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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, bedrijven en niet te vergeten
natuurlijk: onze donateurs.
Daarnaast houdt Yean lezingen over haar leven in Cambodja en de opbrengst
hiervan gaat ook naar de stichting.

Acties voor de Stichting Hart voor Cambodja

Op 5 november 2011 kregen wij van het Agnieten College
uit Wezep te horen dat onze stichting was uitgekozen
voor de goede doelen actie die de school elk jaar in
november organiseert.
De gehouden activiteiten door het Agnieten College bestonden uit:
• een vermeerderingsactie door de leerlingen van klas 1.
Iedere leerling heeft van de school € 10.00 ontvangen met de bedoeling
om dit bedrag aan het einde van de actie vermeerderd in te leveren.
• Klas 2 heeft aan een sponsorloop meegedaan.
• De klassen 3 en 4 deden mee aan het groot Wezeper Dictee.
Deelname was niet kosteloos maar dit was totaal geen belemmering voor
zowel leerlingen als voor de ouders of vrienden. De animo voor het
meedoen was enorm.
Astrid van ’t Land heeft namens de stichting meegedaan aan het groot
Wezeper Dictee. Haar resultaat was bovengemiddeld en zij ging met dit
resultaat tevreden naar huis.
Op 23 december 2011 zijn wij (Yean en Marco Weerman) en Astrid van ’t Land
naar het Agnieten College gegaan om een geldbedrag in
ontvangst te mogen nemen.
Wij hadden geen idee hoeveel geld bij elkaar was opgehaald
door de acties en werden totaal overrompeld door het bedrag
van € 4.000,-- in ontvangst te mogen nemen van de heer Wim
Westerink. Wim Westerink zijn wij erg dankbaar omdat hij
degene is die ervoor gezorgd heeft dat wij voor deze actie in
aanmerking mochten komen.
Astrid heeft alle leerlingen en docenten bedankt voor hun
enthousiaste inzet en ingestoken energie. Wij zullen de school
te zijner tijd informeren wat we met het geld hebben gedaan.

Lezingenen:
•

•
•

20 mei 2012 heeft Hennie Weerman
een lezing gegeven aan de kinderen
van de Kinderkerk van de
Pauluskerk in Wezep.
17 september 2012 geeft Yean een
lezing aan de Passage Meppel
Oostenboer
12 februari 2013 geeft Yean een
lezing aan de Passage Nieuwleusen
Lezing kinderkerk kinderen

Voorbereiding bezoek Cambodja 2012
Er gaat heel wat voorbereiding in zitten om nieuwe projecten op te zetten.
In februari 2012 heeft het bestuur overleg gehad en besloten welke
kleinschalige projecten opgezet gaat worden.
Dit zijn de projecten die we in 2012 gaan uitvoeren:
Huizen opknappen
Er worden ongeveer 15 á 20 huizen (die in erg slechte staat verkeren)
gerenoveerd.
Schooluniformen
We willen 500 schooluniformen + teenslippers aan een school schenken, omdat
de school deze mogelijkheid zelf niet aan de kinderen kan bieden.
Schoolprojecten/Lesmateriaal
Voor een aantal basisscholen zal waar mogelijk een boekenkast en leesboeken
en ander lesmateriaal worden aangeschaft.
Daarnaast zullen de kinderen op school een warme maaltijd aangeboden krijgen.
Studiekosten voor jongeman
Een jongeman in het dorp wil graag studeren, zijn vader is overleden en hij heeft
de middelbare school afgerond. Hij wil dolgraag gaan studeren maar heeft hier
geen geld voor. Deze jongeman is heel serieus en wij gaan hem financieel
ondersteunen om een studie “General Management” te laten volgen.
Waterpompen
Plekken waar meerdere gezinnen gebruik kunnen maken van een nieuwe
waterpomp.
Bekijken welke bestaande waterpompen gerepareerd moet worden
Weeskinderen helpen
Kinderen helpen waarvan beide ouders overleden zijn
Ter plekke bekijken hoe we dit ouderloos gezin kunnen helpen.

Hoe gaat dit dan allemaal in zijn werk? (van vraag tot uitvoering):
Yean informeert bij haar zus Oun wat de kosten zijn van de genoemde projecten.
Oun woont in het kleine dorpje Phnom Thom. Door haar betrokkenheid met het
dorp zet Oun zich ontzettend in en ondersteunt de stichting door de lopende
zaken voor haar rekening te nemen. Oun zorgt ervoor dat de prijsopgaven van
de verschillende projecten op tijd aan Yean worden doorgegeven.
Omdat de mensen in Cambodja geen beleving hebben van het tijdsverschil
tussen verschillende continenten, is het erg moeilijk om dit uit te leggen. In de
zomermaanden is er 5 uur tijdsverschil tussen Nederland en Cambodja. Daarom
komt het ook regelmatig voor dat wij erg vroeg of midden in de nacht gebeld
worden. Omdat het erg duur is om vanuit Cambodja naar Nederland te bellen
neemt Yean het gesprek over als Oun haar belt. Telefonisch contact is en blijft
belangrijk om een goed overzicht te behouden over de bestaande en nieuwe
projecten.

