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Beste mensen,
Van 3 t/m 24 juli 2015 zijn Rick, Liën, Dilan, Yean en Marco op werkbezoek
geweest in Cambodja.
In deze nieuwsbrief kun je lezen welke projecten HVC heeft uitgevoerd.

Projecten 2015
Spullen opsturen naar Cambodja met een containerschip
20 maart 2015 hebben wij via stichting Sawasdee 36
bananendozen aan spullen mee kunnen sturen naar
Cambodja. We verzamelen in Nederland veel verschillende
spullen en delen deze uit.
Via particulieren hebben wij onder andere kleren en
speelgoed gekregen. Ook hebben wij van de Hema in Meppel
en Adama Business kleding veel nieuwe kleren gekregen.
Van het bedrijf Siebenga en Stappers krijgen we schoenen,
crocs en badslippers.
Op 26 april komt de container aan in kustplaats
Sihanoukville in Cambodja. De container moet daar eerst 10
dagen blijven staan om eventueel gecontroleerd te worden
door de douane. Hierna wordt vervoer geregeld, zodat alle
dozen naar Yean’s zus Oun kunnen worden gebracht.

Huizenproject
Vele gezinnen hebben geen huis of slechts een hutje van plastic of bladeren.
Stichting Hart voor Cambodja hielp dit jaar vijf gezinnen door middel van het
schenken van nieuwe huizen.
Oun informeert bij leraren van lagere scholen in de omgeving van Phnom Thom
naar 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.

Het zit niet altijd mee!!
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.
Oun heeft in juni een bedrijf ingeschakeld om twee waterpompen te laten slaan
in een gebied waar het altijd erg droog is. Mensen in dit gebied hebben in de
droge tijd onvoldoende drinkwater. Het bedrijf heeft een aantal keren geprobeerd
om water te vinden in de grond maar dit is nog niet gelukt. In november gaan ze
nogmaals proberen om grondwater te vinden. Als het gelukt is zullen we dit op
onze facebookpagina zetten.

Rijstzakken
Een project wat eigenlijk elk
jaar wel weer terugkomt, is het
uitdelen van 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.

Werken aan het
voorkomen van ziektes
Vanwege het gevaar van
malaria delen wij 150
muggennetten aan arme
gezinnen uit. Daarmee
kunnen mensen zich
beschermen tegen muggen.
Ook delen we 150 dekens
uit.

Op een basisschool laten we een toilet bouwen
We bezoeken een lagere school waar 375 kinderen op
zitten.
Op deze school is geen toiletgebouw aanwezig en
kinderen moeten hun behoefte in de bosjes doen.
Omdat hygiëne erg belangrijk is laten we 2 wc’s bouwen.
Als we bij het toiletgebouw komen zien we dat
het al bijna af is. Er moet nog wel het een en ander
gedaan worden aan de afwerking van de wc. Ook moet de
grond rondom het toiletgebouw opgehoogd worden.
Kinderen en leerkrachten zijn erg blij met deze
donatie.

Uitdelen schoolspullen op lagere scholen
Op een aantal lagere scholen delen we tassen en pennen uit die we gekregen
hebben van het waterschap Reest en Wieden.
Ook delen we schoolmaterialen uit gekregen van het Office Depot te Zwolle.

