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Beste mensen,  
 
Via deze nieuwsbrief geven we jullie een overzicht van de projecten die we in 2022, dankzij jullie 
steun, hebben uitgevoerd.  
Dit jaar hebben Yean, Marco, Dilan en Anna in september een bezoek gebracht aan Cambodja en de 
projecten 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. Vanuit Nederland heeft Yean in 
samenwerking met haar zus Oun allerlei projecten uitgezet en uitgevoerd. Wij zijn heel erg blij dat 
Oun ons hiermee kan helpen.  
 

Bestuur 
 
Annigje van der Sluis heeft na 14 jaar afscheid genomen van het bestuur. We willen haar bedanken 
voor haar jarenlange inzet voor de Stichting Hart voor Cambodja!  
We verwelkomen Ron Thijssen, hij gaat de functie van algemeen bestuurslid overnemen.  
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School project 
 
Vrijdag 10 september zijn we vroeg opgestaan omdat we vertrokken naar de stad Kompong Cham.                                                                                                                                                                    
Oun kwam met 2 enorm grote zakken vol met schooluniformen, slipper en schoolmateriaal 
aanzetten. We zagen gelijk al, dit gaat niet passen in de auto die ons naar Kompong Cham moet 
brengen. Wij hadden zelf ook nog de nodige bagage mee. Er werd besloten om het op te sturen met 
de plaatselijk vervoerstaxi naar Kompong Cham. Door dit alles vertrokken we een dik uur later. We 
pasten allemaal nog maar net in de auto en elke ruimte werd benut om iets neer te leggen. Na 
ongeveer 5 uur rijden kwamen we aan.  De 2 grote zakken met spullen zouden afgeleverd worden bij 
Vichara (oudste dochter van Oun) zij woont en werkt in Kompong Cham. We kregen een lekker kop 
koffie aangeboden en toen we buiten zaten kwamen de vervoerstaxi ook al de spullen afleveren. 
De volgende dag zijn we om 6.30 uur opgestaan, na een goed ontbijt bij het huis van Vichara hebben 
we alle spullen ingeladen in 2 auto’s. De basisschool lag buiten de stad op het platteland. Toen we 
daar aankwamen werden we goed ontvangen door de leraren en ambtenaren van de Provincie. Ook 
alle kinderen zaten al klaar. Na wat lange toespraken van iemand van de Provincie en de 
burgermeester kon het uitdelen beginnen. We hadden veel hulp van familie die met ons mee waren 
gegaan. Het verliep erg vlot. Yean en Anna deelden ook nog lolly’s uit aan de kinderen deze hadden 
we in Nederland gekregen van het bedrijf Van Dijk Groothandel te Kampen.   
De kinderen waren erg blij met de schooluniformen, schoenen, pennen en schriften en leesboeken. 
We zagen veel blije gezichten maar ook kinderen die heel verbaast keken en het heel spannend 
vonden om iets te krijgen.  
 
We hadden ook gehoord dat op deze school te weinig toiletten waren voor alle kinderen.  
Daarom hadden we vanuit Nederland al kunnen regelen om een toiletgebouw erbij te laten plaatsen. 
De leraar van de school heeft ons het toiletgebouw laten zien, het was al bijna af alleen het dak 
moest nog gemaakt worden.   
 
De school bood ons na afloop nog een bedankbetuiging aan en dit hadden ze in een heel mooi 
gouden lijstje gedaan. Ook werd ons gevraagd om een stuk te schrijven in het schoolboek.  
 
 
 

 



 

Rijstzakken, klamboes en dekens uitdelen aan arme gezinnen en ouderen 
 
Zoals jullie in onze vorige nieuwsbrieven hebben gelezen delen we 
elk jaar rijst uit aan de allerarmsten en ouderen in het dorp van Oun. 
Omdat er op het platteland veel arme mensen wonen is dit erg 
belangrijk, in de periode dat er weinig te eten is geven we deze 
mensen een zak rijst, deken en klamboe.  
Oun had donderdag 14 september een grote groep mensen 
uitgenodigd bij haar thuis om dit uit te delen.  
 
Toen we aankwamen stonden de rijstzakken al klaar de dekens en 
klamboes moesten we nog inpakken. De meeste mensen zaten al op 
ons te wachten en we werden vriendelijk ontvangen. Alle bezoekers 
kregen ook een flesje water en een stokbrood voor onderweg.  
Na het uitdelen kwamen de mensen naar ons toe om ons te 
bedanken en de oudere mensen spraken zegeningen uit “om ons 
geluk te wensen”. 
Omdat veel ouderen slecht ter been zijn werden ze thuisgebracht 
met een brommer met een kar erachter. Tot onze verbazing stond er 
een verkeersregelaar die het verkeer aan het regelen was. We 
hebben hier erg om moeten lachen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Man geholpen met een ontstoken hand 
 
Toen we in Phnom Penh aan het wandelen waren langs de Mekong 
rivier kwamen we aan de praat met een man en vrouw (met een 
zoontje van 1 jaar). Hij vertelde ons dat hij in de bouw werkte maar 
dit nu niet meer kon doen omdat hij een ontsteking had aan zijn 
hand. Ze leefden op straat. We hebben hem geholpen door hem 
ontsteking remmers en pijnstillers te geven.  

  
  

Jurkjes en haarbandjes uitdelen 
 
We hebben van onze buurvrouw Anneke (zij werkt bij de Zeeman) nieuwe kinderjurkjes en 
haarbandjes gekregen. Deze hebben we in onze eigen bagage meegenomen en uitgedeeld aan arme 
kinderen. We hebben er veel jonge meisjes blij mee gemaakt.  

 
 
 
 
 
 



Verplaatsbaar huis 
 
Meestal bouwen we in 
Cambodja huizen die op palen 
staan. We hoorden van Oun 
dat er een man met zijn 
dochter heel armoedig 
woonde in een hutje van zeil. 
Omdat deze man geen eigen 
grond heeft hebben we 
besloten om hem een 
verplaatsbaar huis te geven. 
Zo kan hij als hij van deze 
grond af moet zijn huisje op 
een andere plaats neerzetten. 

 
 
Voetbalshirts  
 
We hebben veel mensen blij gemaakt met voetbal shirts uit Nederland.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ziekenhuis  
 
Nadat we eerst de auto’s vol hadden geladen 
met klamboes en dekens zijn we naar een 
plaatselijk ziekenhuis in Mongcol buray 
gereden. Na ongeveer een half uurtje rijden 
kwamen we aan bij het ziekenhuis.  
Bij binnenkomst in het ziekenhuis werd 
aangegeven dat we allemaal een mondkapje 
moesten dragen i.v.m. Corona.  
Eerst een aantal ziekenzalen met net bevallen 
vrouwen met baby’s bezocht en de spullen 



uitgedeeld. Ook nog bij andere ziekenzalen langs geweest. Mensen keken in eerste instantie raar op 
maar waren erg blij met de klamboe en deken.  
Ook hebben we alle kinderen een zakje met Haribo snoepjes gegeven.  
 
In Cambodja zijn de ziekenhuizen niet zoals in Nederland, de familie van de patiënt moeten zelf voor 
eten en drinken zorgen. Ook blijven ze bij de patiënt slapen om te helpen bij de verzorging. Omdat 
mensen geen zorgverzekering hebben komen ze snel in de problemen als er iemand van de familie 
ziek wordt.  

 



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!  
  
We wensen jullie allemaal hele fijne kerstdagen toe en een gelukkig nieuwjaar. 
 
 
Namens het bestuur,  
Yean, Marco, Paul, Ron en Liën 
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