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Beste Mensen,
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al vermelden zijn we erg druk geweest met
het voorbereiden van de reis naar Cambodja.
Vanuit Nederland hadden we kunnen regelen dat er 270 uniformen gemaakt
zouden worden. Deze zouden we persoonlijk uitdelen op 4 basisscholen in de
dorpen Phom Thom en Svy Doung Kaev.
Ook hadden we vanuit Nederland opdracht gegeven om waterputten te slaan op
verschillende plekken in het dorp Phom Thom.
Woendag 25 juni ’08 was het eindelijk zover we vertrokken allemaal vol goede
moet naar Cambodja.
We hebben de eerste dagen scholen bezocht en gesprekken gehad met leraren
om te informeren waar behoefte aan was. Ook konden we met eigen ogen zien
wat er op de verschillende scholen gedaan moest worden.
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de projecten die we gedaan hebben
tijdens ons verblijf van 25 juni t/m 14 juli 2008.
Aan de hand van vele foto’s willen we u dit laten zien.
Wiebe Jan & Hennie, Yean & Marco en Liën en Dilan
Wat hebben we gedaan.
Kinderen in Cambodja kunnen gratis naar school maar moeten wel verplicht een
uniform dragen. Voor meisjes is dit een blauwe rok met een witte blouse en
jongens een blauwe lange broek en een witte blouse.
Voor veel ouders is het een grote uitgave om een uniform aan te schaffen
daarom heeft de stichting Hart voor Cambodja in totaal 270 uniformen
uitgedeeld aan kinderen op 4 verschillende basisscholen.

Ook heeft ieder kind een paar slipper gekregen omdat vele kinderen op blote
voeten lopen. Zoals je op de foto’s hieronder kunt zien zijn alle uniformen
persoonlijk aan de kinderen uitgedeeld.
Het leuke was dat het kind wat een uniform kreeg het gelijk ging aantrekken om
te kijken of het wel paste.
Alle Kinderen en ouders waren er erg blij mee.

Op drie basisscholen hebben alle kinderen een schrift en pen gekregen. De
kinderen waren hier erg blij mee.

Op deze foto houden alle leerlingen hun nieuwe schrift en pen in de lucht, ook
weer veel blijde gezichten.

Op twee basisscholen in Phnom Thom waren er geen boekenkasten.
Besloten om 15 boekenkasten te schenken zodat er in elk klaslokaal een
boekenkast komt te staan die ook afgesloten kan worden.

Ook schenken wij aan alle klassen van deze scholen een wereldkaart en een
kaart van Cambodja (totaal 30 kaarten)
Tevens schenken wij de grootste lagere school een wereldbol.

Er was op scholen een groot gebrek aan leesboeken.
Aan twee scholen worden Cambodjaanse leesboeken geschonken.

We troffen in het dorp Phnom Thom een heel armoedig schooltje (126 kinderen)
aan waar de vloeren van de klaslokalen helemaal kapot waren.
Ook was er maar 1 wc aanwezig wat veel te weinig is voor alle kinderen.
Bij deze school hebben we veel goede dingen kunnen doen.
2 schoollokalen en voor het schoolgebouw een cementen vloer laten storten.

4 banken geschonken waar de kinderen in de pauzes op kunnen gaan zitten.
Hier worden de zitbanken gebracht op een typische Cambodjaanse vrachtwagen.

Hier zijn de zitbanken geplaatst bij de school en de kinderen maken er gelijk
gebruik van.

Kinderen in Cambodja gaan voordat de lessen beginnen altijd verzamelen bij een
vast punt op het schoolplein om samen het volkslied te zingen. We hebben deze
voor hun zo belangrijke plek laten herbouwen.
Bouwvakkers zijn druk bezig met de bouw van de verzamelplaats

Hier is het verzamel punt gereed.

2 wc’s worden bij het schooltje gebouwd.

Hier zie je de dat het wc gebouw met 2 toiletten gereed is.

Ook een waterput bij de school laten slaan zodat kinderen schoon drinkwater
hebben.
Omdat er in de hele omgeving van de school weinig water is zullen omwonenden
ook gebruik van de waterput maken.

Speeltoestellen die we in 2006 hebben laten maken voor een lagere school zijn
weer gerepareerd.

Op 5 verschillende plaatsen waterputten laten slaan.
Op deze foto zijn vrouwen druk met het wassen van de kleding

Waterput bij de Steengroeve.
Hier wonen veel arme mensen die hele dagen stenen aan het loshakken zijn om
zo geld te verdien. Het was erg moeilijk om een bedrijf te vinden die hier een
waterput wilde gaan maken omdat ze allemaal bang waren dat hun machines
kapot zouden gaan vanwege de harde steen grond.
Twee dagen voor ons vertrek vonden we een bedrijf die het wel wilde gaan
proberen.
Op deze foto zie je dat ze een start maken met het boren in de harde grond.

3 zakken rijst van 50 kilo gegeven

Het dorpshoofd $ 100 dollar gegeven voor het aanleggen van een weg naar een
middelbare school.

Brillen uitdelen en 2 jonge jongens 2 nieuwe brillen laten aanmeten.

2 rollator (praxis Zwolle)

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.

Wat gaan we de komende tijd doen??
17 oktober ’08 krijgen we van de Praxis Meppel een rolstoel aangeboden en Yean
neemt 23 januari 2009 de rolstoel mee naar Cambodja.
Stichting “Hart voor Cambodja” is van plan om een waterput slaan op de markt
in Pnhom Thom, in overleg met de plaatselijke bevolking moet dit overlegt
worden.
14 november 2008 geeft Yean een lezing over Cambodja bij Passage in Meppel.
22 januari 2009 geeft Yean een lezing over Cambodja bij Passage in
Willemsoord.

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

