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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.  
  
 
 
Cambodja netwerkdag in Hilversum 
 
Vrijdag 14 september j.l. werd in Hilversum de 2e Cambodja Netwerkdag 
gehouden. 
Op deze dag zijn (Nederlandse) organisaties aanwezig die zich bezighouden met 
hulp aan Cambodja en elkaars ervaringen kunnen opdoen en/of delen. Stichting 
“Hart voor Cambodja” werd vertegenwoordigd door 3 bestuursleden en konden 
participeren in workshops over fondsenwerving, onderwijs en ondernemerschap.   
Onze dank gaat uit naar Stichting De Brug, Hopeful Children Centre, Ideas-at-
Work en Wilde Ganzen die deze Netwerkdag mogelijk hebben gemaakt.  
 



Projecten 2012 
  
Van 8 juli t/m 27 juli 2012 zijn wij, familie Weerman, naar Cambodja gegaan om 
daar de nieuwe projecten te bezoeken. Met eigen ogen hebben wij kunnen zien 
hoe het geworden is.  
 
De aangekomen goederen uit Nederland 
 
Op de foto kun je zien hoe we de goederen uit Nederland aldaar hebben 
uitgedeeld. 
Tijdens deze reis hebben wij veel mensen uit het dorp bezocht. 
Wij werden uitgenodigd om de huisjes van dorpelingen te bekijken en hebben 
moeten constateren dat de bewoners nagenoeg niets hebben dan alleen een 
slaapmat  op de grond en een vuurpotje met één pan. Het huis wordt ook nog 
gedeeld met zovele kinderen. 
Op onze tweede dag in Cambodja, hebben wij ongeveer 50 gezinnen uitgenodigd 
om naar het huis van Oun (zuster van Yean) te laten komen. De dozen vol met 
“Crocs” schoenen, kleding en knuffels waren reeds klaargezet om ze uit te delen. 
Per gezin werden de schoenen en kleding gepast en ondanks de grote armoe 
wachtte iedereen netjes en geduldig op hun beurt. Vervolgens worden er nog wat 
leuke groepsfoto’s gemaakt. Het is erg fijn om de mensen te zien genieten van 
geschonken spullen uit Nederland! Ook wij zijn ontzettend blij met het resultaat. 
Ook het kleine jongetje links op de foto was super blij met zijn nieuwe kleren! 
 
Kinderkleding                    Crocs schoenen  

 



De handnaaimachines 
mee genomen uit 
Nederland kunnen goed 
gebruikt worden in de 
gezinnen waar ze nog 
geen stroom hebben. 

 
 
 

 
 
 

Schoolproject 
 
500 schooluniformen  
Aan een basisschool hebben wij 500 
schooluniformen geschonken. 
In Cambodja is het basisonderwijs gratis, 
maar worden de kinderen verplicht een 
schooluniform te dragen. Een uniform 
heeft daarom een waardevolle betekenis 
voor een kind. We werden hartelijk 
ontvangen door een lange rij klappende 
leerlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinderen helpen waar beide ouders van overleden zijn 
In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij dat we in 2011 een gezin zijn 
tegengekomen waarvan zowel de vader als de moeder in één week zijn 
overleden. De vader is verdronken bij het zoeken naar waterplanten (groenten) 
in een rivier met een sterke stroming en de moeder is in dezelfde week 
overleden doordat ze ernstig ziek was. 
Er bleven 5 kinderen zonder ouders achter waarvan de oudste 19 jaar was en 
tegelijkertijd in één keer de zorg had van vier broertjes en zusjes. Wij hebben de 
kinderen proberen te traceren kwamen erachter dat ze verhuisd zijn naar een 
locatie dicht bij de grens van Thailand. Hier is de kans voor de oudste kinderen 
om werk te vinden, groter.  
Heel graag hadden wij wat willen betekenen voor deze kinderen; helaas kom je 
dan tot de conclusie dat datgene wat je heel graag wilt niet altijd te bereiken is.  
 



