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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.

Wat voor kleinschalige projecten hebben we gedaan in 2011
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 hebben 5 waterpompen laten aanleggen, zij pompen schoon water van grote
diepte op.

Waterpomp bij de steengroeve

Schoolproject:
Schoon drinkwater
Uit dit watertje werd water gehaald
waarmee gekookt werd.
Ook dronken de kinderen er uit.

Hart voor Cambodja heeft er voor gezorgd
dat er bij de school water uit de grond
omhoog gepompt wordt met een
elektrische motor.
In het toilet is nu schoon water
Ook wordt het schone water gebruikt om
mee te koken, wassen en drinken.

Lesmateriaal
We schonken lesmateriaal, een boekenkast met Cambodjaans/ Engelse
leesboeken en woordenboeken.

Voor een basisschool leesboeken en een afvalverbranding ton.

Schaduw- recreatieplaats op het schoolplein laten maken
Op een basisschool speciaal voor kinderen uit arme gezinnen heeft de Stichting
Hart voor Cambodja een schaduw- recreatieplaats
laten bouwen (5 x 15 m). Omdat het erg warm is in
Cambodja kunnen de kinderen hier toch lekker
buiten in de schaduw activiteiten ondernemen.
We hebben ook 15 zitbankjes geschonken. De 264
kinderen die op deze school zitten en de leraren
waren er erg blij
mee.

De kinderen bedankten ons met een dansvoorstelling.

Project Kindertehuis
In het dorp Phnom Thom hebben we een kindertehuis waar 19 weeskinderen
wonen geholpen.
We hebben ook het dak van de keuken laten vervangen zodat ze droog kunnen
koken.
Ook hebben we een nieuwe waterpomp, schooluniformen, lesmaterialen en
kleren aan deze kinderen gegeven.

Klamboes en dekens
Wij hebben 200 grote klamboes en dekens uitgedeeld.
De ziekte malaria en knokkelkoorts (denque) komt nog steeds voor in Cambodja.
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 hebben wij arme gezinnen
voorzien van een muskietennet.
Omdat mensen het ’s nachts koud hebben kreeg ieder gezin ook een grote
deken.

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 heeft gezinnen en ouderen geholpen aan
voedsel(rijst).
In totaal deelden we 50 grote zakken van 50 kg rijst uit.

Medische hulp
In Cambodja hebben de mensen geen
ziektekostenverzekering. De medische zorg is erg
duur en daarom hebben veel Cambodjanen niet de
mogelijk als ze ziek zijn om medische hulp te
krijgen. Stichting Hart voor Cambodja helpt de
bevolking als deze medische hulp nodig heeft.
Hier is een jonge vrouw geopereerd aan haar
schildklier op onze kosten.
Dakloos gezin
helpen

Ze leven al 4 jaar in dit kleine hutje
onder een boom in de stad Sissophon

Met het plakken van
banden verdient hij
een klein beetje geld
voor zijn gezin
We gaven het gezin
een klamboe, dekens,
kleren, schoenen en
een grote zak rijst.

Omdat dit gezin niet kon blijven wonen op de plek waar ze nu wonen hebben we
een woonkar laten bouwen. Dit was een grote wens van dit gezin.
Zo kunnen ze zich makkelijk verplaatsen als ze niet meer op een plek mogen
staan.
Eerst een tekening gemaakt zodat de plaatselijke smid de kar in elkaar kon
lassen.

De woonkar wordt hier aangeboden en ook krijgt de man een kist vol met
gereedschappen voor het maken van fietsen en brommers.

Projecten Controleren
Kippenhokken
In 2010 hebben we 21 kippenhokken laten maken met daarin 4 kippen en 1
haan. We bekijken hoe het is gegaan met het fokken van kippen.
We hoorden tegenslagen maar ook veel successen. Zo zagen we bij een gezin
dat er 50 kippen gefokt waren.

Acties voor de Stichting Hart voor Cambodja
Kinderdagverblijf Speelwerk Watervilla te Steenwijk heeft op 12 Juli het
spetterende Zomerfeest georganiseerd. Elk jaar wordt hiermee het begin van de
zomer gevierd met leuke activiteiten voor de kinderen. Dit jaar is er voor
gekozen om geld in te zamelen voor de stichting Hart voor Cambodja. Voor de
kinderen werden er leuke activiteiten georganiseerd waar ze een spellenkaart
voor konden kopen. Er stond een springkussen buiten waar druk gespeeld werd
en binnen werd er blikken gegooid, vissen gevangen, ringen gegooid, koekjes
versierd en natuurlijk feestelijk geschminkt! Voor de ouders was er ook genoeg
te doen, bij de voordeur werden verse loempia’s gebakken en gesmuld. Binnen
konden zij lekkernijen proeven die de kinderen zelf hadden gemaakt. Ook werd
er 2dehands kinderkleding , houten sleutelhangers, knutselwerken en lootjes met
prijzen verkocht. Het was een drukke maar zeer geslaagde en gezellige middag
met veel blije kinderen, ouders en pedagogische medewerkers! Er werd in totaal
269 euro opgehaald met deze actie, dit bedrag wordt aan de Stichting Hart voor
Cambodja over gedragen.

De opbrengst € 269 wordt hier aangeboden door de kinderen.
We willen iedereen bedanken die zich zo ingezet heeft voor deze actie!!

Startavond Bijbelkring en Gemeente Groei Groepen Pauluskerk Wezep
Dinsdag 27 September is er een startavond georganiseerd die in het teken staat
van het gezamenlijke spaarproject “Hart voor Cambodja” en de ontmoeting met
elkaar
Yean vertelt in de Pauluskerk over wat er het afgelopen jaar gedaan is door
“Stichting Hart voor Cambodja”
Na de lezing kunnen Cambodjaanse hapjes geproefd worden en er kunnen ook
producten uit Cambodja gekocht worden.
Iedereen wordt bedankt voor de giften/schenkingen die we het afgelopen jaar
hebben gekregen.
Verkoop loempia’s in Elsloo (Friesland)
Annemarijke de Bruijn en Sib van Buuren hebben samen erg veel loempia’s
gemaakt en verkocht in het mooie plaatsje Elsloo. Er wordt een heel mooi bedrag
binnen gehaald. Annemarijke en Sib bedankt voor jullie inzet!!
Demonstratie klederdracht
Annigje van der Sluis gaf een demonstratie over Staphorster klederdracht. De
opbrengt van deze middag ging naar de stichting. Annigje bedankt!
Lezing vrouwenvereniging in Koekange

Woensdagavond 19 oktober heeft Yean Weerman een lezing gegeven.

Donateurs gezocht.
Bent U al donateur?
Misschien hebt 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.. hebt U wel eens overwogen om donateur te worden en op vaste
momenten een bedrag te schenken? Stuur een mail, en wij zullen U het
donateurs-formulier toesturen. Via een incasso, dat U natuurlijk met een simpele
melding weer stop kan zetten, wordt dan Uw donatie geïnd. En U hebt 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.
De penningmeester

Bedankt!!
We hebben de afgelopen tijd veel giften/schenkingen gekregen van vrienden,
familie, kennissen en 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

