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Beste Mensen,
Het is alweer een tijd geleden dat we een nieuwsbrief hebben geschreven maar
we hebben bewust gewacht met het schrijven omdat Yean van 23 januari t/m 11
februari ’09 op vakantie is geweest naar Cambodja.
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan.
Een rollator en looprek gekregen van Anne Marijke Smit.
17 oktober ’08 kregen we van de Praxis Meppel een rolstoel aangeboden.
14 januari heeft Yean een lezing gegeven over Cambodja bij Passage in Meppel.
Deze avond was georganiseerd in “Ogterop” in Meppel en er kwamen deze avond
75 vrouwen luisteren naar de lezing. Na afloop was er de mogelijkheid om
loempia’s te kopen. De opbrengt gaat naar de Stichting Hart voor Cambodja.
Tijdens deze avond hielpen Annigje van der Sluis en Marco Weerman mee.
We willen Passage Meppel bedanken voor deze geslaagde avond.
Hennie Weerman heeft 3 april op de markt gestaan in Saloom.

Wat was de reden dat Yean naar Cambodja is gegaan?
Toen Yean nu alweer 20 jaar geleden in Nederland is komen wonen kreeg
elke familie een Nederlands gastgezin toegewezen die ons de Nederlandse
gewoontes moest bijbrengen en haar kon helpen bij bijv. het invullen van
formulieren.

Mevr. J. Nijholt heeft Yean in deze periode heel goed geholpen met allerlei
zaken.
Op dit moment heeft Yean nog steeds een heel goed contact met mevr. J. Nijholt
en ziet haar nu ook als pleegmoeder.
In november 1999 nadat Yean hoorde dat haar echte moeder erg ziek was is ze
samen met Marco en mevr. J. Nijholt en Dhr. K. v/d Weide terug gegaan naar
Cambodja, Yean had haar vader en moeder al 17 jaar niet meer gezien.
Yean heeft haar vader en moeder en drie zussen weer ontmoet, en dit was voor
haar een hele emotionele gebeurtenis.
Een half jaar na deze ontmoeting is haar moeder overleden.
9 jaar later, mevr. J. Nijholt is inmiddels 80 jaar had ze nog een grote wens,
Cambodja bezoeken en nog eens de familie van Yean ontmoeten.
Yean wilde heel graag met Mevr. J. Nijholt mee en samen met haar dochter
Caroline en schoondochter Anne-marijke zijn ze naar Cambodja gegaan.
Na de nodige voorbereidingen zijn ze vrijdag 23 januari ‘09 vertrokken.
Wat hebben ze gedaan namens de stichting “Hart voor Cambodja”.
Namens de stichting Hart voor Cambodja werd een rolstoel (aangeboden door de
Praxis) en een rotator en looprek meegenomen voor de mensen die dit hard
nodig hebben.

We hadden een doos vol T-shirts van de “Pieter zand school” meegekregen om
uit te delen aan de bevolking. Ook hier zijn ze altijd erg blij mee.

Er werden weer een doos vol met gebruikte brillen meegenomen die we van
mensen uit Nederland hadden gekregen.
De brillen zijn uitgedeeld onder de plaatselijk bevolking
Ook zijn er 12 nieuwe leesbrillen geschonken door een collega van Yean.
Er is 150 kilo rijst aan 10 oudere mensen uitgedeeld die afhankelijk zijn van
buren, kennissen of kinderen. De mensen waren er erg blij mee.

Op een basisschool waar wij in 2006 speeltoestellen hebben geschonken zijn wat
reparaties gedaan om de speeltoestellen weer veilig te kunnen gebruiken. Veel
kinderen zijn hier weer blij mee gemaakt en kunnen weer lekker spelen op het
schoolplein.
Ook is het hek gerepareerd van de basisschool.

Veel kinderen kunnen niet naar school en moeten de hele dag spullen verkopen.
Dit meisje loopt chips te verkopen in de hoofdstad Phnom penh.

Door de armoede eten de mensen nog steeds insecten en dieren die wij niet zo
snel op ons bordje zouden hebben liggen.
Hier worden gefrituurde spinnen verkocht.

Hier worden gevilde muizen verkocht op de markt.

We hebben gedaan wat we konden doen voor de stichting Hart voor Cambodja,
en we hebben een heel goed gevoel overgehouden aan dit bezoek.
De volgende reis hopen we weer nieuwe dingen op te kunnen zetten want er is
nog heel veel te doen in een land als Cambodja.
Onze Stichting “Hart voor Cambodja” is een organisatie voor kleinschalige
hulpverlening en ontwikkelingswerk in Cambodja.
“Hart voor Cambodja” zamelt geld in door de verkoop van o.a loempia’s en het
houden van lezingen door Yean en andere acties door andere leden van de
stichting.
Natuurlijk kunt u ook altijd donateur worden van onze stichting door
maandelijks, per kwartaal of eenmalig een bedrag over te maken.
Alle schenkingen zijn welkom.

Bedankt!!
We hebben de afgelopen tijd veel giften/schenkingen gekregen van vrienden,
familie en kennissen. Het is voor ons niet mogelijk om iedereen hiervoor
persoonlijk te bedanken daarom willen via deze nieuwsbrief iedereen bedanken.
Wil je op de hoogte gehouden worden over de stichting “Hart voor
Cambodja” stuur een e-mail naar info@hartvoorcambodja.nl