We laten twee klaslokalen bouwen en schenken 30 schoolbanken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toen we een basisschool bezochten hoorden we van de leraar dat er een tekort 
was aan klaslokalen voor de jongste kinderen. Hierdoor kon er een groep 
kinderen geen onderwijs krijgen.  
De leraar had zelf al wat houten balken bij elkaar verzamelt met als doel om 
daar in de toekomst een klaslokaal van de bouwen. 
Toen wij dit hoorden hebben we actie ondernomen en opdracht gegeven om bij 
deze basisschool twee klaslokalen te laten bouwen en ook hebben we 30 
schoolbanken voor 60 leerlingen geschonken. De leraar en leerlingen waren er 
erg blij mee. 

 
We geven deze basisschool een 
boekenkast met studieboeken, 
leesboeken en woordenboeken. 
 
In Cambodja is er op basisscholen 
weinig tot geen lesmateriaal. Er wordt 
vaak alleen klassikaal les gegeven 
aan grote groepen kinderen. 
 
 

 
Op deze basisschool hadden ze een  
kleine ruimte voor de kinderen gemaakt 
waar ze rustig konden gaan lezen. 
Kinderen kunnen daar in kleine groepjes 
naar toe gaan om te gaan lezen. Dit is 
erg belangrijk voor kinderen en daarom 
schenkt de stichting ”Hart voor 
Cambodja”  allemaal verschillende 
Cambodjaanse/  
Engelse kinderleesboeken. 
 
 
 

 
 



 
Huizenproject 
In totaal hebben we 14 huizen laten opknappen en 7 nieuwe huizen laten 
bouwen. 
 

Huis voor het opknappen    Huis na het opknappen 

 

 

 
Tijdens ons bezoek kwamen we ook langs deze (op onze kosten) nieuw 
gebouwde huizen.  
Beide gezinnen hadden geen huis en leidden een zwerversbestaan. Van het 
dorpshoofd (burgermeester) mochten we deze twee groene huizen op palen 
bouwen op een openbare ruimte aan het water. De gezinnen waren erg blij met 
hun nieuwe huis en een eigen plekje om te wonen! 
 



Studiekosten voor jongeman 
Iedere Cambodjaanse man wordt geacht voor korte of lange 
periode toe te treden tot de Sangha, de gemeenschap van 
monniken. In het dorp waar wij projecten hebben lopen, zijn 
wij een jongeman tegengekomen die heel graag wil studeren. 
Hij is momenteel monnik. We zullen hem 4 jaar lang financieel 
ondersteunen om hem de opleiding “general management” te 
kunnen laten volgen. Wij zijn tijdens ons bezoek in Cambodja 
ook bij hem lang geweest en hebben met hem gesproken. Hij is erg blij dat hij 
nu de mogelijkheid krijgt om te kunnen studeren. 
 
Lezingen: 

• 17 september 2012 heeft Yean een lezing gegeven aan de Passage 
Meppel Oostenboer 

• 8 januari 2013 geeft Yean een lezing aan de Passage Nieuwleusen 
                      
Donateurs gezocht 
 
Bent u al donateur? 
 
Misschien heeft 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.. heeft u wel eens overwogen om donateur te worden en op vaste 
momenten een bedrag te schenken? Stuur een e-mail, en wij zullen u het 
donateurformulier toesturen. Via een incasso, die u natuurlijk met een simpele 
melding weer stop kan zetten, wordt dan uw donatie geïnd. Zo heeft u 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 willen iedereen bedanken die het afgelopen jaar een  
gift/schenking of donatie heeft gedaan aan onze Stichting Hart 
voor Cambodja.  
Eén voorbeeld van een actie van de familie Lammertsen.  
Ze zetten al een paar jaar bij elke verjaardag en 
nieuwjaarsreceptie een collectebus op tafel en zo wordt er elke 
verjaardag een heel mooi bedrag bij elkaar gehaald. Wij zijn 
heel blij met deze initiatieven en daarvoor hartelijk dank! 
 
Wilt u op de hoogte gehouden worden over de stichting “Hart voor Cambodja” 
stuur dan een e-mail naar info@hartvoorcambodja.nl 


