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Karaoke	  is	  enorm	  populair	  in	  Cambodja.	  In	  Phnom	  Penh	  vindt	  je	  dan	  ook	  veel	  grote	  karaokebars.	  
Maar	  de	  veelal	  mannelijke	  bezoekers	  komen	  meestal	  voor	  meer	  dan	  alleen	  	  karaoke.	  In	  de	  bars	  
werken	  vaak	  jonge	  vrouwen	  om	  een	  inkomen	  voor	  hun	  familie	  te	  verdienen.	  Werken	  in	  zo’n	  
karaokebar	  betekent	  vaak	  ook	  dat	  de	  vrouwen	  zich	  beschikbaar	  moeten	  stellen	  als	  prostituee.	  Veel	  
vrouwen	  hadden	  niet	  de	  intentie	  om	  hun	  lichaam	  te	  verkopen,	  
maar	  door	  het	  lage	  salaris	  en	  de	  nood	  in	  de	  familie,	  kiezen	  ze	  
er	  toch	  voor.	  	  

Project Heleen	  
Heleen	  werkt	  momenteel	  parttime	  voor	  een	  kleinschalig	  
christelijk	  project	  wat	  uitreikt	  naar	  deze	  vrouwen.	  Iedere	  
twee	  weken	  gaan	  2	  Cambodjaanse	  vrouwen	  naar	  
karaokebars	  om	  weerbaarheidstrainingen	  te	  geven.	  Tijdens	  
deze	  trainingen	  leren	  ze	  de	  jonge	  vrouwen	  kennen	  en	  als	  
iemand	  echt	  gemotiveerd	  is	  kan	  zij	  in	  het	  project	  komen	  
wonen	  en	  krijgt	  ze	  psychische	  hulp	  en	  een	  vaktraining	  
aangeboden.	  Onderdeel	  van	  het	  dagelijkse	  leven	  in	  de	  
opvang	  zijn	  Bijbelstudies	  en	  samen	  bidden.	  Niemand	  wordt	  
iets	  opgelegd,	  maar	  ze	  krijgen	  de	  kans	  om	  kennis	  te	  maken	  
met	  het	  evangelie.	  Heleen	  richt	  zich	  op	  het	  opleiden,	  
ondersteunen	  en	  begeleiden	  van	  de	  twee	  sociaal	  werkers.	  Sociaal	  werk	  staat	  in	  Cambodja	  nog	  in	  de	  
kinderschoenen.	  Een	  prachtige	  mogelijkheid	  	  voor	  Heleen	  om	  haar	  kennis	  	  over	  te	  brengen	  en	  
ervaring	  	  op	  te	  doen	  in	  een	  Cambodjaanse	  werkomgeving.	  	  

Project Jonathan	  
Soms	  loopt	  niet	  alles	  zoals	  we	  hadden	  bedacht.	  In	  de	  vorige	  nieuwsbrief	  vertelden	  we	  dat	  Jonathan	  
aan	  de	  slag	  ging	  in	  een	  hotel	  en	  restaurant.	  Hij	  zou	  de	  vrouwelijke	  manager	  coachen,	  zodat	  zij	  met	  
haar	  bedrijf	  werk-‐/leerplekken	  kon	  bieden	  aan	  kansarme	  jongeren.	  Door	  eerlijke	  
werkomstandigheden	  te	  bieden	  en	  Bijbelse	  overdenkingen	  en	  getuigenissen	  tijdens	  werktijd	  te	  
geven,	  konden	  Cambodjanen	  worden	  bereikt	  met	  het	  evangelie.	  	  

Al	  snel	  nadat	  Jonathan	  gestart	  was,	  bleek	  dat	  het	  geen	  gemakkelijke	  klus	  zou	  worden.	  Jonathan	  
begon	  met	  coachingsgesprekken	  om	  samen	  met	  de	  eigenaresse	  alles	  op	  een	  rij	  te	  zetten	  en	  
overzicht	  te	  creëren.	  Maar	  de	  eigenaresse	  bleek	  overspannen	  te	  zijn,	  het	  bedrijf	  zat	  financieel	  aan	  
de	  grond	  en	  er	  was	  te	  weinig	  goed	  getraind	  personeel.	  Ook	  	  bleek	  het	  niet	  mogelijk	  om	  het	  bedrijf	  
een	  financiële	  impuls	  te	  geven,	  omdat	  er	  al	  sprake	  was	  van	  een	  hoge	  schuld.	  
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Nadat	  dit	  steeds	  duidelijker	  werd	  besloot	  de	  eigenaresse	  dat	  	  het	  zo	  niet	  langer	  kon	  en	  dat	  het	  
bedrijf	  	  verkocht	  moest	  worden.	  Jonathan	  had	  het	  gevoel	  dat	  hij	  een	  jaar	  te	  laat	  gekomen	  was.	  Toch	  
bleek	  de	  coaching	  van	  Jonathan	  niet	  voor	  niets,	  want	  daardoor	  kon	  er	  toegewerkt	  worden	  naar	  een	  
succesvolle	  verkoop	  en	  overdracht.	  	  

