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Beste mensen,
In deze nieuwsbrief geven we jullie in vogelvlucht een overzicht van onze projecten die we in 2019,
dankzij jullie steun, hebben uitgevoerd.
Dit jaar hebben we geen werkbezoek aan Cambodja kunnen brengen vanwege privé omstandigheden.
Vanuit Nederland heeft Yean in samenwerking met haar zus Oun wel allerlei projecten uitgevoerd.
Oun heeft veel foto’s opgestuurd, die we zullen delen in deze nieuwsbrief.
We zijn van plan om volgend jaar (2020) in juni weer een reis te maken naar Cambodja.

Projecten 2019
Lesmateriaal en schooluniformen
We hebben een basisschool blij gemaakt met 50 leesboeken. Deze boeken worden in de
schoolbibliotheek gelegd zodat kinderen ze kunnen lenen.
Ook hebben de 164 kinderen op deze basisschool een schooluniform en teenslippers gekregen met
daarbij nog een eigen schrift en pen.

Speeltoestellen
Wij hebben dit jaar bij een basisschool speeltoestellen geplaatst, zodat de kinderen tijdens de pauzes
en buiten schooltijd lekker kunnen spelen. We hebben twee schommels en een glijbaan laten maken.
De kinderen waren er erg blij mee en zijn er gelijk mee gaan spelen.
In december gaan wij nogmaals een basisschool blij maken met speeltoestellen!

Ouderen
In totaal hebben wij 240 zakken rijst uitgedeeld aan arme gezinnen en oudere mensen. Hieronder zie
je foto’s van verschillende groepen mensen die rijst hebben gekregen. Er zijn periodes in Cambodja,
vooral tijdens droogte, dat mensen zelf moeilijk aan voedsel komen. Ze kunnen dan in hun eigen tuin
zelf wat verbouwen, maar in bepaalde periodes is dit nog moeilijker.

Klamboes en dekens
Dit jaar hebben wij 400 klamboes en dekens uitgedeeld aan mensen uit 7 verschillende dorpen.
Vanwege het gevaar van malaria delen wij muggennetten aan arme gezinnen uit. Daarmee kunnen
mensen zich beschermen tegen muggen om ziektes te voorkomen.

Veel mensen moeten van ver reizen om de klamboes en dekens op te halen. Oun heeft aan alles
gedacht en heeft zelfs eten gemaakt voor iedereen. 2 grote pannen vol met rijstepap. Zo konden de
mensen klamboes, dekens én een volle buik weer naar huis.

Loempia’s
Wil je ons steunen? 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
Ben je al donateur? Misschien heb je in het verleden zo nu en dan geld gedoneerd aan Hart voor
Cambodja. Natuurlijk zijn we daar heel blij mee. En moet je dat vooral blijven doen!
Maar... heb je weleens overwogen om donateur te worden en op vaste momenten een bedrag te
schenken? Stuur een e-mail, en wij zullen het donateurformulier toesturen. Via een incasso, die je
natuurlijk met een simpele melding weer stop kan zetten, wordt dan je donatie geïnd. Zo heb je er
geen omkijken meer naar.
Met vaste inkomsten uit de donateurs kunnen we namelijk nog meer projecten doen in Cambodja.
Dus: draagt je ons een warm hart (voor Cambodja) toe? Word dan donateur voor een vast bedrag.
Dat kan per maand, halfjaar of jaar, aan jou de keuze (deze donaties kun je bij de belastingdienst als
gift aan te merken).
Wij rekenen op je!

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 jullie steun zien we
het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet!
Namens het bestuur

