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De Meern, 5 oktober 2013

Beste vrienden van Stichting Hopeful Children Center,
Graag geef ik jullie een update van de laatste ontwikkelingen van de lopende projecten en een verslag van
mijn laatste werkreis in juni/juli in Cambodja. De lopende projecten, zoals het waterpomp project en het
alle kinderen naar school project, worden de komende maand afgerond. Een uitgebreide berichtgeving
hierover ontvangt u in de volgende nieuwsbrief.
Voor de studenten uit onze gemeenschap willen we in Phnom Penh een studentenhuis voor meisjes gaan
opzetten, zodat ze een veilig onderkomen hebben om te studeren.
Via ons studiebeurzenproject krijgen talentvolle studenten de mogelijkheid om te gaan studeren. In deze
nieuwsbrief kunt u uitgebreide informatie lezen over dit project. We zijn hard op zoek naar lieve mensen
die een talentvolle student wil coachen en financieel ondersteunen.
Door middel van diverse kleinschalige projecten en goed onderwijs hebben we al veel kansarme kinderen
en hun families structurele hulp kunnen bieden. Mede door de ondersteuning van de Wilde Ganzen,
Impulsis, Gemeente Utrecht, het bedrijfsleven, particuliere donaties, giften en acties, en de betrokkenheid
en inzet van zo veel vrijwilligers hebben we in een relatief korte periode talrijke projecten kunnen
realiseren.
Half oktober vertrek ik weer voor 5 weken naar Cambodja om de lopende projecten af te ronden en de
nieuwe projecten te kunnen voorbereiden.
Veel leesplezier!
Warme groet,
Carola Käller

Studiebeurzenproject
Studiecoach gezocht:
Geef een kansarme maar talentvolle student een toekomstperspectief!
Wij zijn op zoek naar weldoeners die een arme maar talentvolle student willen coachen en het
collegegeld voor de student willen betalen. Uiteraard krijgt u van onze stichting persoonlijke
feedback d.m.v. foto’s, verslag en een jaarlijkse rapportage, ook kunt u per e-mail rechtstreeks
contact onderhouden met de student. Het gemiddelde budget voor de studiefinanciering
bedraagt € 500 per jaar. Voor een arm, maar talentvol kind kunt u een wereld van verschil
maken.
Het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede
Goed onderwijs en het aldus verwerven van vaardigheden zijn onmisbaar om de vicieuze cirkel
van armoede te doorbreken. Cambodja is een prachtig land met een rijke traditie en grote
kansen. Helaas is de economie door de trieste geschiedenis 35 jaar geleden ingestort. De mensen
lijden onder de nasleep van de burgeroorlog en het Khmer Rouge regime (Pol Pot) en het
ontbreken van fatsoenlijk onderwijs. Nu de economie sneller groeit, heeft het land
hoogopgeleide krachten nodig om de economie te versterken. Deze kansarme studenten moeten
de kans krijgen om de toekomst van hun land te kunnen verbeteren.
De studenten
Onze stichting HCC is op zoek naar sponsoren voor studiebeurzen voor tien talentvolle studenten.
HCC's lokale manager Channy Kim is Engelse leraar op onze school maar ook leraar op Angroka
Highschool. Zijn leerlingen vormen een hechte groep, zij kwamen de afgelopen jaren ieder dag
naar ons center om Engelse les te volgen. Channy en Carola bezochten de jongeren bij hun thuis
en maakten een rapport op van hun sociale achtergrond. Het zijn allemaal kinderen uit arme
gezinnen en ze wonen doorgaans in een hutje van palmbladeren, zonder elektriciteit of andere
voorzieningen.

Deze leerlingen hebben dit jaar eindexamen gedaan op de Angroka Highschool en zijn zeer
gemotiveerd om hun studie voort te zetten. Helaas heeft hun familie geen financiële middelen
om hen te ondersteunen. Het zijn meestal kansarme kinderen zoals wezen, kinderen met
gescheiden ouders, kinderen met gehandicapte ouders en kinderen van arme rijstboeren met
veel broertjes en zusjes. In het bijzonder richten wij ons op meisjes, omdat zij in het patriarchale
Cambodja worden achtergesteld. Door hen te laten studeren kan voorkomen worden dat ze op
jonge leeftijd tot een huwelijk gedwongen worden of aan het werk worden gezet in het
huishouden, in textielfabrieken of in de rijstvelden. Deze jongeren kunnen alleen de vicieuze
cirkel van armoede doorbreken door te studeren en door een vak te leren.

