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Kort	  geleden	  bezochten	  we	  een	  eiland	  in	  de	  buurt	  
van	  Phnom	  Penh.	  Jonathans	  taaldocent	  geeft	  daar	  
zondagschool	  aan	  Boeddhistische	  kinderen.	  Toen	  
wij	  aankwamen	  werd	  er	  een	  tafel	  en	  stoelen	  voor	  
ons	  klaargezet.	  Het	  lekkerste	  fruit	  werd	  geplukt	  en	  
klaargemaakt.	  Loïs	  werd	  voorzien	  van	  allerlei	  
lekkers.	  Iedereen	  deed	  alsof	  het	  allemaal	  
vanzelfsprekend	  was.	  Het	  gezin	  had	  het	  niet	  breed,	  
maar	  ze	  vonden	  het	  normaal	  om	  hun	  gasten	  het	  
beste	  voor	  te	  zetten.	  Het	  voelt	  regelmatig	  
ongemakkelijk,	  maar	  we	  leren	  hier	  zoveel	  over	  
gastvrijheid.	  	  
	  	  

Één jaar in Cambodja 	  
Inmiddels	  wonen	  we	  alweer	  1	  jaar	  in	  Cambodja!	  We	  kijken	  terug	  op	  een	  intensief	  en	  heel	  bijzonder	  
jaar.	  Een	  ontdekkingstocht	  om	  het	  land,	  de	  mensen,	  de	  taal	  en	  de	  religies	  te	  leren	  kennen.	  Het	  is	  
bijzonder	  om	  te	  ervaren	  dat	  we	  ons	  hier	  steeds	  meer	  thuis	  zijn	  gaan	  voelen.	  Na	  een	  jaar	  fulltime	  
taalstudie	  kunnen	  we	  algemene	  gesprekken	  voeren.	  We	  zullen	  onze	  taalstudie	  voortzetten,	  maar	  
gaan	  dit	  combineren	  met	  het	  werken	  in	  projecten.	  In	  deze	  nieuwsbrief	  vertellen	  we	  daar	  graag	  wat	  
meer	  over.	  	  

Projecten 	  
Jonathan	  is	  begonnen	  met	  zijn	  werk	  binnen	  een	  lopend	  project	  van	  de	  WEC,	  onze	  
zendingsorganisatie.	  Tien	  jaar	  geleden	  begon	  de	  WEC	  met	  vakopleidingen	  voor	  kansarme	  jongeren	  
om	  hen	  zowel	  praktisch	  als	  geestelijk	  ee	  hoopvolle	  toekomst	  te	  bieden.	  	  
Een	  aantal	  jaren	  geleden	  bleek	  dat	  er	  nog	  meer	  mogelijkheden	  waren	  als	  men	  deze	  vakopleidingen	  
zou	  integreren	  in	  bedrijven	  die	  door	  locale	  christenen	  zouden	  worden.	  Inmiddels	  zijn	  er	  	  vijf	  
bedrijven	  opgezet:	  een	  naaiatelier,	  twee	  ICT	  bedrijven,	  een	  metaalbewerkingsbedrijf	  en	  een	  
gastenverblijf	  met	  restaurant.	  Kansarme	  jongeren	  krijgen	  in	  deze	  bedrijven	  een	  werkplek	  met	  
goede	  arbeidsomstandigheden	  en	  eerlijke	  salarissen.	  Daarnaast	  wordt	  tijd	  ingeruimd	  voor	  
bijbelstudie	  en/of	  een	  getuigenis.	  	  Zo	  kan	  elke	  werknemer/student	  kennis	  maken	  met	  het	  
Christelijk	  geloof.	  	  	  
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Na	  twee	  jaar	  werken	  en	  leren	  ontvangen	  de	  studenten	  een	  erkend	  diploma	  van	  de	  Cambodjaanse	  
overheid.	  In	  de	  afgelopen	  10	  jaar	  hebben	  veel	  jongeren	  een	  opleiding	  genoten	  en	  zijn	  veel	  van	  hen	  
tot	  geloof	  gekomen.	  	  

Heleen	  zal	  haar	  semester	  taalstudie	  tot	  eind	  maart	  afmaken	  en	  daarna	  verwacht	  ze	  te	  gaan	  werken	  
in	  een	  project	  wat	  uitreikt	  naar	  vrouwen	  die	  uit	  de	  prostitutie	  komen.	  In	  de	  volgende	  nieuwsbrief	  
zal	  Heleen	  meer	  over	  haar	  werk	  vertellen.	  	  

