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Beste mensen,  
 
Afgelopen september zijn Yean en Marco namens HVC in Cambodja geweest. In deze nieuwsbrief 
geven we jullie in vogelvlucht een overzicht van onze projecten die we in 2017, dankzij jullie steun, 
hebben uitgevoerd.   
 

 
Projecten 2017 
 
Verbandmiddelen 
Wij hebben van de EHBO vereniging Staphorst en van 
Save Tec verbandmiddelen gekregen en deze uitgedeeld 
bij een lokaal klein ziekenhuis.  
 
We geven deze spullen zodat de mensen die in het 
ziekenhuis behandeld worden ook niet hoeven te betalen 
voor de verbandmiddelen.  
 

 
 

mailto:info@hartvoorcambodja.nl
http://www.hartvoorcambodja.nl/
https://www.facebook.com/EHBO-vereniging-Staphorst-851164104922487/?fref=mentions


Schoollokalen 
Een leraar van een kleine basisschool in Cambodja vertelde ons dat hij al enkele jaren bezig is om drie 
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. 
Dit jaar hebben we besloten om voor deze school 3 klaslokalen bij te bouwen, een groot project, 
waardoor de school aan veel meer kinderen in het gebied onderwijs kan geven.  
 

 
 



Ouderen  
Rijst wordt 3x per dag gegeten in Cambodja 
(als mensen genoeg te eten hebben 
tenminste). HVC deelt zakken van 50 kilo 
rijst uit, aan voornamelijk oudere mensen. 
Iedereen heeft de oorlog in Cambodja 
meegemaakt en iedereen heeft een eigen 
verhaal. Ouderen zijn vaak alleen, of 
moeten voor kleinkinderen zorgen. 
In totaal hebben we 50 zakken rijst 
uitgedeeld. 
 

Uitdelen spullen 
We hebben veel spullen vanuit Nederland op kunnen sturen en uit kunnen delen. Van Fa. Siebenga 
schoenen hadden we veel badslippers en crocs schoenen gekregen, zoals jullie op de foto’s kunnen 
zien waren de mensen er erg blij mee.  
 



Activiteiten 
Op 7 februari 2018 geeft Yean een lezing bij de Vrouwen van nu in IJhorst. 

 
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 

 

 
 

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