Interview met Bonchaat
Oun heeft via een leraar van een lagere school te horen gekregen dat er een
gezin is die een erg slecht huis hebben. Ook hebben ze het financieel heel zwaar.
Oun gaat op werkbezoek bij dit gezin en ziet met eigen ogen dat snel hulp nodig
is.
In overleg met Hart voor Cambodja wordt besloten om een nieuw huis te bouwen
voor dit arme gezin.
7 juli gaan we op pad om dit gezin te
bezoeken, we laden eerst de auto vol met
goederen zoals een zak rijst, kleding,
muggennet en een deken.
Het gezin woont in een dorpje heel erg
achteraf, als we er naar toe rijden komen
we erachter dat we niet met de auto bij
het huisje kunnen komen. De laatste 2
kilometer moet we lopen. Onderweg zien
we veel boeren op het land werken en een
hele mooie natuur. Het is aan het einde
van de middag en wij hebben het allemaal
erg warm. Als we aankomen bij het huis
zien we dat de moeder thuis is en horen
dat ze net terug is van haar werk.
Yean houdt een interview met haar:
Hoe heet je en hoe oud ben je?
Mijn naam is Banchaat en ik ben 44 jaar oud.
Hoe heten je kinderen en hoe oud zijn ze?
Banchaat vertelt ons dat ze drie dochters heeft Sreywa is 13 jaar oud, Sreywaan
is 11 jaar oud en de jongste heet Sreywin en is 8 jaar oud. (Kinderen zien er in
Cambodja veel jonger/kleiner uit doordat ze geen goede voeding krijgen)
Is je man ook thuis?
Banchaat vertelt dat haar
man 7 maanden geleden is
overleden en ze er nu
alleen voor staat met drie
kinderen.
Waar is je man aan
overleden?
Ze weet niet precies waar
hij aan overleden is, hij is
getest op aids maar had dit
niet.
Haar 1e man is wel
overleden aan aids en zij
vertelt ons dat zij nu ook
aids heeft en haar oudste
dochter ook.

We zien dat haar oudste dochter een grote ontsteking achter haar oor heeft wat
er erg pijnlijk uit ziet. Ze kijkt erg somber en ziet er slecht uit.
Hoe kom je aan geld/eten?
Banchaat zegt dat ze bij boeren op het land gaat werken en onkruid moet
wieden, plantjes verpoten en allerlei andere werkzaamheden moet doen.
Als ze een hele dag gewerkt heeft krijgt ze 3$, 5$ of 7$. Ze vertelt dat er soms
periodes zijn dat er weinig werk is op het land. Ze kan dan ook geen geld
verdienen.
Wanneer begint de werkdag en tot hoe laat moet je werken?
Ze vertelt dat ze ’s morgens om 6.00 uur begint met werken en dat ze om
ongeveer 17.00 uur vrij is. Ze heeft tussen de middag wel een korte pauze om
wat te eten en haar medicijnen (voor aids) te nemen.
Hoe kom je aan de medicijnen tegen aids?
Eén keer in maand kan ze medicijnen ophalen bij het regeringsziekenhuis in
Mongkol Borei.
Banchaat vertelt dat zij erg blij is met onze hulp. Zij kijkt vol trots naar haar
nieuwe huis.
We delen de kleding uit aan
haar kinderen en geven het
muggennet en deken en
een grote zak rijst. Hier
kan ze minstens drie
maanden van eten samen
met haar gezin. We nemen
afscheid van Banchaat
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.

De kleine Sreywin was
erg blij met haar
nieuwe kleren, ze
bleef maar lachen.

Uitdelen spullen
Na een lange vliegreis komen wij 5 juli
aan bij het huis van Oun. Hier staan
alle 36 bananendozen keurig netjes
opgestapeld in de keuken van het huis.
Op elke doos staat geschreven wat erin
zit.
De volgende dag beginnen we gelijk
met het uitpakken. We sorteren de
kinderkleding zoveel mogelijk op maat
zodat het makkelijk wordt als we het
gaan uitdelen.
In Cambodja kom je veel kinderen en
ook volwassenen tegen met oude of
kapotte kleren.
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.
Alle kinderen krijgen spontaan een brede glimlach op hun gezicht wanneer zij
een kledingstuk of knuffels krijgen.

Studie project twee leerlingen
We financieren voor het vierde leerjaar de studie voor Yari Lam. Hij is zijn
opleiding General Management aan het afronden. Hij is erg blij dat hij nu de
mogelijkheid krijgt om te kunnen studeren. De studie kost per
jaar 400 dollar.
Ook financieren we nu het twee leerjaar de studie van Untak. Hij
volgt de opleiding voor architect in de hoofdstad Phnom Penh.
Hij bedankt ons dat wij het voor hem mogelijk maken om te
kunnen studeren. De studie kost per jaar 600 dollar.

Activiteit
Yean geeft 16 maart 2016 een lezing bij de vrouwenvereniging in Zuidwolde

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

