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De	  Nederlandse	  zomer	  is	  alweer	  voorbij.	  Dat	  geldt	  ook	  voor	  het	  hete	  seizoen	  in	  Cambodja.	  Inmiddels	  
zitten	  we	  midden	  in	  het	  regenseizoen.	  Ondanks	  de	  nattigheid	  stijgt	  de	  temperatuur	  regelmatig	  boven	  
de	  35	  graden.	  We	  willen	  u	  graag	  op	  de	  hoogte	  houden	  van	  ons	  leven	  in	  Cambodja.	  Het	  is	  weer	  tijd	  om	  
wat	  nieuwtjes	  uit	  te	  wisselen.	  	  	  	  

 In verwachting	  
Allereerst	  zijn	  we	  alweer	  ruim	  4	  maanden	  in	  verwachting!	  We	  zijn	  erg	  
dankbaar	  en	  blij	  dat	  we	  opnieuw	  mogen	  uitzien	  naar	  gezinsuitbreiding.	  
We	  verwachten	  het	  kindje	  eind	  januari.	  Omdat	  de	  medische	  zorg	  in	  
Cambodja	  op	  z’n	  zachtst	  gezegd	  
niet	  optimaal	  is,	  zullen	  we	  voor	  de	  
bevalling	  naar	  Bangkok	  in	  
Thailand	  gaan.	  Daar	  is	  de	  
medische	  zorg	  vergelijkbaar	  met	  	  	  	  
Nederland.	  	  

Auto	  
Nu	  we	  weer	  in	  verwachting	  zijn	  wordt	  onze	  motor	  te	  klein.	  
Momenteel	  past	  het	  nog	  net,	  maar	  dat	  gaat	  niet	  lang	  meer	  
duren.	  Met	  de	  baby	  erbij	  gaat	  het	  niet	  lukken	  om	  op	  een	  
verantwoorde	  manier	  de	  straat	  op	  te	  gaan.	  We	  hopen	  
binnenkort	  een	  auto	  te	  kunnen	  aanschaffen,	  maar	  hiervoor	  
hebben	  we	  uw	  steun	  nodig.	  

Project Jonathan	  
De	  afgelopen	  maanden	  heb	  ik	  samen	  met	  een	  collega	  onderzoek	  gedaan	  in	  de	  bedrijven	  die	  mede	  
door	  WEC	  zijn	  opgericht.	  Daarnaast	  hebben	  we	  met	  het	  team	  een	  nieuwe	  visie	  en	  richting	  
vastgesteld	  voor	  het	  project:	  WEC	  Missional	  Business.	  	  

Het	  onderzoek	  heeft	  uitgewezen	  dat	  training	  en	  discipelschap	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  erg	  goed	  zijn	  
ontwikkeld	  door	  WEC.	  Er	  zijn	  veel	  mensen	  tot	  geloof	  gekomen	  doordat	  ze	  het	  programma	  hebben	  
gevolgd.	  Daarnaast	  hebben	  veel	  mensen	  een	  vak-‐training	  gevolgd,	  waardoor	  hun	  levensstandaard	  
aanzienlijk	  is	  verbeterd.	  Wel	  bleek	  dat	  met	  name	  de	  bedrijfsmatige	  kant	  minder	  goed	  is	  ontwikkeld	  
en	  dat	  op	  dit	  gebied	  nog	  veel	  te	  leren	  valt.	  (Potentiële)	  bedrijfseigenaren	  zouden	  op	  dit	  terrein	  dan	  
ook	  gebaat	  zijn	  bij	  aanvullende	  trainingen.	  Ook	  kan	  het	  proces	  van	  opstarten	  van	  nieuwe	  bedrijven	  	  
verbeterd	  worden.	  	  



 

 

 

Vanuit	  dit	  onderzoek	  en	  de	  hernieuwde	  visie	  zijn	  nieuwe	  plannen	  gemaakt	  voor	  het	  	  verdere	  
verloop	  van	  het	  project.	  Daarbij	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  WEC	  blijft	  doen	  waar	  de	  organisatie	  goed	  
in	  is:	  training	  en	  discipelschap.	  Daarnaast	  wordt	  de	  samenwerking	  gezocht	  met	  andere	  organisaties	  
die	  zich	  bezig	  houden	  met	  Missional	  Business.	  Ik	  zal	  dan	  meer	  als	  adviseur	  betrokken	  zijn	  en	  als	  
één	  van	  de	  beleidsmakers	  voor	  het	  project.	  	  Dit	  zal	  een	  parttime	  functie	  zijn.	  Daarom	  ben	  ik	  bezig	  
me	  te	  verdiepen	  in	  een	  aanvullend	  project.	  Het	  is	  echter	  nog	  te	  vroeg	  om	  hierover	  te	  berichten.	  	  
Meer	  iets	  voor	  de	  volgende	  nieuwsbrief.	  	  