Studiekeuze
De ouders van de leerlingen hebben meestal
slechts enkele jaren lagere school gevolgd en
zijn vaak analfabeet. Zij hebben geen
voorbeeldfiguur in de familie: de schoolleraar
is hun enige voorbeeld van een geleerd man.
Lisette de Greef heeft informatie over de
universiteiten in Phnom Penh verzameld om
hen een idee te geven van de mogelijkheden.
Wij adviseren hen bij het vinden van de juiste
studie met het vooruitzicht op een goede
baan.
Support
Onze NGO betaalt het jaarlijkse collegegeld van de student voor de universiteit rechtstreeks aan
de Universiteit. Indien een student een jaar niet haalt, stoppen we onze sponsoring. We voorzien
elke student van een tweedehands laptop en fiets, plus een redelijk budget voor een aantal extra
studiekosten. Echter, de studenten moeten een fulltime baan vinden om geld te verdienen voor
hun levensonderhoud (huisvesting, boeken, levensmiddelen en dergelijke). Werken tijdens de
studie is in Cambodja hoogst gebruikelijk en het onderwijssysteem is volledig aangepast aan deze
noodzaak.
Duurzaamheid
Door het behalen van een academische graad zijn deze studenten uit het platteland verzekerend
van een mooie loopbaan met bijbehorend salaris. Het is Cambodjaanse traditie om andere
familieleden, indien mogelijk, te ondersteunen. Daarom verwachten we van deze studenten dat
zij investeren in de opleiding van hun broers, zussen, neven en nichten zodra ze zelf goede
verdiensten hebben. Dit zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de sociaal-economische
status van hun families en hierdoor zal de vrouwelijke student een goed geëmancipeerd
voorbeeld kunnen zijn voor de gezinnen op het platteland. Inmiddels hebben we ervaring met de
zeven studenten die we al een studiebeurs hebben gegeven. Drie studenten studeren in Phnom
Penh en vier in Angtasom. Ze studeren hard en zijn dankbaar dat zij de gelegenheid hebben
gekregen om te studeren en werken bijzonder hard om hun doelen te bereiken.
Monitoring
We koppelen de student direct aan hun sponsor. Het is mogelijk om direct contact via e-mail,
Skype of Facebook te hebben. Inmiddels studeren drie van onze oude studenten in Phnom Penh,
een van hen is Nita, zus van onze manager. Nita (derdejaars Geneeskundestudent) zal coach van
de studenten en de contactpersoon zijn. In januari kwamen Nita's sponsor Dick van der Pol, en
bestuurslid Dorine van Tuijn haar rond Kerst bezoeken. Lydie van Ierssel bood spontaan aan om
de ambitieuze student Shrey Peck te gaan sponsoren.

Hulp voor gehandicapten
Voor ons waterpompen project van 60 waterpompen, hebben we zeker 100 locaties moeten
inspecteren die in aanmerking zouden kunnen komen voor een waterpomp. Tijdens mijn
laatste reis in juni en ook in februari hebben onze lokale manager Channy en Carola
wekenlang dwars door de rijstvelden rondgereden om op zoek te gaan naar arme gezinnen
die een waterpomp het hardst nodig hebben.
Tijdens onze zoek/inspectie reis ontmoeten we tal van gezinnen die onder erbarmelijke
omstandigheden wonen, maar ook kwamen we blinde, doofstomme en gehandicapte
kinderen tegen die nagenoeg geen hulp krijgen. Deze kinderen leven in een isolement en
komen niet verder dan de directe omgeving van hun hutje. De ouder(s) weten vaak niet hoe
of waar ze hulp kunnen krijgen.

