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Beste mensen,
Via deze nieuwsbrief geven we jullie een overzicht van de projecten die we in 2021, dankzij jullie
steun, hebben uitgevoerd.
Yean en Marco zijn ook dit jaar niet naar Cambodja geweest om de projecten te bezoeken. Om in het
land te komen wordt er een bedrag van minimaal $ 2000,00 gevraagd en je moet 2 weken in
quarantaine, daarom is het helaas niet mogelijk om namens HVC naar Cambodja te reizen.
Cambodja leek lang nog ‘weinig’ corona besmettingen te hebben, maar kampt sinds dit jaar met
uitbraken. De overheid reageert met harde maatregelen. De scholen zijn al langere tijd dicht, dit
maakt dat wij de geplande projecten op scholen ook niet hebben kunnen uitvoeren. Door corona zijn
helaas veel mensen in de problemen geraakt, mensen hadden al heel weinig en door corona is de
werkgelegenheid nog slechter geworden.
Gelukkig liggen onze projecten niet stil. Vanuit Nederland heeft Yean in samenwerking met haar zus
Oun 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 de hulp hard nodig heeft
en kan alles perfect regelen. Oun heeft veel foto’s opgestuurd, die we met jullie willen delen in deze
nieuwsbrief.
We hopen zo snel als mogelijk weer een bezoek aan Cambodja te brengen, als het zo ver is laten we
jullie dit natuurlijk weten.

Projecten 2021
Kleding
Wij hebben kleding naar Cambodja gestuurd, die Oun heeft uitgedeeld aan arme gezinnen. Ook heeft
Oun wat kleren in Cambodja zelf gekocht, zoals voor deze kinderen op onderstaande foto’s. Deze
mensen wonen in hutjes van bamboe en riet.

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. Omdat mensen het ’s nachts koud hebben delen wij ook dekens uit. Mensen
zijn er erg dankbaar voor.

Voedsel - ouderen
Ook dit jaar hebben wij in totaal 80 zakken rijst en noedels 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 niet in hun eigen tuin zelf wat verbouwen.

Medisch
EHBO verbandmiddelen gekregen van de EHBO Staphorst worden door Oun aangeboden aan
een plaatselijk ziekenhuis.

Huizen
Vele gezinnen hebben geen huis of slechts een hutje van plastic of bladeren. Stichting Hart voor
Cambodja hielp dit jaar 2 gezinnen door middel van het schenken van nieuwe huizen.
Oun weet in de omgeving van Phnom Thom precies welke gezinnen een nieuw huis nodig hebben. Ze
bezoekt deze gezinnen en overlegt of ze op de grond waar ze momenteel wonen een nieuw huis
mogen bouwen. Als zeker is dat dit ook mag zorgt de Stichting Hart voor Cambodja dat de
bouwmaterialen gehaald kunnen worden.
Bij de plaatselijk bouwmarkt worden materialen ingekocht zodat iedereen in het dorp er profijt van
heeft. Oun regelt een timmerman die weet hoe de huizen gebouwd moeten worden en
dorpsbewoners helpen ook mee met de bouw van het huis.

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 doen of vaste donateur worden, 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!
Namens het bestuur,

