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Waterpomp nr. 28 en 33 gecontroleerd, beide zijn in orde.
Naar het ex-weeshuis, nu weer weeshuis, gefietst.
Pomp nr. 2 (familie van der Kammen) werkt nog steeds.
Pomp nr. 3 (familie du Sart) is helaas vernietigd.
Onze nieuwe field worker voor de stichting, Nena van der Kammen, naar het vliegveld
gebracht.
Wordt er niet gewerkt door het team Samnang.
De uitgezochte plekken voor een eventuele waterpomp samen met Samnang bekeken of het
mogelijk is hier waterpompen aan te leggen.
Naar Poi Pet met de jeep van Samnang voor een nieuw visum, het is een kl….dag!
Cambodja uit, Thailand in, Thailand uit, Cambodja in. Uiteindelijk een business visum, de
procedure was omslachtig en kostte veel tijd en geld.
Waterpomp nr. 75 (Karin & Bert) aangelegd bij de Japanse school, Teaksin Thang Village,
Siem Reap. Prachtige plek bij een school die wordt gesponsord door een dame uit Japan,
Miss Takako Igarashi: www.ipon.cambodja.org.
Waterpomp nr. 79 (Jolanda, Jan en Mart) aangelegd bij Mr en Mrs Chakou en familie circa 8
km buiten Siem Reap, richting vliegveld, road nr. 6.
Waterpomp nr. 82 (Marcel Kemerink op Schiphorst) in een krottenwijk even buiten Siem Reap,
genaamd Teaksin Thang Village, aangelegd.
Wordt er niet gewerkt door team Samnang.
bezoek uit Nederland: Karin en Moniek.
Nieuwe plekken gezocht, onder andere in Srah Strang (gebied tussen de tempels),
waterpompen aangelegd, Cambodja laten zien.
Waterpompen nr. 37, 38, 40 gecontroleerd: deze zijn in orde.
We starten met de aanleg van 6 waterpompen in Pong Ro village.
Waterpompen nr. 46, 47 en 65 gecontroleerd bij Eastern Baray (Firewood Ladies), alles ok.
Tot nu 19 waterpompen aangelegd dit jaar!
Deze periode staat in het teken van veel bezoek, onder andere Peter Hoens, donateur van 2
pompen (nr. 80 en 81). Samen hebben we zijn twee waterpompen aangelegd. Hij gaat hier
zeker mee door en is van plan een lans te breken voor STWC in de omgeving van Den Bosch.
Natuurlijk gaat intussen de aanleg van de pompen door.
Tevens rondleidingen per fiets verzorgd voor een groep Franse en Duitse toeristen die in Le
Tigre logeerden. Susanne Hauer heeft naar aanleiding hiervan een waterpomp (nr. 96)
gesponsord.
Eveneens Claude de Koninck (een Belg) en een Amerikaan rondgeleid langs diverse
waterpompen. En ik ben op stap geweest met twee jonge mensen van www.sikana.tv, Mr.
Oanez Le Berre, die voorlichtingsfilmpjes maken voor scholing in ontwikkelingsgebieden). Wie
weet waar het toe leidt?
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Mijlpaal voor STWC: vandaag wordt waterpomp nr. 100 aangelegd in het buitengebied
achter Angkor Thom, genaamd Nokor Krau. Deze pomp wordt gesponsord door de firma
Mosman Stainless Steel in Enschede. Dit hadden ze beloofd als we deze mijlpaal zouden
bereiken

27-2-2015

De volgende waterpompen gecontroleerd op goede werking:
nr. 57
(Agnes de Leeuw)
nr. 58
(Flow Serve BV)
nr. 59
(Duxvalves BV)
nr. 67
(Zihni en Gerdien)
Alles oké.
Deze dag werd gekenmerkt door een droevige mededeling. De meneer waar pomp nr. 67
vorig jaar is aangelegd (Ronald was erbij), is helaas overleden. Maar de waterpomp wordt nu
gebruikt door familie die in het huisje is gaan wonen en hopelijk ook de drie kinderen van hem
verzorgt.
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In totaal zijn er 31 waterpompen aangelegd door de stichting TWC in de periode van medio december 2014
tot half maart 2015. Niet alle gedoneerde pompen hebben we kunnen aanleggen in de beschikbare tijd.
Bijvoorbeeld MKG Nederland en de H. Hartstra stichting.
Het is de bedoeling (planning) om volgend jaar, 2016, in de maanden februari en maart te gaan. Ik denk dat het
dan minder druk is met toeristen, waardoor BoBo en Samnang ook minder druk zijn. En ook niet onbelangrijk:
de kosten. Geen high season, dus hopelijk goedkoper.
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