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Beste Mensen,
Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Wij hebben het de afgelopen
periode best wel druk gehad met allerlei acties en lezingen. Hier zul je in deze
nieuwsbrief alles over lezen.
Het is mooi om te zien dat zoveel mensen zich inzetten om geld in te zamelen
voor een stichting als “Hart voor 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.
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.
In juni 2008 gaan we weer 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. We zijn al druk met het voorbereiden van deze reis en
het project.
De plannen zijn om waterputten te laten slaan, uniformen te geven aan kinderen
zodat ze naar school toe kunnen en eventueel schoolmeubilair kopen maar dit
alles hangt natuurlijk af van het budget wat wij ingezameld hebben.

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan:
Wat we nog vergeten waren te vermelden in onze vorige nieuwsbrief is dat we
loempia’s actie hebben gehouden bij de Pieter zand school, dit was een groot
succes.
Praxis Zwolle
De Praxis in Zwolle schonk 2 rollators.
Opendag Brandweer & verkeersveiligheid
Zaterdag 8 september hebben Janny Kin, Yean en Marco 110 lunchpakketten
gemaakt voor de opendag van de brandweer. De opbrengst is voor de stichting.
Sponsorloop CNS
De lagere school CNS heeft een sponsorloop georganiseerd op 24 september ’07.
Yean en Hennie hebben de week voor de sponsorloop een film en uitleg gegeven
aan de leerlingen over Cambodja.
De leerlingen waren erg enthousiast en hebben hun best gedaan om zoveel
mogelijk sponsors te vinden.

Maandag 24 sept. ’07 was het zover, onder aanmoediging van bekenden en
familie probeerden de leerlingen zoveel mogelijk rondjes te rennen. Naast de
sponsorloop waren er ook heerlijke Cambodjaanse lekkernijen te koop door Yean
en Hennie zelfgemaakt. Ook verkocht de CNS koffie, cake en pannenkoekjes.
Het uiteindelijk opgehaalde bedrag wordt bekend gemaakt in de Kerk-School en
Gezinsdienst op zondag 14 oktober ’07 in de sporthal.
Zondag 14 okt. was het zover het thema van de de Kerk-School en Gezinsdienst
was “Handen” Iemand de helpende hand bieden. Aan het einde van de dienst
werd via een cheque bekend hoeveel geld er was opgehaald. Dilan mocht naar
voren komen om de afgeplakte cijfers eraf halen.
Het bedrag van de sponsorloop aangevuld met de wekelijkse collecte was
€ 9000,=.
Hierbij komt nog het collectegeld van de dienst van 14 oktober. Dit was € 582,02

We zullen na ons bezoek in juni 2008 doormiddel van foto’s op de CNS site laten
zien hoe we het geld besteed hebben.

We willen de leerlingen, leerkrachten en ouders die geholpen hebben bij deze
succesvolle actie heel erg bedanken.
8 oktober ’07 heeft Yean een lezing gegeven aan de vrouwenvereniging
“vrouwen van nu” Balkbrug.

15 oktober ’07 heeft Yean een lezing gegeven bij de vrouwenvereniging
“passage” Staphort/Rouveen.
Bij beide lezingen hebben we ook loempia’s verkocht en dit was ook een groot
succes.

Regelmatig hebben we contact met de leerlingen van Windesheim COW
(Commissie OntwikkelingssamenWerking)
Een initiatief van studentenvereniging ZHTC.
In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat ze van plan waren op in 2008 naar
Cambodja te gaan, door allerlei omstandigheden is dit niet haalbaar en gaan de
leerlingen in 2009 naar Cambodja.
Ze gaan een schoolgebouw samen met de plaatselijke bevolking bouwen in het
dorp waar Yean’s familie woont.
Dit project zal helemaal door de leerlingen georganiseerd en gefinancierd
worden. Meer informatie hierover zie http://www.zhtc.nl/cow;
Wij hebben de leerlingen geholpen om contacten te leggen met de plaatselijke
bevolking en het schoolbestuur.
Jeugdbijeenkomst Nijenveen
Zondagmorgen 4 november heeft Yean een lezing gehouden in Nijenveen bij een
jeugdbijeenkomst. Jongeren met een leeftijd van 13 t/m 23 jaar.
Via een power point presentatie heeft Yean verteld over haar leven, de oorlog,
acties tijdens onze vakantie’s en over onze opgerichte stichting “Hart voor
Cambodja”.
Na deze lezing gingen de jongeren in kleine groepjes bij elkaar zitten om zelf een
actie te bedenken om geld in te zamelen.
Hier kwamen leuke ideeën uit zoals bijv. snert verkopen, veiling organiseren,
rommel/kerst markt houden en een restaurant op school organiseren.
Uiteindelijk nadat alle ideeën op het bord geschreven waren werd in overleg met
elkaar besloten om meerdere ideeën te combineren: zo wordt er een
rommelmarkt georganiseerd op het schoolplein en binnen in de school zal er
snert en andere lekkernijen verkocht gaan worden.
De jeugd wordt hier zelf bij betrokken om dit alles uit te werken en organiseren.
Aan het einde van de ochtend vertelde Bertha dat de stichting “Hart voor
Cambodja”het collecte geld krijgt van de afgelopen periode.
Het bedrag is € 400,=.
We worden nog op de hoogte gehouden over de nieuwe actie die nog uitgewerkt
en georganiseerd moet worden.

Wat gaan wij de komende tijd doen:
20 november ’07 gaat Yean een lezing geven aan de vrouwenvereniging
“vrouwen van nu” Staphorst.

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