Ons transportmiddel en af en toe een litertje benzine.
Naar de oogarts
Dit meisje is blind en heeft veel pijn aan haar ogen. We zullen met haar naar het Takeo Eye
hospital gaan om haar te laten behandelen. Ook gehandicapte ouderen hebben een zwaar,
ze komen niet verder dan hun hutje. Deze arme gehandicapte mensen leven in een sociaal
isolement, ze weten niet waar ze hulp kunnen krijgen en hebben geen geld voor het vervoer
naar een ziekenhuis.

Waterpomp voor gezin met 3 gehandicapte kinderen
Dit gezin heeft acht kinderen, waarvan er drie gehandicapt zijn. De familie woont ver van de
reeds bestaande waterpomp vandaan, zodat deze gehandicapte kinderen de waterpomp
niet konden gebruiken. We hebben nu bij hun huis een waterpomp geplaatst zodat ze water
kunnen drinken en zich kunnen wassen bij de waterpomp.

Installatie waterpomp

Spelletjes

Spelletjes
Regelmatig neemt Carola spelletjes mee naar Cambodja die we voor een paar euro bij de
Emmaus(kringloopwinkel) kopen. In Cambodja hebben de kinderen nagenoeg geen
speelgoed en gezelschapsspelletjes zijn er al helemaal niet, hooguit is er een kaartspelletje
te koop. Gehandicapte kinderen leven vaak in een isolement omdat ze niet mobiel zijn om
met de andere kinderen te kunnen spelen. We hebben deze jongen een Rummikub spelletje
gegeven zodat hij ook met zijn vriendjes kan spelen. Een van onze weeskinderen heeft het
spel aan hem uitgelegd en hij won het eerste spelletje. Hij heeft iets wat de andere kinderen
niet hebben, zijn vriendjes komen nu naar hem toe.
Oproep: spelletjes gevraagd!
Wellicht hebt u thuis spelletjes of puzzels die niet meer gebruikt worden. Het gaat om
gemakkelijk te begrijpen en uit te leggen spelletjes en niet in de Nederlandse taal (bijv. mens
erger je niet) en puzzels. Het gaat om degelijke spelletjes die niet snel stuk gaan en die er
nog goed uitzien. We zouden die graag willen meenemen om vele kinderen hiermee blij te
kunnen maken. Indien u deze wilt schenken dan komen we ze graag ophalen of kunt u ze
langs brengen.U kunt mailen naar carolakaller@ziggo.nl

Naar de kinderarts
Onderweg zagen we dit zwaar gehandicapte meisje, ze was alleen en zat onder de muggen.
Haar vader is er van door en de moeder moet de kost verdienen in de textiel fabriek in
Phnom Penh. Haar oude oma moet haar verzorgen. Ze kruipt op haar knieën in de branden
de zon.Oud HCC-leerling Nita, studeert medicijnen, ze krijgt via onze stichting een
studiebeurs, in de vakanties is ze actief voor onze stichting. Op deze manier kunnen de
studenten die van onze stichting een studie beurs krijgen iets terug doen voor de arme
gezinnen uit hun leefgemeenschap.Vrijwilliger Marloes Kaptein en Nita zijn met het
gehandicapte meisje en haar oma naar het provinciale ziekenhuis gegaan voor de nodige
medische zorg en een passende loopstoel. Ze wordt nu behandeld, krijgt binnenkort
fysiotherapie om haar nekspieren te verbeteren.Marloes heeft op de markt een nieuwe jurk
gekocht en ze gaat een loopstoel voor haar kopen, zodat ze zich beter kan verplaatsen.

Waterfilters
Onze stichting is het afgelopen half jaar druk bezig met het instaleren van 60 waterpompen.
Dit project wordt financieel gesteund door Goede Doelen Fonds van de ING medewerkers
en De Wilde Ganzen. Naast waterpompen verstrekken we ook waterfilters. Dit type
waterfilter bestaat uit een pot gemaakt van keramiek met daarom heen een plastic
container. Via een kraantje onderin kan het water afgetapt worden.
Regenwater
Op het platteland zijn de mensen gewend om het regenwater te drinken. Ze vangen
gedurende het regenseizoen het water op en dit wordt in open potten bewaard voor het
droge seizoen. Na maanden bewaren is het water ernstig vervuild. De lokale bevolking en
vooral de kinderen drinken het vieze verontreinigde water, omdat ze de gevaren ervan niet
kennen en omdat er simpelweg geen schoon drinkwater aanwezig is. Door het plaatsen van
waterpompen en het verstrekken van waterfilters krijgt de arme lokale bevolking op het
platteland toegang tot schoon drinkwater. Wij hopen daarmee de kindersterfte en het
ziektepercentage te verminderen en de algemene gezondheid en hygiëne te bevorderen.
Wij leren de mensen om het regenwater te filteren, door gebruik te maken van een
waterfilter en het water vervolgens te koken.

