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Beste Mensen,  
 
 
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. 
Ook krijgen we giften van bijv. scholen, kerken en bedrijven.  
Daarnaast houdt Yean Lezingen over haar leven in Cambodja en de opbrengst 
hiervan gaat ook naar 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat voor kleinschalige projecten gaan we doen in 2011 
 
Caroline, Andre, Martijn en Lizette Mannak. 
Yean en Marco, Liën en Dilan Weerman gaan 24 Juli t/m 20 Augustus 2011 naar 
Cambodja en zullen er persoonlijk voor zorgen dat al het ingezamelde geld goed 
besteed wordt en bij de arme mensen in Cambodja terecht komt. 
U kunt onze reis volgen op www.hvc.waarbenjij.nu 

Waterpompen:  

Er is in Cambodja ook een groot probleem op het gebied van schoon drinkwater. 
Nog steeds drinken mensen van het besmette water uit poelen en meren. In dit 
stilstaand water leven ook koeien, eenden en andere dieren. Daarnaast doet de 
bevolking zelf hun behoeften hierin. In het droogseizoen staat het water zeer 
laag en blijft er soms alleen nog modder over. Mensen moeten dan soms 
kilometers ver lopen om water te halen. Beschikken over zuiver water is dus 
zeker een noodzaak! 

Wij willen dit probleem oplossen door middel van het plaatsen van 
waterpompen. Daarom gaan wij van te voren na bij de bevolking waar er 
waterpompen nodig zijn. We bespreken de plaatsen met de aannemer en komen 
een prijs overeen. Na het plaatsen van de waterpompen controleren we 
deze persoonlijk.  
De plannen zijn om alle geplaatste waterpompen van onze eerdere projecten te 
onderhouden.  
 
Scholen  
Wij willen graag opnieuw lesmateriaal schenken, omdat er nog veel scholen zijn met 
een beperkt aantal lesmaterialen. 

Onder lesmaterialen verstaan wij: 

• Lesboeken 
• Engelse boeken 
• Leesboeken  
• Landkaarten en wereldbollen 
• Schriftjes + pennen 

Daarnaast willen wij ook andere projecten op scholen uitvoeren bijv. 

• Zitbankjes schenken 
• Schaduwplekken creëren d.m.v. bomen 
• Speeltoestellen plaatsen 
• Eerder geplaatste speeltoestellen controleren en evt. laten repareren 
• Prullenbakken schenken 
• Eten(rijst) geven, op bepaalde scholen eten de kinderen 's middags namelijk 

op school 
• Uniformen uitdelen aan kinderen zodat ze naar school toe kunnen. (een 
schooluniform is in Cambodja verplicht als je naar school gaat)  

 



 
Kippenhokken 
We gaan bekijken hoe het met kippenhokken gaat die we vorig jaar gegeven 
hebben aan arme gezinnen. 
Als we zien dat het project geslaagd is gaan we nog 15 kippenhokken erbij laten 
maken. 
Deze worden geschonken aan de door ons uitgekozen gezinnen. Zo krijgen deze 
gezinnen ook eten en eventueel  inkomsten door bijv. de verkoop van eieren en 
kippen. 
 
Klamboes  
Ten eerste willen wij helpen om de ziekte malaria en knokkelkoorts 
(denque) tegen te gaan. Het is moeilijk voor te stellen dat de ziekte malaria of 
knokkelkoorts aan veel mensen het leven kost. Zeker als je weet dat levens 
gered kunnen worden door middel van simpele middelen als een muskietennet 
(klamboe). Om de uitbreiding van de ziekte malaria tegen te gaan willen wij 
arme gezinnen voorzien van een muskietennet . Op dit moment hebben we 200 
grote klamboes besteld en deze gaan we uitdelen als wij in Cambodja zijn.     
 
Dekens 
Van de bevolking kregen we de vraag of de Stichting Hart voor Cambodja ook   
dekens kan schenken aan de allerarmsten. Dit omdat nog steeds veel mensen 
(vooral in de wintertijd) het ’s nachts koud hebben. 
Ze hebben geen geld om zelf  kleding of dekens te kopen.  
Op dit moment hebben we 200 dekens besteld en deze gaan we uitdelen als wij 
in Cambodja zijn.    
 
