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Beste mensen,  

 
Van 14 t/m 30 november 2014 zijn Yean en Marco op werkbezoek geweest in 

Cambodja. Het was een kort bezoek maar wel zeer intensief omdat Yean haar 
vader in het ziekenhuis lag en we hier ook heel druk mee waren.  
Yean’s vader is de week voor onze aankomst in Cambodja aangereden door een 

brommer en heeft hierdoor zijn onderbeen gebroken. Yean is regelmatig naar het 
ziekenhuis geweest om haar vader te bezoeken.  

 
Tussendoor hebben we veel gerealiseerde projecten kunnen bezoeken. In deze 
nieuwsbrief kunt u lezen wat wij dit jaar hebben gedaan.   
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Projecten 2014 
 

Spullen opsturen naar Cambodja met een containerschip  
 

In het begin van het jaar hebben wij 
via stichting Sawasdee twee kub aan 

spullen mee kunnen sturen naar 
Cambodja. We verzamelen in 
Nederland veel verschillende spullen 

en delen deze uit.  
Via particulieren hebben wij onder 

andere veel kleren en 
tuingereedschappen gekregen. Ook 
hebben wij via Firma Boer Staphorst 

een inzamelactie gevoerd voor 
gereedschappen. 

 
Ikea zonne-energie lampen uitdelen 
 

Van Brecht de Bruijn (werkzaam bij 
Ikea) hebben we een doos vol met 
zonne-energie lampen gekregen. 

Dinsdag 25 november zijn we naar een 
arm gebied gereden waar de huizen 

nog geen elektriciteit hebben. Na een 
lange tocht in onze auto over smalle 
zandwegen komen we aan bij hele 

armoedige huisjes gemaakt van 
bamboe en bladeren. We nemen de 

doos vol met lampjes mee. Yean’s zus, 
Oun, gaat naar alle huisjes om de 

mensen bij elkaar te roepen zodat we 
de lampen in een keer uit kunnen delen. Als iedereen is gearriveerd delen we de 
lampen uit, iedereen kijkt er met veel bewondering naar en je ziet ze allemaal 

denken: wat is dat nu weer? Oun haalt een lamp uit de verpakking en legt uit 
hoe het werkt. De zonne-energie oplader kun je uit de lamp halen en overdag in 

de zon leggen. De lampjes kunnen de hele nacht branden. Ook delen we knuffels 
uit aan kinderen die bij ons zijn komen te staan.  

 
Dozen vol met verbandmiddelen   
 
Verbandmiddelen zijn erg schaars in Cambodja.  
We hebben onder andere via de EHBO vereniging 

veel verbandmiddelen gekregen.  
 

Op de foto zie je dat we de dozen overhandigen 
aan een arts van een plaatselijk ziekenhuis. Hij 

geeft aan dat het ziekenhuis deze spullen goed 
kan gebruiken.  

 



 
 

Computers uit Nederland  
 

We maken een middelbare school blij met 
drie computers en twee voetballen. Met 
deze computers gaat de school 

computerlessen geven aan de kinderen.  
 
Uitdelen spullen 
  
In Cambodja kom je veel 
kinderen tegen zonder kleren of 

met vieze/kapotte kleren.  
 

Vanuit Nederland hebben wij 
veel kleren mee gekregen van 
particulieren en ook van de 

bedrijven zoals Adama Business 
kleding. 

 
Ook krijgen we schoenen, crocs 
en badslippers van de bedrijven 

Siebenga en Stappers. 
We rijden met een auto vol met 

kleding en schoenen naar een 
gebied waarvan we weten dat 
er veel arme mensen wonen.  

We delen de kleding en 
schoenen uit en kinderen 

reageren erg verbaast maar 
zijn er erg blij mee.  

 

 
Hoe langer je op een plek blijft staan om kleren uit te 

delen, hoe meer mensen er om je heen komen staan. 
Iedereen wacht geduldig af tot ze aan de beurt zijn.  
Ook hebben wij een aantal knuffels vanuit Nederland 

meegenomen, alle kinderen krijgen spontaan een brede 
glimlach op hun gezicht wanneer zij één van deze 

knuffels krijgen. Erg mooi om te zien dat deze kinderen 
zo blij zijn met iets kleins.  
 