100 Waterfilters voor de armste dorpen
We bestellen regelmatig een truck met honderd waterfilterpotten en delen deze uit aan de
arme gezinnen en op scholen. In de provincie zijn deze waterfilter potten niet te koop en
daarnaast zijn ze voor de meeste mensen te duur. In juni hebben Channy en Carola 100
waterfilters uitgedeeld in een van onze armste dorpen. Channy heeft uitvoerig uitleg
gegeven over het gebruik en onderhoud van de waterfilter. Hij heeft ook voorlichting
gegeven over de gevaren van het drinken van vervuild water en de noodzaak om het water
te filteren en te koken.

Update: Waar komt die rijstkorrel eigenlijk vandaan?
Rijstboeren rondom ons Center
Het merendeel van de bewoners in onze dorpen leeft van een matige rijstoogst. In de
zomermaanden zijn de scholen twee en een halve maand dicht, alle kinderen werken dan
met hun ouders op de rijstvelden. De productie van rijst is tijdrovend en zeer zwaar werk.
Het is een sociaal gebeuren, alle buren helpen elkaar over en weer. Ons center ligt midden
tussen de rijstvelden, de onderstaande beelden zijn gemaakt van de gezinnen die rondom
ons center wonen. Er komt heel wat bij kijken voordat de rijst in hun kommetje ligt.

Begin regenseizoen
Medio mei worden de velden klaargemaakt voor het planten van de rijst. Dat is zwaar werk,
de dijkjes rond de velden worden opgehoogd en zo nodig hersteld, de velden worden
geploegd en geëgd. Wanneer de grond nog niet drassig is van de regenval, wordt het veld
waar dat mogelijk is geïrrigeerd.De boer maakt allereerst een klein veldje helemaal klaar
voor beplanting. Als de bodem een lekker zachte blubber is en ontdaan van onkruid dan
worden daarin uit de losse hand rijstkorrels gestrooid. Die ontkiemen snel en gedijen in de
blubber. Dit is het zaaibed. De jonge plantjes groeien dicht op elkaar. Een dergelijk zaaibed is
te herkennen aan de intens groene kleur. Terwijl de rijstplantjes in het zaaibed opkomen,
maakt de boer zijn andere velden klaar, totdat de bodem uit zachte blubber bestaat met een
laagje water erboven. De waterstand kan enigszins gereguleerd worden door water uit
smalle slootjes te tappen of water via simpele sluisjes in de dijkjes van het ene veld in het
andere te laten stromen.
Midden regenseizoen
Wanneer de meeste velden geploegd zijn en de jonge rijstplantjes ongeveer 40 tot 50 cm
hoog in het zaaibed staan, begint een belangrijke fase die meestal enkele dagen tot een
week duurt: het overplanten van de jonge rijstplanten naar de velden.

De plantjes worden voorzichtig uit de modder getrokken zodat de wortels niet worden
beschadigd. Deze plantjes worden gebundeld.
Die bundels jonge, gekortwiekte rijstplantjes worden naar de onderwater staande velden
gebracht waar een ploeg dorpelingen aan het planten is. Het planten gebeurt ‘rijstplantje
voor rijstplantje’ en is een tijdrovende bezigheid. In feite wordt er niet één plantje geplant
maar een bundeltje van 4-8 plantjes. De planter haalt uit een grote bundel dus een klein
bundeltje en drukt daarvan de worteltjes en de onderste stengeldelen in de blubber. De
buren helpen elkaar met het planten van de rijstplantjes. Het planten gebeurt door vrouwen
en kinderen. Het is zwaar werk, ze staan de hele dag gebogen in het water in de brandende
zon. Ze dragen hoeden op tegen de zon. Meestal is hun gezicht op de ogen na gewikkeld in
doeken of verscholen achter een bivakmuts ter bescherming tegen het licht dat door het
water gereflecteerd wordt.