Project Heleen 
Ik	  heb	  het	  erg	  naar	  mijn	  zin	  op	  mijn	  werk.	  In	  het	  
project	  worden	  jonge	  vrouwen	  opgevangen	  die	  uit	  
de	  karaoke	  bars	  en	  clubs	  komen.	  Ze	  krijgen	  scholing,	  
onderdak	  en	  psychische	  hulp.	  Ik	  ondersteun	  de	  
Sociaal	  Werkers	  en	  krijg	  steeds	  meer	  inzicht	  in	  de	  
Cambodjaanse	  manier	  van	  hulpverlenen.	  In	  
tegenstelling	  tot	  Nederland	  heeft	  de	  familie	  nogal	  
wat	  invloed.	  Ik	  zie	  dat	  er	  nog	  veel	  verbeterd	  kan	  
worden.	  Door	  te	  werken	  aan	  een	  relatie	  met	  de	  
Cambodjaanse	  hulpverleners	  	  en	  veel	  situaties	  te	  
bespreken	  kan	  ik	  iets	  delen	  van	  mijn	  kennis	  en	  
ervaring.	  	  	  

	  	  	  Soms	  wonen	  de	  vrouwen	  niet	  in	  het	  project,	  maar	  bij	  
familie.	  Zo	  ben	  ik	  een	  paar	  keer	  bij	  een	  vrouw	  op	  
huisbezoek	  geweest.	  Ik	  schrok	  van	  haar	  
leefomstandigheden.	  We	  reden	  op	  de	  motor	  naar	  	  
een	  sloppenwijk.	  Het	  huis	  was	  niet	  te	  bereiken	  met	  
de	  motor	  want	  de	  weg	  ging	  over	  in	  houten	  
boomstronken	  die	  als	  een	  soort	  straat	  boven	  de	  
rivierkade	  gemaakt	  waren.	  Ze	  woonde	  in	  een	  klein	  
houten	  huisje	  met	  haar	  man,	  haar	  oma,	  haar	  kindje	  
en	  nog	  wat	  andere	  familieleden.	  Onvoorstelbaar	  op	  
zo’n	  20	  vierkante	  meter.	  Er	  stond	  een	  aanhangertje	  
voor	  het	  huis	  waarmee	  oma	  door	  de	  straten	  loopt	  
om	  blikjes	  en	  plastic	  flesjes	  te	  verzamelen	  om	  hier	  

wat	  geld	  mee	  te	  verdienen.	  	  
We	  zitten	  met	  z’n	  6en	  op	  een	  klein	  balkonnetje	  aan	  
de	  straatkant.	  Zodra	  we	  het	  gesprek	  beginnen,	  zitten	  
er	  ‘toevallig’	  ook	  drie	  buurvrouwen	  in	  het	  huisje	  
ernaast	  mee	  te	  luisteren.	  En	  als	  mijn	  collega	  een	  stuk	  
uit	  de	  Bijbel	  voorleest,	  blijft	  een	  man	  staan	  en	  
luistert	  mee.	  	  Beetje	  vreemd	  voor	  ons,	  maar	  fijn	  dat	  
hij	  op	  deze	  manier	  ook	  iets	  uit	  de	  Bijbel	  kon	  horen.	  
Privacy	  bestaat	  hier	  vaak	  niet.	  	  