 
 



Huizenproject 
 
Vele gezinnen hebben geen huis of slechts een hutje van plastic of bladeren. 

Stichting Hart voor Cambodja hielp dit jaar zes gezinnen door middel van het 
schenken van nieuwe huizen.  

 
Oun weet in de omgeving van Phnom Thom precies welke gezinnen een nieuw 
huis nodig hebben. Oun bezoekt deze gezinnen en overlegt met ze of ze op de 

grond waar ze wonen een nieuw huis mogen bouwen. Als zeker is dat dit ook 
mag zorgt de Stichting Hart voor Cambodja dat de bouwmaterialen gehaald 

kunnen worden.  
Bij de plaatselijk bouwmarkt worden materialen ingekocht zodat iedereen in het 
dorp er profijt van heeft.  

Oun regelt een timmerman die weet hoe de huizen gebouwd moeten worden en 
dorpsbewoners helpen ook mee met de bouw van het huis.  

 
De huizen zijn dorpshuizen op houten palen met een betonnen sokkel. Ze worden 
op palen gebouwd omdat er regelmatig in de regentijd overstromingen zijn.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Waterpompen 

 
Wanneer je verder het binnenland intrekt, kom je soms door gebieden waar nog 

geen enkele waterpomp is. 
Schoon drinkwater is erg belangrijk en in Cambodja is dit nog helemaal niet 

vanzelfsprekend. In veel gebieden hebben mensen geen schoon water. Zij halen 
dan water uit poelen en beekjes, wat vaak vervuild water is.  
Dit jaar laat Stichting Hart voor Cambodja twee waterpompen slaan bij een 

basisschool en een klein dorp. Om de waterpomp wordt beton gestort zodat het 
niet modderig wordt. Mensen gaan niet alleen voor het drinkwater naar de 

waterpomp maar er wordt ook gedoucht en de was gedaan.  

  

 
Schooluniformen 
 
Dit jaar besluiten we om een lagere 
school te helpen die erg afgelegen ligt. 

Als we van de verharde weg afslaan 
rijden we minstens 8 kilometer over 

kleine zandwegen. De wegen zijn 
gelukkig redelijk goed want in 
november is het “winter tijd” en dit 

houdt in dat het overal droog is. Naar 
een half uur rijden over de hobbelige 

zandwegen komen bij aan bij de 
school. 
 

Kinderen in Cambodja mogen gratis 
naar school maar zijn wel verplicht om 

een schooluniform aan te hebben. 
Sommige ouders zijn zo arm dat ze 
geen uniform kunnen kopen of 

kinderen hebben afgedragen/vieze 
uniformen aan.  

 



We schenken aan alle 375 kinderen op de school een schooluniform. Yean’s zus, 

Oun, heeft alle maten van de kinderen gevraagd en de schooluniformen op maat 
laten maken bij een kleermaker. Ook zijn er voor alle kinderen teenslippers. Met 

de container hebben we allemaal spullen uit Nederland opgestuurd. Hierbij zaten 
ook leuke tasjes van Waterschap Reest & Wieden en van de Gemeente 
Staphorst. Deze delen we uit aan alle kinderen. De kleuterklassen krijgen 

allemaal nog een leuke knuffel. Als alle kinderen de spullen hebben trekken ze 
het snel aan, wij zien ze stralen en ze zijn er allemaal heel erg blij mee! 

 

Rijstzakken 
Als je hier in Cambodja bent hoor je de verhalen en de achtergrond van mensen.  

Kinderen die bij oma wonen omdat beide ouders overleden zijn aan aids. Of 
ouders die naar Thailand zijn gegaan om geld te verdienen en hun kinderen 

hebben achtergelaten bij opa en oma. Een vrouw die erg ondervoed en zwak is 
en toch nog voor haar kinderen moet zorgen. Ook oudere mensen hebben het 
vaak niet makkelijk en zijn afhankelijk van hun kinderen of buren.  

