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Beste mensen,
Van 9 t/m 19 september 2016 zijn Rick, Liën, Dilan, Yean en Marco op werkbezoek geweest in
Cambodja. In deze nieuwsbrief geven we jullie in vogelvlucht een overzicht van een aantal resultaten
die we in 2016, dankzij jullie steun hebben behaald.

Projecten 2016
Spullen opsturen naar Cambodja met een
containerschip
22 juli 2016 hebben wij via stichting Sawasdee 32
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
gekregen. Ook hebben wij van Siebenga crocs en
badslippers gekregen. Van de EHBO vereniging en
BHV bedrijf krijgen we veel verbandmiddelen.

Op 26 oktober heeft Yean’s zus Oun de
dozen opgehaald uit Battambang en met een
gehuurde pick-up truck meegenomen naar
haar huis.
Bij ons volgende bezoek aan Cambodja gaan
wij de spullen uitdelen.

Huizenproject
Dit jaar hebben we ook weer een huizenproject. In totaal hebben wij 6 huizen laten bouwen. Op de
eerste foto is één van de ‘oude’ huizen te zien, in dit huisje wonen maar liefst 3 gezinnen! Ze hebben
van ons materiaal gekregen om een nieuw huis te bouwen op palen. Voordat we weg gingen hadden
ze hem af.

Speeltoestellen
In het jaar waarin HVC officieel is opgericht, alweer 9 jaar geleden,
zijn er speeltoestellen bij een schooltje geplaatst. Toen wij er waren
hadden de kinderen vakantie, maar het schoolhoofd vertelde ons
dat de kinderen zoveel met de speeltoestellen spelen dat het
helemaal versleten was. In de glijbanen, gemaakt van ijzer, zaten
grote gaten. De wipwap was gebroken en de schommels waren ook
versleten. We hebben deze speeltoestellen laten repareren, zie hier
het eindresultaat!
(toevallig ook nog in de kleuren van HVC!)

Uitdelen schoolspullen op lagere scholen
We hebben een afgelegen schooltje bezocht met ongeveer 280 kinderen. Ieder kind heeft een
schooluniform, teenslippers, schrift en pen gekregen. De gezichten van de kinderen zeiden genoeg!
De school heeft leesboeken gekregen voor in de bibliotheek, zodat de kinderen deze kunnen lenen.
Natuurlijk is ook plezier belangrijk, dus hebben we balletjes, hoepels en tekenspullen uitgedeeld.

Waterpompen
Ook dit jaar hebben wij 1 waterpomp laten maken.
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.

Ondersteunen van ouderen
Veel ouderen in Cambodja zijn op zichzelf aangewezen, daarom is dit een doelgroep die HVC niet
moet vergeten. Ze worden door ons een beetje ondersteund in eerste levensbehoeften. Zo hebben
ze van ons een zak rijst van 50 kg gekregen. Tevens hebben ze van ons een deken en klamboe
gekregen. In Cambodja brengen muggen ziektes over, daarom is een klamboe van levensbelang.

Medisch
We hebben uit Nederland een aantal medische spullen
meegenomen. Deze spullen zijn afgegeven aan een
plaatselijke medische post. De dokters waren erg blij met
deze spullen en gaven aan dat dit goed van pas komt!

Activiteiten
-

21 januari 2017 een lezing bij de Vrouwenvereniging in IJhorst
21 februari 2017 een lezing bij de Vrouwenvereniging in Alteveer
19 april 2017 een lezing bij de Christenvrouwengroep in Lemele

Loempia’s
Wilt u ons steunen? Wij verkopen loempia’s op bestelling! 6 stuks voor € 5,- (bevroren).
Je kan de loempia’s bij ons bestellen door ons te mailen: info@hartvoorcambodja.nl

Nieuw project voor 2017
Een leraar van een kleine basisschool in Cambodja vertelde ons dat hij al enkele jaren bezig is om 3
klaslokalen erbij te krijgen. Dit omdat er veel te weinig klaslokalen zijn om alle kinderen in zijn dorp
onderwijs te geven. Elk jaar vraagt hij het aan bij het ministerie van onderwijs in Cambodja maar elke
keer word het afgewezen. Hij gaf aan dat dit komt omdat zijn basisschool in een afgelegen gebied
ligt.
Eenmaal in Nederland terug hebben we overleg gehad, Hart voor Cambodja heeft op dit moment de
mogelijkheid om in 2017 één klaslokaal te bouwen. Ons doel is om deze school te helpen en ook de
andere twee klaslokalen te bouwen. Hiervoor is nog $ 8.000,- nodig. Gaan jullie ons daarbij helpen?
Word dan donateur!

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. Ook in 2017 blijft Hart voor Cambodja zich inzetten, en met uw steun zien we het
nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet.