Voedsel  
Wereldwijd stijgen de voedselprijzen. De prijzen van landbouwproducten als 
graan, rijst, maïs, sojabonen, melk en suiker zijn de afgelopen jaren enorm 
gestegen, waardoor de bevolking in de armste regio's van de wereld de kosten 
niet meer op kan brengen. 
Ook in Azië (Cambodja) zie je dat de allerarmsten steeds meer moeite krijgen   
om aan voedsel te komen.  
Stichting Hart voor Cambodja gaat gezinnen en ouderen helpen aan 
voedsel(rijst). 
 
Medische hulp 
Stichting hart voor Cambodja staat altijd open om medische hulp te geven waar 
nodig is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan:  
 
Netwerkdag  
3 maart 2011 van 10.00 t/m 16.00 uur zijn Paul de Bruijn, Yean en Marco 
Weerman naar de netwerkdag “Cambodja” in Leusden geweest. 
Het doel van deze eerste netwerkdag is om andere Stichtingen die werkzaam zijn 
in Cambodja te ontmoeten en van elkaar te leren.   
Ook elkaar om advies kunnen vragen als dit nodig is. 
Er waren 15 deelnemende organisaties op deze netwerkdag aanwezig. 
Het is de bedoeling dat elke aanwezige organisatie in maximaal 10 minuten een 
presentatie geeft van de activiteiten in Cambodja.   
Het was een succesvolle dag waarin we veel geleerd hebben van elkaar. 
Via de stichting  Sawasdee kunnen we eind Juli 2011 2 kub goederen gratis 
meesturen met een zeecontainer.  
We zijn erg druk geweest met het inzamelen van goederen. 
31 mei 2011 hebben we de goederen naar een opslagloods in Driewegen 
(Zeeland) gebracht. 
  
Er zijn bedrijven die ons hierbij sponsoren: 
 

• Fa. Boer “Staphorst” heeft voor € 103,= aan gereedschap geschonken. 
• Rabobank Staphorst heeft een doos vol met spullen geschonken. 
• Reest & Wieden Waterschap te Meppel heeft 2 dozen leuke spullen 
geschonken. 

• De kringloopwinkel “de Ark” heeft een trapnaaimachine geschonken en 
een rollator . 

• Lindenholz rijwielen “Rouveen” heeft een doos kleren en bidons 
geschonken. 

• Siebenga schoenen van de markt Staphorst heeft 7 grote dozen aan 
schoenen geschonken, o.a. crocks, en gymschoenen. 

 
    Siebenga schoenen                   2 kub goederen   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via particulieren hebben we 8 rollators, 3 handnaaimachines, computer, laptop, 
brillen, kleren en knuffels enz. gekregen. Wij willen iedereen hier hartelijk voor 
bedanken! 
 



 
 
 
Op koninginnendag loempia’s verkocht 
 
30 april waren we uitgenodigd door de Oranjevereniging “Staphorst” om op de 
markt loempia’s te verkopen. 
Het was een hele gezellige en geslaagde ochtend. Stichting Hart voor Cambodja 
heeft voor € 382,- aan loempia’s verkocht.    
 
 
Medische hulp 
We hebben begin mei ’11 een jonge vrouw financieel ondersteund voor een 
operatie aan haar schildklier. Momenteel is ze uit het ziekenhuis en is ze aan het 
herstellen van haar operatie. Het gaat goed met haar. 
 
Geplande acties: 
 

• Lizette Mannak gaat 14 juni ’11 op school een benefiet concert organiseren 
en lekkere Cambodjaanse loempia’s verkopen om geld in te zamelen voor 
de Stichting Hart voor Cambodja. 

• Annemarijke en Sib gaan 18 juni loempia’s verkopen op de markt in 
Elsloo. 

 

 

Bedankt!! 
We hebben de afgelopen tijd veel giften/schenkingen gekregen van vrienden, 
familie, kennissen, Bijbelkringen Pauluskerk te Wezep en Oldebroek.  
Hiervoor allemaal nogmaals hartelijk bedankt. 
 
Wilt u op de hoogte gehouden worden over de stichting “Hart voor Cambodja” 
stuur een e-mail naar Info@hartvoorcambodja.nl 
 

Bestuur                                                                                                          

Voorzitter Yean Weerman 
Secretaris Marco Weerman 
Penningmeester Paul de Bruijn 
Algemeen bestuurslid Annigje van der Sluis 
Algemeen bestuurslid Astrid van het Land 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


