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Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief geven we jullie in vogelvlucht een overzicht van onze projecten die we in 2020, 
dankzij jullie steun, hebben uitgevoerd.  
 
Yean en Marco hadden dit jaar gepland weer naar Cambodja te gaan, helaas kon dit niet doorgaan 
vanwege Corona. In Cambodja lijkt de impact van Corona gelukkig minimaal wat betreft het aantal 
doden. Wat wij van familie horen is dat de scholen wel lang gesloten zijn geweest en dat er thuis 
gestudeerd moest worden. Sinds kort zijn de scholen weer open gegaan.  
 
Vanuit Nederland heeft Yean in samenwerking met haar zus Oun wel allerlei projecten uitgevoerd. 
Wij zijn heel erg blij dat Oun ons hiermee kan helpen. Zonder haar hadden wij dit niet op afstand 
kunnen doen. Oun kent de mensen, weet wie het hardst hulp nodig hebben en kan alles op locatie 
regelen. Oun heeft veel foto’s opgestuurd die we met jullie willen delen in deze nieuwsbrief.   
 
Yean en Marco hopen zo snel mogelijk weer een bezoek aan Cambodja te brengen. Als het zover is 
laten we jullie dit natuurlijk weten. 
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Projecten 2020 
 
Goederen naar Cambodja sturen 
Vrijdag 13 maart 2020 zijn wij naar Driewegen in Zeeland gereden om goederen af te leveren bij 
Stichting Sawasdee. Deze stichting, die heel veel goede projecten doet in Cambodja, heeft ons de 
afgelopen jaren de mogelijkheid gegeven goederen op te sturen. Wij mochten per keer ongeveer 2 
m2 meesturen. Via een container werden de goederen met een schip verscheept naar Cambodja, de 
goederen waren ongeveer 8 weken onderweg. We hebben besloten dat dit de laatste keer is dat we 
goederen opsturen omdat we weinig opslagruimte hebben en de invoerkosten steeds duurder 
worden.   



Klamboes en dekens 
Dit jaar hebben wij 400 klamboes & dekens uitgedeeld. Vanwege het gevaar van malaria delen wij 
muggennetten aan arme gezinnen uit. Daarmee kunnen mensen zich beschermen tegen muggen om 
ziektes te voorkomen.  

 



Voedsel - ouderen 
In totaal hebben wij 80 zakken rijst uitgedeeld aan arme gezinnen en oudere mensen. Hieronder zie 
je foto’s van verschillende groepen mensen die rijst hebben gekregen. Er zijn periodes in Cambodja, 
vooral tijdens droogte, dat mensen zelf moeilijk aan voedsel komen. Ze kunnen dan in hun eigen tuin 
weinig zelf wat verbouwen, wat normaal wel kan. 

 



Lesmateriaal en schooluniformen 
We hebben een basisschool blij gemaakt met 50 leesboeken. Deze boeken worden in de 
schoolbibliotheek gelegd zodat kinderen ze kunnen lenen.  
Ook hebben de 164 kinderen op deze basisschool een schooluniform en teenslippers gekregen met 
daarbij nog een eigen schrift en pen.  
 



 

Toiletten bij een school 
 
Dit jaar hebben we 2 toiletten bij een basisschool gebouwd. Persoonlijke hygiëne is 
belangrijk en dit was niet goed geregeld op deze school. De leerlingen en leerkrachten waren 
er erg blij mee.   
 



Speeltoestellen 
Aangezien het vorig jaar zo’n succes was om speeltoestellen te maken voor een basisschool hebben 
we besloten dit nogmaals te doen bij een andere school. Op de meeste schoolpleinen in Cambodja is 
weinig te vinden, een boom voor de schaduw maar daar houdt het vaak wel op. In juni van dit jaar 
zijn onderstaande speeltoestellen geplaatst bij 2 scholen. 
 

 
 
 



Loempia’s 
Wil je ons steunen? Wij verkopen loempia’s op bestelling! 6 stuks voor € 5,- (bevroren).  
Je kan de loempia’s bij ons bestellen. Neem even contact op met een van ons als je interesse hebt. 

 

 
 
 

Donateurs gezocht 
Ben je al donateur? Misschien heb je in het verleden zo nu en dan geld gedoneerd aan Hart voor 
Cambodja. Natuurlijk zijn we daar heel blij mee. En moet je dat vooral blijven doen! 
 
Maar... heb je weleens overwogen om donateur te worden en op vaste momenten een bedrag te 
schenken? Je kan via onze site gemakkelijk online een donatie maken, via deze link: 
https://www.hartvoorcambodja.nl/?page_id=274 Via een incasso, die je natuurlijk met een simpele 
melding weer stop kan zetten, wordt dan je donatie geïnd. Zo heb je er geen omkijken meer naar.  
 
Met vaste inkomsten uit de donateurs kunnen we namelijk nog meer projecten doen in Cambodja. 
Dus: draagt je ons een warm hart (voor Cambodja) toe? Word dan donateur voor een vast bedrag. 
Dat kan per maand, halfjaar, jaar of eenmalig, aan jou de keuze (deze donaties kun je bij de 
belastingdienst als gift aanmerken).  
 
Wij rekenen op je! 
 
 

Bedankt! 
We willen iedereen bedanken die het afgelopen jaar een gift/schenking of donatie heeft gedaan aan 
onze Stichting. Ook volgend jaar blijft Hart voor Cambodja zich inzetten, en met jullie steun zien we 
het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet!  
 
 
Bestuur Hart voor Cambodja 
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