De kleine bundeltjes van rijstplantjes worden 25-30 centimeter van elkaar in de natte bodem
geplant.
Als alle rijst geplant is, ergens in juli , breekt een tijd aan dat het met rust gelaten wordt om
te gedijen.
Najaar/eind regenseizoen
Later in het regenseizoen, na ongeveer twee maanden, begint de rijst te bloeien en
ontwikkelen zich in de aren de rijstkorrels. Terwijl die aren rijpen, vallen de velden geleidelijk
droog doordat het in die periode minder vaak regent, maar ook doordat de volgroeide
rijstplanten veel water aan de bodem onttrekken en verdampen. Tijdens deze laatste fase
kunnen talloze parasieten en plagen de rijpende rijstplanten teisteren: schimmels die de
aren aantasten, insecten, vogels en knaagdieren die zich aan de rijstkorrels tegoed doen.

Dan wordt het tijd om de rijst te oogsten, dat gebeurt met de hand. Net als het planten
moet de oogst ook in relatief korte tijd plaatsvinden en helpen de buren elkaar weer. De
aren worden met kleine kromme mesjes zo afgesneden dat er nog een flink stuk van de halm
aan blijft zitten, dus niet te ver van de grond. Ook dit werk wordt weer vooral door vrouwen
en kinderen gedaan. Die halmen met de aren worden in slordige bundels op een grote mat
neergelegd. Daarna worden de korrels uit de aren geslagen (het dorsen), bij elkaar geveegd
en in zakken geschept.
De zakken met rijst worden vervolgens naar een rijstmolen (rong si) vervoerd waar de
korrels van hun schilletjes (kaft) worden ontdaan en worden gepolijst. De witte, gepolijste
rijst gaat terug in de zakken.De meeste dorpelingen slaan de rijst op voor eigen gebruik.
Sommige hebben veel rijstland en kunnen een deel van de oogst verkopen.
Te arm om rijstboer te zijn
In ons gebied zijn er ook vele gezinnen met slechts een klein stukje rijstland dat niet
voldoende is om de familie het hele jaar van rijst te voorzien. In de maanden voor de
rijstoogst is er dan niet voldoende te eten. De mensen lenen rijst in ruil voor toekomstig te
verrichten arbeid op de rijstvelden of huishoudens. Dikwijls geeft onze stichting rijst aan
gehandicapte en alleenstaande ouders, omdat ze geen geld hebben om rijst voor hun
kinderen te kopen.

Koeienproject
Bruikleen
Drie jaar geleden hebben we het koeienproject
opgezet. Inmiddels is het succesvol gebleken: er
zijn vele kalfjes geboren en zijn de “bruikleen”
koeien aan andere arme gezinnen
doorgegeven! Een koe is in Cambodja een
kostbaar bezit, het dier wordt gebruikt als
trekdier voor de kar of ploeg op de rijstvelden.
In de dorpen rondom ons centrum leven vele gezinnen ver beneden de armoedegrens; men
leeft er van een kleine rijstoogst en er is nauwelijks werk. Wij willen deze vicieuze cirkel van
armoede doorbreken door arme mensen een kleinschalig en duurzaam koeienproject aan te
bieden. Een koe wordt aan deze gezinnen in bruikleen gegeven; deze koe wordt gedekt en
gevaccineerd. Als er na 9 maanden een kalf wordt geboren, is dit kalf eigendom van de
familie. De koe wordt vervolgens aan een andere familie in bruikleen gegeven, en kan het
proces opnieuw beginnen. Alle afspraken worden in een contact vastgelegd.
Vanzelfsprekend krijgt de schenker van ons een leuke foto van de koe en het gezin, en kan
aan de koe en naam worden gegeven.
Weer 3 nieuwe koeien!
Paula van den Akker, Hein Driest hadden en feest georganiseerd en hun “cadeau “was de
schenking van koe Hendrica en koe Ploni.

René en Ziga Geleynse hebben koe Stream2 geschonken en een arme weduwe gelukkig
gemaakt.
Leuk cadeau,
schenk een
koe!
Voor
informatie zie
onze website.

