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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 en kerken en bedrijven.
Daarnaast houd Yean Lezingen over haar leven in Cambodja en de opbrengst
hiervan gaat ook naar de stichting.
In september heeft de loopgroep AG85 een sponsorloop georganiseerd, er zijn
veel bedrijven en particulieren geweest die de stichting “Hart voor Cambodja”
hebben gesponsord. Meer hierover lees je in deze nieuwsbrief.
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.
Als alles meezit gaan we in juli 2011 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.
De plannen zijn om waterputten en al onze eerdere projecten te onderhouden.
Uniformen te geven aan kinderen zodat ze naar school toe kunnen en scholen te
ondersteunen met bijv. lesmateriaal.
Omdat er ook nog steeds de ziekte malaria voorkomt in Cambodja willen we
klamboes geven aan arme gezinnen.
Ook staan we er altijd open voor om ter plekke te kijken waar hulp nodig is.

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan:
Yean, Marco, Liën, Dilan en Lizette zijn 9 t/m 29 juli naar Cambodja geweest.
In deze periode hebben we veel nieuwe projecten opgezet.
Yean’s familie woont in een dorp waar nog erg veel armoede is.
Hieronder kunt u lezen wat we zoal gedaan hebben.
Wasteilen:
We hebben voor 50 arme gezinnen een grote roestvrijstalen wasteil gekocht met
daarin tandenborstels, tandpasta, teenslippers, sjaal , sarong en een grote zak
waspoeder.
De mensen waren erg blij toen wij ze dit hebben gegeven.
Een leuke reactie van een vrouw was dat ze zei ”zo’n wasteil heb ik al mijn hele
leven willen hebben” .

Voedsel schenken:
In Monkol boreay hebben we op een school voor
kinderen uit arme gezinnen 10 zakken rijst (500
kilo) geschonken.
De kinderen krijgen op school te eten omdat ze
vaak thuis slecht te eten krijgen.
We kregen nog een kleine rondleiding door de
school.
We hoorden al Cambodjaanse muziek, een groep
kinderen was aan het dansen. Wat een leuk gezicht
om zo’n grote groep kinderen te zien dansen en
vooral plezier te hebben met elkaar.
Er stond een lerares bij die de kinderen de
Cambodjaanse dansstijl aan het leren was.

Crocks schoenen, kleding en ledlampen (op zonne-energie) uitdelen:
We hebben een bezoek gebracht bij de steengroeve, dit is een gebied waar arme
mensen werken onder hele slechte omstandigheden. De mannen hakken grote
stukken steen uit de berg.
Onder aan de berg zie je vrouwen en ook kinderen werken. Zij hakken de grote
stukken weer in kleine stukjes met een klein hamertje. Met dit zware werk
verdienen ze een klein beetje geld.
Wij hebben spullen uitgedeeld die we in Nederland gekregen hebben.
Spullen zoals crocks schoenen (gekregen van Siebenga schoenen van de markt
Staphorst) en kleding voor de kinderen. Ook nog wat stevige tassen gegeven en

springtouwen voor de meisjes.

Van Ikea (Hengelo) hadden we ledlampen (op zonne-energie) gekregen.
Huisjes waar ze geen stroom hadden een lamp gegeven.
Hier zagen we ook weer veel blijde gezichten van kinderen en ouders.

Kippenhokken:
In totaal hebben we 21 kippenhokken laten maken. Ook worden er 84 kippen ,
21 hanen en 80 rieten mandjes gekocht zodat de kippen eieren kunnen leggen.
Voor alle kippenhokken wordt een drinkbak en 21 zakken kippenvoer gekocht.
De kippenhokken schenken we aan arme gezinnen, zodat ze zelf kunnen fokken
met kippen of eieren kunnen eten of verkopen. In een kippenhok komen 4
kippen,1 haan en 4 rieten mandjes te staan.
Ook hebben we een grote zak kippenvoer erbij gegeven.
Mensen die de kippenhokken hebben gezien zijn erg enthousiast, het zal voor
hun een heel mooi geschenk zijn.
Iedereen is heel erg blij en wij horen heel vaak het
woordje “akoen tsran” wat betekend “heel erg
bedankt”.
Als we de kippenhokken hebben uitgedeeld komt er
later op de avond nog een oudere vrouw terug met 8
eigengemaakte gestoofde rijstkoeken. Dit is voor ons
als bedankje voor het kippenhok en de kippen.
Een leuk gebaar als je weet dat deze vrouw bijna niets
heeft en de zorg heeft voor 4 kleinkinderen.
Zo kunnen we als stichting Hart voor Cambodja toch
veel betekenen voor locale bevolking.

Kindertehuis:
In Sissephon bij een kindertehuis hebben we schooluniformen geschonken.
Aun (zus van Yean) had schooluniformen laten maken voor 30 kinderen en
teenslipper gekocht. De kinderen waren er erg blij mee.
Ook hebben we het kindertehuis nog voor een mooi bedrag aan rijst en ander
eten geschonken.