 
Veel van deze gezinnen hebben 

het erg zwaar en Stichting Hart 
voor Cambodja zorgt ervoor dat 
deze gezinnen een grote zak 

(50 kilo) rijst krijgen.  
De mensen komen langs om de 

rijstzak op te halen. Ook 
schakelen wij een brommertaxi 

in om de zakken rijst bij de 
gezinnen en ouderen te laten 
bezorgen.  

 
In totaal delen we 50 zakken 

rijst uit, een zak rijst kost in 
Cambodja 20 dollar.  
Dankzij de vele giften kunnen 

wij dit doen en de mensen in  
Cambodja zijn er erg dankbaar  

voor.  



Uitdelen spullen en interview  
 
Dit jaar zijn wij terug gegaan naar een gezin waar wij 

in 2013 een huis aan hebben geschonken (zie foto). 
Van Yean’s zus, Oun, krijgen we te horen dat de man 

van dit gezin pasgeleden is overleden.  
 
Donderdag 20 november rijden we met een auto die 

helemaal vol geladen is met kleding/knuffels uit 
Nederland naar een afgelegen dorpje.  

We moeten minstens 6 km over zandwegen rijden voor 
we uiteindelijk bij het dorpje aankomen. 
De eerste indruk die wij krijgen is dat het er allemaal 

erg armoedig uitziet. Als we de dozen/zakken met 
kleren uit de auto halen zien we de eerste 

nieuwsgierige kinderen al aan komen lopen.  
   
We lopen naar het huisje van het gezin en voordat we de dozen open hebben 

staan er al minstens 20 kinderen en ouders om ons heen.   
Eén voor één worden de kledingstukken uitgedeeld en hierbij wordt goed 

gekeken of het kledingstuk ook past. Hoe langer we bezig zijn hoe drukker het 
word. Soms moeten we mensen bij de dozen weghalen omdat ze er zelf al in aan 
het kijken zijn. 

Kinderen, ouders en ouderen zijn erg blij met de gekregen kleding en wij moeten 
zelf soms lachen van de enthousiaste reacties van de mensen. Zo is er 

bijvoorbeeld een doof meisje wat helemaal blij is als ze een pyjama broek en 
jasje krijgt. Ook veel kinderen stralen helemaal van blijdschap als ze met een 
mooi T-shirt en broekje rondlopen. 

 
Als alle spullen uitgedeeld zijn gaan wij 

naar het huis van het gezin.  
We zien een jonge vrouw zitten met vier 

jonge kinderen.  
Allereerst geven we haar een tas vol 
met kleren en dekens en vragen haar of 

we een paar vragen mogen stellen. Ze 
gaat onder haar huis op een 

bamboetafel zitten samen met haar vier 
kinderen en wij gaan erbij zitten.  
Yean stelt de vragen en vertaald het.  

 
Hoe heet je en hoe oud ben je? 

Een beetje verlegen zegt ze: Ik ben Srei 
en ben 28 jaar oud.   
 

Hoe gaat het nu? 
Srei verteld ons dat het op zich nu wel 

goed gaat maar dat ze weinig eten 
heeft.  
 

 
 



Hoe kom je aan eten? 

Srei zegt dat de buren haar nu helpen met eten omdat ze zelf geen geld heeft 
om iets te kopen.  

 
Yean informeert naar haar man  
Srei vertelt dat haar man in juni ’14 is overleden. Hij was al langere tijd zwak, 

nadat hij een week op een school als bouwvakker had gewerkt kreeg hij last van 
zijn spieren en rug en had veel pijn. Binnen een week is hij overleden. Ze weet 

niet precies waar hij aan gestorven is (wij denken dat hij denque ofwel 
knokkelkoorts heeft gehad). 
Tevens verteld ze dat haar eerste man ook al is overleden. Hier heeft ze drie 

kinderen mee gekregen en met van haar tweede man één kind. 
 

Gaan de kinderen naar school?  
De oudste twee kinderen zijn 7 en 9 jaar oud en gaan naar school.  
 

Gaat het goed met de kinderen?  
Waarop de kinderen zelf antwoorden dat het wel goed gaat maar dat ze school 

niet leuk vinden. Yean vertelt de kinderen dat het wel erg belangrijk is om goed 
te leren. 