Bezoek aan Nederland 	  

In	  december	  zijn	  we	  ruim	  twee	  weken	  in	  Nederland	  geweest	  voor	  een	  familiebezoek.	  Heleens	  vader	  
had	  	  kort	  daarvoor	  twee	  ernstige	  herseninfarcten	  gehad.	  Het	  was	  erg	  fijn	  de	  mogelijkheid	  te	  hebben	  
om	  Heleens	  ouders	  en	  overige	  familie	  te	  ontmoeten	  en	  tijd	  samen	  door	  te	  brengen.	  We	  zijn	  
dankbaar	  voor	  de	  revalidatie	  van	  Heleens	  vader.	  Tevens	  hadden	  we	  de	  mogelijkheid	  om	  onze	  
uitzendende	  kerk	  te	  bezoeken	  en	  een	  ontmoetingsavond	  te	  houden.	  Het	  heeft	  ons	  goed	  gedaan	  om	  
familie	  en	  andere	  betrokkenen	  weer	  te	  zien.	  Er	  was	  helaas	  te	  weinig	  tijd	  om	  onze	  hele	  achterban	  en	  
vrienden	  te	  ontmoeten,	  dus	  dat	  doen	  we	  graag	  tijdens	  ons	  verlof	  in	  2015.	  	  

Verhuizing 	  

In	  januari	  zijn	  we	  verhuisd	  naar	  een	  andere	  wijk	  in	  de	  stad.	  
We	  huurden	  een	  open	  vrachtwagen	  en	  toen	  de	  
Cambodjaanse	  bestuurder	  zich	  ervan	  bewust	  werd	  dat	  er	  
groepje	  blanken	  aanwezig	  was	  om	  ons	  te	  helpen,	  zag	  hij	  een	  
mogelijkheid	  om	  wat	  bij	  te	  verdienen.	  Opeens	  pasten	  niet	  
alle	  spullen	  meer	  in	  de	  vrachtwagen.	  Volgens	  hem	  was	  het	  
noodzakelijk	  om	  een	  tweede	  rit	  te	  maken.	  Uiteindelijk	  
hebben	  vrienden	  geholpen	  om	  met	  een	  auto	  de	  laatste	  
spullen	  te	  vervoeren	  en	  konden	  we	  het	  toch	  af	  met	  1	  ritje.	  
Hier	  worden	  we	  regelmatig	  mee	  geconfronteerd.	  Of	  het	  nu	  
een	  vrachtauto,	  een	  buskaartje	  of	  een	  ticket	  voor	  een	  
zwembad	  betreft,	  zodra	  we	  ons	  vertonen,	  gaat	  de	  prijs	  
omhoog.	  We	  wonen	  nu	  in	  een	  rustige	  straatje	  tussen	  
Cambodjanen.	  We	  kunnen	  makkelijk	  een	  wandelingetje	  maken	  en	  
contacten	  leggen	  met	  buurtgenoten.	  Voorheen	  woonden	  we	  aan	  een	  drukke	  straat	  en	  was	  dit	  
vrijwel	  onmogelijk.	  Er	  gaat	  weinig	  verkeer	  door	  onze	  straat.	  Daardoor	  is	  het	  heerlijk	  	  rustig	  in	  huis.	  
Groot	  voordeel	  is	  ook	  dat	  we	  nu	  minder	  tijd	  kwijt	  zijn	  met	  reizen	  naar	  school	  en	  het	  werk.	  

Verhuiswagen	  
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Visum 	  

In	  januari	  liepen	  onze	  visa	  af	  en	  door	  alle	  politieke	  wisselingen	  was	  het	  onzeker	  of	  we	  deze	  konden	  
verlengen.	  Tegen	  deze	  onzekerheid	  kampen	  alle	  collega's	  van	  de	  WEC	  iedere	  	  6	  tot	  9	  maanden.	  Een	  
alternatief	  is	  een	  duur	  zakelijk	  visum,	  maar	  daar	  ging	  onze	  voorkeur	  niet	  naar	  uit.	  We	  hebben	  alle	  
bidders	  gevraagd	  te	  mee	  te	  bidden	  voor	  een	  goede	  afloop	  en	  zijn	  heel	  blij	  dat	  het	  gebed	  is	  verhoord.	  
We	  hebben	  een	  visum	  voor	  3	  jaar	  gekregen!	  	  Een	  dergelijk	  visum	  is	  nog	  nooit	  eerder	  afgegeven	  aan	  
onze	  organisatie.	  AAN	  GOD	  ALLE	  EER!	  	  

Wil	  je	  meebidden?	  Stuur	  ons	  een	  email	  om	  je	  aan	  te	  melden.	  	  

Lieve groeten,  

Jonathan Heleen & Loïs 

 

Wij	  woneen	  rechts	  boven	  bij	  de	  blauwe	  ramen.	  Links	  boven	  en	  op	  de	  	  

benedenverdieping	  wonen	  Cambodjanen	  
Uitzicht	  vanuit	  het	  balkon	  aan	  de	  achterkant.	  	  