Schooluniformen
Omdat Lizette dit jaar ook mee is geweest naar Cambodja had zij op school en
thuis een actie georganiseerd om zo geld op te halen. Met het bedrag wat zij
heeft binnen gehaald hebben we deze school kunnen helpen.
Vanuit Nederland had Yean met haar zus geregeld dat zij 140 schooluniformen
heeft laten maken voor een klein schooltje. Ook heeft zij teenslippers gekocht
voor alle kinderen.
In Cambodja is het onderwijs gratis maar
kinderen zijn verplicht een schooluniform te
dragen. Voor de jongens een blauwe broek
en witte blouse en voor de meisjes en
blauwe rok en witte blouse.
We zagen bij het uitdelen weer veel blijde
gezichten.

Schoolspullen schenken
Omdat de kinderen nog op kleine schoolbordjes
schrijven delen we op een school waar 460
kinderen op zitten aan ieder kind een eigen
schrift en pen/potlood uit.
De kinderen waren er erg blij mee.

Kinderen nieuwe kleding geven
Yean’s zus is een hele actieve vrouw die heel makkelijk
dingen voor ons regelt. Zo hadden we aan haar gezegd
dat we heel graag de arme kinderen bij de steengroeve
willen voorzien van kleding.
Heel veel kinderen hebben versleten kleren of helemaal
geen kleding aan.
Zij is naar de markt geweest samen met Yean, en heeft
voor 52 kinderen in veel verschillende maten broeken en
20 T-shirts gekocht.
Aan het einde van de middag zijn we achter op een
brommer naar de steengroeve gereden. Hier hebben we
de kinderen laten verzamelen en de broeken en T-shirts
uitgedeeld. Wat een blije gezichten!!
Speeltoestellen:
Voor twee basisscholen hebben we nieuwe
speeltoestellen laten maken.
Wij hadden tekeningen van speeltoestellen
uit Nederland meegenomen en deze aan een
plaatselijke smid gegeven.
Deze smid heeft via de tekening schommels,
een klimrek, wip wap en een glijbaan
gemaakt.
De speeltoestellen zien er goed uit.
Als ze op de school geplaatst worden zien we
gelijk de kinderen erop spelen. Ook worden
er nog speeltoestellen gerepareerd zodat er weer op gespeeld kan worden door
de kinderen.
Zitbanken laten maken voor een
basisschool:
Aan een klein bedrijfje hebben de
opdracht gegeven om 10 betonnen
bankjes te maken.
Deze bankjes worden onder een grote
boom geplaatst zodat kinderen in de
pauze lekker kunnen gaan zitten in de
schaduw.
Op elk bankje is geschilderd “Hart voor
Cambodja Holland” .
Prullenbakken
Op twee scholen komen deze grote
prullenbakken te staan zodat kinderen kunnen
leren om hun afval niet op de grond te gooien.
Dit gebeurd erg veel in Cambodja.
Het leuke is dat de prullenbakken gemaakt zijn
van oude banden. Een heel mooi product van
afvalmateriaal..

De loopgroep AG’85 heeft een sponsor
estafetteloop georganiseerd omdat zij 25
jaar bestaan.
24 september zijn zij gestart vanaf de Markt
Staphorst om een rondje Overijssel te gaan
lopen. Ze gingen door
25 gemeenten in de provincie lopen.
De finish was op 25 september bij Bos
Bedden in Nieuwleusen. In totaal hebben zij
250 km in 25 uur gelopen.
Er zijn drie doelen uitgekozen: Stichting Roemenië Comité, Stichting Educans en
Stichting “Hart voor Cambodja”.
Namens de Stichting “Hart voor Cambodja”
willen wij de loopgroep AG’85 nogmaals
feliciteren met het 25 jarige bestaan en
bedanken voor de cheque die wij
overhandigt hebben gekregen op 25
september na afloop van de sponsor
estafetteloop.
Wij zijn erg blij met het enorme bedrag van
€ 4198,63. Hier kunnen wij weer heel veel
voor doen in Cambodja.

Hoofdsponsors AG’85 voor Stichting
“Hart voor Cambodja”
Bedrijven:
Chinees “Sun palace”
Ouderijksweg 13 Staphorst € 100,=
Haarmode Maureen
Markt 6 Staphorst € 50,=
Hillies Snackbar
Markt 8 Staphorst € 50,=
Bouwbedrijf Kooiker
Burg. Nawijnstraat 4 € 100,=
Huisman Rioolontstopping
Lankhorsterweg 17 Staphorst € 50,=
Stichting de ARC
Gemeenteweg 136 Staphorst € 500,=
Wolf Bv Installatietechniek
Achthoevenweg 16 Staphorst

€ 50,=

Toerkoop reisburo Huisman
Gemeenteweg 75a Staphorst € 150,=
Autobedrijf Stapel
Industrieweg 16 Staphorst

€ 50,=

CompuStore
Industrieweg 11 Staphorst

€ 50,=

Zunni Fitness Centrum
Markt 8 Staphorst

€ 50,=

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