 
Wat vinden de buren/omgeving ervan dat ze een huis hebben gekregen?  
Srei geeft aan dat ze erg blij voor haar zijn. Ook is ze er zelf nog steeds heel blij 

mee. Het feit dat zij nu een goed huis heeft is een zorg minder, haar kinderen 
hebben nu goed onderdak.  

 
Wat voor werk zou je graag willen gaan doen?   
Srei verteld dat ze wel op het rijstveld wil werken maar omdat de kinderen nog 

zo klein zijn lukt dit niet. Ze zou ze dan mee moeten nemen en is moeilijk voor 
haar. 

 
Hoe kijk je tegen de toekomst aan?  
Srei geeft aan dat ze hier niet over nadenkt en dat ze dag voor dag bekijkt hoe 

ze rond kan komen en hoe ze haar vier kinderen eten kan geven.  
 

Als laatste vraagt Yean aan Srei of zij nog een droom/wens heeft?  
Srei moet even nadenken voordat ze antwoord geeft en zegt dan heel zachtjes: 
“genoeg eten voor mijn kinderen”.  

   
Ik (Marco) kijk naar Yean en zie dat ze de tranen in haar ogen heeft staan. We 

besluiten om Srei, vanuit onszelf, wat dollars te geven om de eerste tijd van te 
kunnen eten. We nemen afscheid van haar en ze bedankt ons voor alle gekregen 
kleren en spullen.  

 
Als we terug lopen naar onze auto zijn we er stil van en zeggen tegen elkaar: 

“wat kan iemand veel pech hebben in zijn leven”.   
 
Dit is één van de verhalen van de mensen die wij helpen, zo zie je dat er in 

Nederland heel veel dingen vanzelfsprekend zijn maar dat dat in Cambodja zeker 
niet het geval is. Mensen hebben weinig en zijn blij met de kleinste dingen. 

 



Studie project twee leerlingen 

We financieren voor het vierde leerjaar de studie voor Yari Lam. Hij volgt de 
opleiding General Management. Hij is erg blij dat hij nu de mogelijkheid krijgt om 
te kunnen studeren. De studie kost per jaar 400 dollar. 

 
Ook financieren we voor het twee leerjaar de studie van Untak. Hij volgt de 

opleiding voor architect in de hoofdstad Phnom Penh. Wij hebben telefonisch 
contact met hem tijdens onze reis. Hij bedankt ons dat wij het voor hem 
mogelijk maken om te kunnen studeren. De studie kost per jaar 600 dollar.  

 
 
Activiteiten: 

- 18 februari 2015 geeft Annigje een lezing over het koningshuis in 
Nijeveen; 

- 5 maart 2015 geeft Annigje een lezing in Bejaardenhuis Meenthe 
Genemuiden; 

- 22 april 2015 geeft Annigje een lezing in het Hervormd dienstgebouw 

Rouveen. 
                      

 
Donateurs gezocht 
 
Bent u al donateur? 
Misschien heeft u in het verleden zo nu en dan geld gedoneerd aan Hart voor 

Cambodja. Natuurlijk zijn we daar heel blij mee. En u moet dat vooral blijven 
doen! 

Maar.. heeft u wel eens overwogen om donateur te worden en op vaste 
momenten een bedrag te schenken? Stuur een e-mail, en wij zullen u het 
donateurformulier toesturen. Via een incasso, die u natuurlijk met een simpele 

melding weer stop kan zetten, wordt dan uw donatie geïnd. Zo heeft u er geen 
omkijken meer naar. 

Met vaste inkomsten uit de donateurs kunnen we namelijk nog meer projecten 
doen in Cambodja. 
Dus: draagt u ons een warm hart (voor Cambodja) toe, word dan donateur voor 

een vast bedrag. Dat kan per maand, halfjaar of jaar, aan u de keuze. 
 

En, ook die donaties zijn voor de belastingdienst als gift aan te merken. 
 

Wij rekenen op u. 
 
Paul de Bruijn 

Penningmeester 
 

 

Bedankt! 
We willen iedereen bedanken die het afgelopen jaar een gift/schenking of donatie 

heeft gedaan aan onze Stichting Hart voor Cambodja.  
 

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de stichting “Hart voor Cambodja” 
stuur dan een e-mail naar info@hartvoorcambodja.nl 
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