Omdat	  ik	  allemaal	  Cambodjaanse	  collega’s	  s	  heb,	  
word	  ik	  wel	  gedwongen	  de	  taal	  actief	  te	  gebruiken.	  
Dat	  is	  best	  lastig,	  met	  name	  als	  het	  tijdens	  gesprekken	  
met	  cliënten	  over	  trauma’s	  en	  gevoelens	  gaat.	  	  Gelukkig	  kunnen	  mijn	  collega’s	  ook	  een	  beetje	  
Engels.	  Toch	  is	  het	  erg	  bemoedigend	  te	  merken	  dat	  ik	  steeds	  meer	  kan	  verstaan	  en	  begrijpen.	  Wat	  
betreft	  de	  problemen	  wordt	  steeds	  meer	  duidelijk	  	  dat	  het	  veel	  te	  maken	  heeft	  	  met	  misbruik,	  
financiële	  en	  familie	  problemen.	  Omdat	  vrouwen	  geen	  andere	  uitweg	  zien,	  belanden	  ze	  vaak	  in	  de	  
prostitutie.   

Samen	  met	  mijn	  collega	  Social	  Werkers	  

De	  praktijkschool	  van	  het	  project	  

Aanhanger	  voor	  blikjes	  en	  plastic	  flesjes	  



 

 

 

Cambodjanen 
Meerder	  malen	  per	  week	  ga	  ik	  (Jonathan)	  naar	  mijn	  taalschool	  en	  heb	  ik	  les	  van	  mijn	  
Cambodjaanse	  taaldocent	  die	  inmiddels	  een	  vriend	  is	  geworden.	  Met	  hem	  spreek	  ik	  ook	  over	  ons	  	  
leven	  en	  deel	  ik	  	  de	  dingen	  die	  we	  tegen	  komen.	  Op	  een	  dag	  vertelde	  mijn	  Cambodjaanse	  vriend	  dat	  
zijn	  moeder	  niet	  langer	  meer	  naar	  de	  tempel	  ging	  om	  haar	  voorouders	  eer	  te	  brengen	  	  en	  dat	  ze	  
was	  gestopt	  met	  het	  brengen	  van	  offers.	  Een	  aantal	  weken	  later	  vertelde	  hij	  mij	  dat	  zijn	  moeder	  van	  
de	  provincie	  terug	  naar	  Phnom	  Penh	  was	  gereisd.	  Het	  was	  een	  slechte	  dag	  met	  veel	  regen	  en	  
onweer.	  Ze	  reden	  met	  een	  klein	  overbeladen	  busje,	  wat	  met	  slecht	  weer	  nogal	  gevaarlijk	  kan	  zijn.	  
Ze	  was	  dan	  ook	  erg	  bang.	  De	  wegen	  zijn	  in	  Cambodja	  vaak	  slecht.	  Regelmatig	  moet	  je	  uitwijken	  
voor	  gaten.	  Tijdens	  regenbuien	  	  komen	  sommige	  wegen	  helemaal	  blank	  te	  staan,	  waardoor	  je	  de	  
gaten	  niet	  meer	  ziet.	  Normaal	  gesproken	  zou	  de	  moeder	  van	  mijn	  vriend	  haar	  voorouders	  hebben	  
aangeroepen	  om	  hulp,	  maar	  nu	  	  ging	  ze	  bidden	  tot	  God.	  Vanaf	  dat	  moment	  werd	  ze	  rustig.	  Ze	  zou	  
graag	  naar	  een	  kerk	  willen	  om	  meer	  te	  leren	  over	  Jezus,	  toch	  durft	  ze	  nog	  niet	  te	  gaan.	  In	  Cambodia	  
is	  het	  namelijk	  nogal	  belangrijk	  wat	  je	  familie,	  schoonfamilie	  en	  naaste	  buren	  vinden.	  Wanneer	  zij	  

naar	  de	  kerk	  zou	  gaan,	  komen	  deze	  relaties	  
onder	  druk	  te	  staan.	  	  Mensen	  zullen	  haar	  
negeren	  en	  ze	  zou	  door	  sommigen	  zelf	  
gehaat	  worden.	  Ze	  komt	  	  er	  dan	  alleen	  voor	  
te	  staan,	  wat	  in	  de	  Cambodjaanse	  cultuur	  erg	  
lastig	  is	  omdat	  je	  elkaar	  nodig	  hebt	  en	  je	  van	  
elkaar	  afhankelijk	  bent.	  	  

 
 

Hartelijke groeten en 
Gods Zegen, 

Jonathan, Heleen en Loïs 

 
 

Rijstveld	  in	  het	  regenseizoen	  	  

Na	  een	  kleine	  regenbui	  ziet	  de	  straat	  er	  zo	  uit	  	  


