Verslag werkzaamheden STWC in Cambodja 2018
Periode Siem Reap Cambodja: 12 februari t/m 5 april 2018
In het gezelschap van twee vrienden, Dick (die jarig was) en Bert, zijn we naar Cambodja
vertrokken.
14-02: Peter was al ter plekke en had al een paar locaties gevonden. Samen met hem, Bert en
Dick hebben we op de fiets deze locaties bekeken en een aantal waterpompen gecontroleerd,
de nrs. 124, 125, 126, 127, 128, 144, 148, 149. Peters waterpomp nr. 81 hebben we ook
bezocht, het gebied langs Siem Reap River en Srah Strang.
15-02: Terugreis van Peter naar Nederland (en Bert ziek).
16-02: 100 schoolschriften gekocht (STWC: $ 12,50) om in de rugzakken van het Bonhoeffer
te doen en naar diverse scholen te brengen.
17-02: In de auto van Samnang samen met Dick en Bert 5 nieuwe lokaties bezocht om
waterpompen aan te leggen.
18-02: Met Bert en Dick naar Kampong Khleang (Floating Village).
19-02: Rugzakken brengen naar scholen. Pomp nrs. 5 en 6 bestaan niet meer als gevolg van
uitbreiding schoolgebouwen. Hopelijk wordt de oude aansluiting wel weer gebruikt.
20-02: Samnang start met de aanleg van de nieuwe waterpompen in het gebied richting
Bakong. De nrs. 154 en 155 zijn geboord. Fietstocht ondernomen naar locatie, maar helaas
niet gevonden. Dick is erg ziek.
21-02: In de auto van Samnang naar boorlocatie met Dick en Bert. Het gebied richting Bakong
(voor de eerste brug rechtsaf). Waterpompen nrs. 156 en 157 zijn geboord. Check van
waterpompen nrs. 101, 75, 129, 130 en 131.
22-02: Cementen bakken worden vandaag gemetseld van de waterpompen 154, 155, 156,
157. (Dick is ziek).
23-02: Met Bert de waterpompen 73 en 79 gecontroleerd.
24-02: Angkor Wat toer met BoBo, Dick en Bert.
25-02: In het gebied Prasat Patri (Makara town) waterpompen 98, 107, 54, 56, 34, 74, 35 en
7 gecheckt. Waterpomp nr. 75 (Bert en Karin) is lek, deze wordt gerepareerd.
26-02: ’s Morgens met Samnang, Bert en Dick naar nieuwe locatie, waar nr. 158 wordt
geboord. Achter West-Baray. ’s Middags Bert en Dick naar vliegveld weggebracht.
27-02: Rustdag.
28-02: Samen met Frederique van Le Tigre naar het gebied Nokor Krau gefietst; ze wilde
graag weten wat STWC zoal doet. Eén mooie nieuwe plek gevonden, achter nr. 100. Verder de
nrs. 107, 100, 97, 98, 118, 80, 116 en 69 gecontroleerd.
01-03: Rustdag.
02-03: Met Linn naar Village Koklei kijken naar nieuwe locaties.
03-03: Samnang en team starten werkzaamheden in het gebied Bangkaong.
04+05-03: Team van Samnang werkt niet, “bruiloft.”
06-03: Waterpompen 161 en 162 geboord in gebied Bangkaong. In dit gebied staan ook
waterpompen van Frits.
07-03: Waterpompen 163 (buurvrouw Linn) en 164 (richting gevangenis) worden geboord.
08-03: Morgen met Samnang naar het gebied Bangkaong, waar ik twee locaties nog niet heb
gezien.
09-03: Waterpompen 165 en 166 geboord. Met Sophea erheen gereden. Ik hoor toch meer
van de mensen als zij meegaat en hoe blij ze zijn. Toch maar meer Cambodjaans leren!
10-03: Waterpompen 160, 161 en 162 zijn vandaag gereed. Nog een waterpomp van een
andere NGO gerepareerd.
