trakteerden op een 

verrassingslunch voor haar tachtigste(!) verjaardag.  

We blijven werken we aan de vernieuwing van de website, deze nieuwsbrief, de organisatie, 

het werven van fondsen en andere belangrijke zaken.  

                                                            

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 scholen zijn maanden 
dicht geweest en nu mogen de kinderen weer een aantal dagen onderwijs volgen. 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. 

                                                              Stichting Cambodia-Dutch                                                                                                                        


