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Beste mensen,

Postbank: NL20INGB0003183491

Dit jaar hebben we geen werkbezoek aan Cambodja kunnen brengen. Dit omdat er verkiezingen
waren en het nogal onrustig was in bepaalde gebieden van het land. Vanuit Nederland heeft Yean in
samenwerking met haar zus Oun wel allerlei projecten uitgevoerd.
In deze nieuwsbrief geven we jullie in vogelvlucht een
overzicht van onze projecten die we in 2018, dankzij jullie
steun, hebben uitgevoerd.
We zijn alweer druk bezig met de voorbereiding van onze
reis in 2019!

Projecten 2018
Dit jaar hebben wij wederom een lading spullen op
kunnen sturen naar Cambodja. Dit is dankzij de hulp van
stichting Sawasdee. Wij hebben onder andere kleren,
schoenen, EHBO verbandmiddelen, pennen, brillen en
computers opgestuurd.

Ziekenhuis
Bij een klein ziekenhuis hebben wij babykleren uit Nederland afgegeven. Als er hier baby’s worden
geboren hebben mensen soms weinig of geen kleren. Daarom is het fijn dat het ziekenhuis wat
kleren op voorraad heeft.

Hier nog een aantal foto’s waar kleren worden uitgedeeld:

Ouderen
Rijst wordt 3x per dag gegeten in Cambodja. HVC deelt zakken van 50 kilo rijst uit, aan voornamelijk
oudere mensen en gezinnen die het moeilijk hebben. Iedereen heeft de oorlog in Cambodja
meegemaakt en iedereen heeft een eigen verhaal. Ouderen zijn vaak alleen, of moeten voor
kleinkinderen zorgen. Zoals op foto’s hieronder wel te zien is leven mensen in krotten en onder erg
arme omstandigheden. Met het uitdelen van rijst nemen we een stukje zorg van mensen weg, ze zijn
hier erg dankbaar voor. In totaal delen we 80 zakken rijst uit.

Schoollokalen
Vorig jaar hebben jullie de schoollokalen
misschien al voorbij zien komen. Dit jaar is
het laatste lokaal afgemaakt. Dit was voor
ons een groot project, maar zeker een
project wat het waard was. Er kunnen
maar liefst 300 kinderen naar school toe.

Lesmateriaal en schooluniformen
Schoonuniformen zijn in Cambodja erg
belangrijk want zonder mag je niet naar school
toe. We delen aan 250 kinderen een
schooluniform en teenslippers uit. Ook krijgen
alle kinderen een eigen schrift en pen.
De school krijgt lesmateriaal aangeboden zoals
o.a. leesboekjes, extra pennen en schriften.
We zijn momenteel nog druk bezig om een
aantal speeltoestellen op het schoolplein te laten
plaatsen zoals een schommel en een wip wap.
Hier hebben we nog geen foto’s van maar deze
zullen we nog op Facebook zetten!

Bouwen van een huis op palen
Dit jaar bouwen we voor een gezin met
4 kinderen een nieuw huis. De moeder
van het gezin heeft een spierziekte en
kan moeilijk lopen. Op de foto
hiernaast zie je hoe het gezin woonde.
Materialen worden bij de plaatselijke
bouwmarkt gekocht.
Met een vrachtauto worden de
materialen naar de plek gebracht.
Hieronder is het nieuwe huis te zien,
waarmee dit gezin weer een nieuwe
start kan maken.

Loempia’s
Wij verkopen loempia’s op bestelling! 6 stuks voor € 5,- (bevroren). Je kan de loempia’s bij ons
bestellen, neem even contact op met een van ons als je interesse hebt.

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 (deze donaties kunnen bij de belastingdienst als gift
aan te merken).
Wij rekenen op u.

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!
Namens het bestuur