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11-03: Het team van Samnang heeft een rustdag. Ik heb de koffer naar Miss Rosa gebracht.
12-03: Bij Linns huis cementen bak van waterpomp 119 gerepareerd. De cementen bakken
van de nrs. 163 en 164 zijn klaar. Met Samnang en gids van BoBo naar nieuwe locaties
gekeken. Linns zus waterpomp 171 in Chroaw Village. School Siem Reap River nr. 172.
Tweemaal in het gebied Nokor Krau, nrs. 173 en 174.
13-03: In het gebied Bangkoang cementen bakken aangelegd. De nrs. 166, 167 en 168 zijn
gereed. Waterpompen 159, 160, 161 en 162 gecontroleerd. Prima werk van team Samnang!
14-03: Chroaw Village, nr. 171 van Linns zus is vandaag helemaal gereed. Foto’s gemaakt van
de pompen 163 en 164.
15-03: Aanleg van waterpomp 172 bij het schooltje aan de Siem Reap river (Treang Village /
commune 3). Een niet goed werkende waterpomp wordt vervangen (NGO?). Hier wordt ’s
avonds (17 uur) door de bewoners les gegeven in het Engels en Koreaans.
Om 18.45 uur haalt Jean Louis me op voor een afspraak met een andere NGO, Cambora in het
kader van samenwerking. Het is echter niets voor STWC.
16-03: Aanleg waterpomp nr. 173 bij miss Strey Neang.
17-03: Waterpompen 174 en 175 worden geboord. Afwerking waarschijnlijk morgen?
18-03: Rustdag. Het team van Samnang heeft te veel op een feestje gedronken, zei BoBo.
Morgen komen ze ook niet werken. Dit komt goed uit voor mij!
20-03: De cementen bakken van 174, 175 en 158 worden gemetseld.
21-03: Norbert (van restaurant Melita) en Darren Keiri, een vriend van Norbert, zijn vandaag
meegefietst naar het gebied Nokor Krau om te zien waarmee STWC bezig is. Ze zijn onder de
indruk. Norbert wil iets geen doen in zijn restaurant voor STWC.
22-03: Met Cham Ra’un (motorbike) naar Village Pong Ro nieuwe locaties zoeken. ’s Avonds
mevrouw Susanne Walters uit Australië gesproken. Zij doneert waterfilters bij de
waterpompen. Misschien iets voor STWC? Die kan ze mooi bij onze waterpompen plaatsen.
23-03: De nrs. 132, 133, 143, 135, 138, 136, 137, 134, 142, 141 en 116 gecontroleerd. Circa
55 km gefietst.
24+25-03: Gerust.
26-03: Een dorpje richting Phnom Kroun bezocht samen met Magali Crampes. Zij heeft een
stichting, genaamd Dragon Fly project.
27+28+29-03: Rustig aan gedaan. ’s Avonds samen met BoBo en Samnang overlegd in BoBo’s
winkel.
30-03: Samnang start met de sponsornaamborden.
31-03: Samen met Samnang in zijn auto alle borden gecontroleerd en enkele borden nog
geplaatst. Foto’s gemaakt.
01-04: Rustdag.
02-04: Met Samnang naar Phnom Krom Mountain. Gekeken of bij het huisje van Magali
(Dragon Fly project) een waterpomp aangelegd kan worden. We weten niet zeker of het
mogelijk is hier te boren (rotsachtige bodem). Samnang zegt dat het wel mogelijk is en het
volgend jaar aan te leggen.
03-04: Rustdag.
04-04: Op de fiets nog enkele locaties gezien in Phnom Krom voor de aanleg van
waterpompen volgend jaar. Samen met Greg Willis gefietst naar plekken waar waterpompen
aangelegd zijn, een vrijwilliger (leraar Engels). Hij is geïnteresseerd in het werk van STWC.
05-04: Vertrek naar Nederland.
Elzo
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