Dat	  het	  bedrijf	  verkocht	  werd,	  had	  vergaande	  consequenties.	  
Ons	  kantoor	  was	  in	  hetzelfde	  pand	  gevestigd	  en	  we	  konden	  de	  
huur	  niet	  alleen	  op	  brengen.	  Gelukkig	  liep	  het	  	  jaarcontract	  
binnen	  een	  paar	  weken	  af.	  Een	  hele	  drukke	  periode	  dus.	  
Samen	  met	  de	  eigenaresse	  onderhandelde	  Jonathan	  met	  
verschillende	  partijen.	  Daarnaast	  was	  hij	  samen	  met	  een	  
collega	  verantwoordelijk	  voor	  het	  vinden	  van	  een	  nieuw	  
kantoor.	  Dat	  betekende	  weer	  

veel	  rondjes	  rijden,	  	  onderhandelen,	  contracten	  bespreken	  
etc.	  En	  alles	  kost	  hier	  vaak	  dubbel	  zoveel	  tijd	  als	  in	  Nederland.	  	  
Het	  bedrijf	  bleek	  moeilijk	  verkoopbaar.	  Toen	  bijna	  iedereen	  de	  moed	  opgaf,	  diende	  zich	  toch	  een	  
koper	  aan.	  Wonder	  boven	  wonder	  wilden	  deze	  mensen,	  een	  christelijk	  echtpaar,	  een	  heel	  goed	  
bedrag	  betalen	  voor	  het	  bedrijf,	  waardoor	  de	  eigenaresse	  met	  een	  kleine	  restschuld	  overblijft.	  Ook	  
heeft	  WEC	  snel	  een	  nieuw	  onderkomen	  kunnen	  vinden.	  Vanaf	  1	  mei	  jl.	  is	  het	  bedrijf	  overgedragen	  
aan	  de	  nieuwe	  eigenaar	  en	  heeft	  WEC	  zijn	  intrek	  genomen	  in	  het	  nieuwe	  kantoor.	  Dat	  dit	  allemaal	  
gelukt	  is,	  mag	  in	  Cambodja	  een	  wonder	  heten.	  	  

Hoe nu verder?	  
Het	  restaurant	  was	  één	  van	  de	  vijf	  bedrijven	  waarbij	  de	  WEC	  in	  de	  opstartfase	  betrokken	  was.	  Al	  
deze	  bedrijven	  zitten	  in	  een	  overgangsfase	  naar	  zelfstandigheid.	  	  
Jonathan	  is	  samen	  met	  een	  collega	  begonnen	  aan	  een	  evaluatie	  van	  het	  project	  waar	  de	  vijf	  
bedrijven	  onderdeel	  van	  zijn.	  Samen	  spreken	  ze	  veel	  met	  alle	  werkgevers	  om	  een	  sterkte/zwakte	  
analyse	  te	  kunnen	  maken.	  Aan	  de	  hand	  hiervan	  wordt	  een	  nieuwe	  koers	  bepaald.	  

Eerlijke werkomstandigheden	  
Misschien	  vraagt	  u	  zich	  af	  waarom	  Jonathan	  zich	  zo	  verdiept	  in	  bedrijven.	  In	  Cambodja	  is	  het	  voor	  
veel	  mensen	  moeilijk	  om	  werk	  te	  vinden.	  Zeker	  voor	  arme	  en	  laag	  opgeleide	  
mensen.	  Veel	  mensen	  werken	  daarom	  in	  kledingfabrieken.	  In	  deze	  fabrieken	  
zijn	  de	  	  werkomstandigheden	  bar	  en	  de	  lonen	  laag.	  Het	  is	  daarom	  belangrijk	  
om	  bedrijven	  te	  begeleiden	  om	  een	  verschil	  te	  maken.	  Want	  eerlijke	  
salarissen	  en	  veilige	  en	  goede	  werkomstandigheden	  bieden	  zicht	  op	  betere	  
levensomstandigheden.	  	  	  	  

Wil	  je	  meer	  over	  ons	  of	  over	  onze	  projecten	  weten?	  We	  vinden	  het	  leuk	  om	  
van	  je	  te	  horen!	  Stuur	  gerust	  een	  mailtje!	  We	  vertellen	  je	  graag	  meer.	  	  	  

Hartelijke groeten en Gods Zegen, 
Jonathan, Heleen en Loïs 

Jonathan  na overdracht van het hotel en restaurant 