De prijsopgaven die Yean van haar zus uit Cambodja krijgt, belandt bij onze
penningmeester Paul de Bruijn, die de bedragen in de begroting opneemt.
In maart 2012 is het financieel plaatje rond en kan er gestart worden met de
uitvoering van de eerste projecten.
Oun is momenteel erg druk bezig met het aansturen/opzetten van de eerste
verschillende projecten.
• De eerste huizen zijn gerenoveerd;
• de schooluniformen en teenslippers zijn besteld;
• de jongeman is begonnen met zijn studie;
• ook zijn de eerste contacten met verschillende lagere scholen gelegd voor
het aanschaffen van leesboeken en lesmateriaal.
Van 8 juli t/m 27 juli 2012 gaan wij (gezin Weerman met de kinderen Liën en
Dilan) naar Cambodja om daar de nieuwe projecten te bezoeken.
Met eigen ogen zullen we dan zien hoe het geworden is.
Ook gaan we een bezoek brengen aan de kinderen waarvan beide ouders vorig
jaar zijn overleden en natuurlijk hulp bieden waar het mogelijk is.
Dit werk kunnen we realiseren omdat er veel mensen in Nederland zijn die een
goed hart toedragen aan de mensen in Cambodja.
In onze volgende nieuwsbrief zullen we de foto’s van de projecten laten zien.

1,6 miljoen mensen getroffen door
overstromingen Cambodja
De overstromingen in Cambodja zijn de ergste in zestig
jaar. Drie kwart van het land heeft maanden onder
water gestaan.
In totaal zijn 1.6 miljoen mensen
door de overstromingen getroffen.
De overstromingen worden
veroorzaakt door aanhoudende regenval in geheel ZuidoostAzië. Een deel van de rijstoogst in Cambodja is nu al als
verloren te beschouwen. Huizen, wegen en bruggen zijn
beschadigd. Daardoor zijn de meest getroffen gebieden
alleen over water bereikbaar.

Huizen op laten knappen:
Deze berichten hebben we allemaal kunnen lezen en zien op de TV.
Cambodja een land waar al zo
veel armoede is word sinds
augustus 2011 getroffen door
overstromingen.
Ook in het gebied waar onze
Stichting Hart voor Cambodja
actief is werd getroffen door
overstromingen.
Veel gezinnen wonen in kleine
huizen en de daken of muren zijn
in zo’n slechte staat dat de
gezinnen doornat blijven.
Stichting Hart voor Cambodja
helpt 20 gezinnen door huizen op
te knappen zodat ze het in het
vervolg droog kunnen blijven.
Dit is een van de 20 huisjes die de Stichting gaat opkappen
Goederen opsturen met zeecontainer
Een deel van de vorige zending 2011 is al uitgedeeld, bepaalde spullen moeten
nog uitgedeeld worden. Dit wordt gedaan tijdens ons komende bezoek aan
Cambodja.
Op 9 juni 2012 gaan wij (Yean en Marco) 2 m³ goederen wegbrengen naar de
Stichting Sawasdee in Zeeland. Deze stichting zet zich ook in voor Cambodja en
stuurt 2x per jaar hulpgoederen per zeecontainer naar Cambodja. De heer
Loontjes van Stichting Sawasdee biedt ons de mogelijkheid om onze goederen

dan ook mee te laten sturen en geeft ons hiervoor 2 m³ containerruimte. Heel
fijn dat dit allemaal kan, nogmaals bedankt.
De container zal gevuld worden met:
• 8 computers,
• 15 naaimachines,
• 2 rolators,
• shirts en blouses (gedoneerd door
Scania),
• 5 dozen met Crocks schoenen
(gedoneerd door marktkoopman
Siebenga uit Staphorst),
• kleding, petjes, knuffels en
veiligheidshelmen.
• klein huishoudelijk materiaal.

Marktkoopman Siebenga schenkt
5 dozen crocks schoenen

Eind juli 2012 zal de zeecontainer met een schip naar
Cambodja vertrekken. Het bestuur van Stichting Hart voor
Cambodja wil iedereen hartelijk bedanken voor de
ontvangen goederen.
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, kinderen van de kinderkerk en nevendienst van de Pauluskerk
uit Wezep en de bijbelkringen van de kerken uit 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
Het Bestuur
Stichting Hart voor Cambodja

