Verslag werkzaamheden STWC in Cambodja 2020
Periode Siem Reap Cambodja: 17 februari 2020 t/m 3 april 2020
Vertrek op 16 februari met Singapore Airlines vlucht SQ337 om 11.00 uur vanaf vliegveld
Düsseldorf. Verblijf in the Rose Apple (Sophearith en Tim Bordeel).
Repatriëring
Wat begon als een mooie periode, samen met een groep belangstellenden/medewerkers (Henk
N., Wim H., Peter H., Pascale B. En Willemijn V.), eindigt in een eenzame terugreis door een
uitbraak van het Covid 19 virus. Ronald de H. kon tot zijn spijt niet mee door privé
omstandigheden.
Op aanraden van honorair consul Billy Bernaert ben ik hals over kop op 1 april uit Siem Reap
vertrokken per auto en privé chauffeur naar Phnom Penh voor $85 (lijkt op een grap). Er zou
binnen een paar dagen een repatriëringsvlucht geregeld worden vanaf vliegveld Phnom Penh.
Billy adviseerde me het hotel Country Club Cambodia omdat dit het dichtstbij het vliegveld
gelegen was. Daar heb ik 2 dagen gelogeerd (kosten hotelkamer $39 per nacht). Twee dagen
later, op vrijdag 3 april, vlucht naar Zürich met “Edelweiss” van Swiss Air. Overnacht in een zo
goed als leeg hotel op het vliegveld van Zürich voor €100. Op zaterdag terugvlucht vanaf
Zürich met KLM naar Schiphol. Beide vliegvelden waren zo goed als onbevolkt; onwerkelijk.

Week 1: 17 februari t/m 23 februari
17 februari
Aankomst in hotel the Rose Apple. Na een aantal jaren verblijf in Le Tigre heb ik besloten om
naar een ander hotel te verhuizen, dit blijkt een goede keus te zijn. Het verblijf, de kamers,
het zwembad, het ontbijt beviel heel goed. De prijs incl. ontbijt is $25, wel iets duurder, maar
de kwaliteit vergoedt veel.
Met het team maar meteen begonnen om waterpompen op te zoeken, eventueel reparaties uit
te voeren en hopelijk nieuwe plekken te ontdekken. Mooi was het toeval dat Peter H. ook in
dezelfde periode van 2 weken erbij was. Samen met Wim vormden zij het serviceteam van
STWC. Hun specialiteit bleek het repareren van waterpompen te zijn, bv. nieuwe stangen,
nieuw rubber, andere moeren e.d. Top!! Henk en Wim als sponsoren konden ook zelf een
geschikte plek zoeken; het werd het gebied Nokor Krau.
18 februari: 30 km gefietst in het gebied Srah Strang
Waterpomp 181 (school): reparatiestang zat los.
Waterpomp 180 (school): nieuw rubber.
Waterpomp 41 + 124: er wordt een nieuwe pomp gemonteerd door Samnang.
Waterpomp 43 + 49: nieuwe bouten en moeren.
Waterpomp 148 bij checkpoint Angkor Wat: checkpoint moet weg i.v.m. verbreding van de
toegangsweg.
19 februari: 35 km gefietst in het gebied Nokor Krau (Prasat Prey)
Waterpompen gecontroleerd en reparaties uitgevoerd.
Drie nieuwe locaties gevonden; nr. 213 (Henk) en nr. 227 (Wim).
’s Avonds overleg met BoBo en Samnang, planning doorgenomen. De constructie van de
waterpompen wordt gewijzigd, er wordt niet meer opgemetseld maar een hoeklijn en dubbele
moeren gebruikt. Meerkosten: $20 per waterpomp.
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Samnang start 21 februari met de werkzaamheden.
20 februari: nieuwe plekken gezocht, met zijn allen het gebied verkend.
21 februari: gebied Nokor Krau (Thy)
Het team van Samnang is begonnen met het boren van wp 223 en 226. Wp 213 en 227: boren
en afwerken. Wp 207 wordt niet geboord, maar een nieuwe installatiepomp neergezet.
Reparatie wp 097 en 080.
22 februari: gebied Nokor Krau
Team Samnang is bezig met het boren en afwerken van wp 223 en 226.
23 februari: gebied Nokor Krau
Boren en afwerken van wp 224.
Henk, Wim, Willemijn en Pascale doen een fietstoer met BoBo naar Angkor Wat.
Week 2: 24 februari t/m 29 februari
24 februari: gebied Nokor Krau
In de tuktuk van Makara met Henk, Wim en ik naar Nokor Krau.
Wp 227, 213 en 226 zijn allemaal gereed.
25 februari: met zijn allen naar Kampong Plok.
26 februari: fietstocht rondom de West Baray
Meteen waterpompen gecontroleerd en waar nodig reparaties uitgevoerd.
Wp 143 is in orde, wp 141 gerepareerd. Wp 188 is in orde. Wp 133 bestaat niet meer door een
nieuwe landlord. Wp 132, 134, 138 en 137 zijn in orde. Wp 135 en 136 na reparatie in orde.
Het was een lange fietstocht…
27 februari
Met Wim en Henk in een tuktuk naar wp 124 en deze gerepareerd. Daarna naar nieuwe plek
voor Ngeoug (dove monteur in werkplaats van BoBo) in Srah Srang, dit wordt wp 212.
Peter H. vertrekt weer naar Nederland vandaag.
28 februari
Reparatie aan wp 064 en nieuw opgebouwd. Wp 122, 117 en 151 zijn in orde. Nieuwe hendel
op wp 042.
29 februari
Samen met Nay (vrouw van BoBo) en Pascale met een klein meisje en haar moeder naar de
oogarts gegaan. Het meisje heeft waarschijnlijk oogletsel, wellicht dat dr Kong Sunly
(012781981) iets voor haar kan betekenen. Helaas is er niets aan te doen, er is wel een
beschermend brilletje gekocht.
Week 3: 2 maart t/m 8 maart
Deze week begint het team van Samnang met de aanleg van de waterpompen.
2 maart
Willemijn, Pascale en Wim vertrekken vanuit Siem Reap naar Nederland.
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3 maart
Controle waterpompen 075, 094, 020 en 095, alle in orde.
4 maart
Wp 101 is in orde. De zus van Lyn krijgt een nieuwe waterpomp, dit wordt nr. 228. Bij het
checkpoint, wp nr. 148, een nieuwe geboord en geïnstalleerd.
5 maart
Het team van Samnang is begonnen met de aanleg van wp in “Jesus Christ Street”.
6 maart
Henk vertrekt naar Nederland. 6 nieuwe waterpompen, 206 t/m 211, aangelegd.
8 maart
De 6 waterpompen zijn gereed.
Week 4: 9 t/m 15 maart
9 maart: rustdag
10 maart
In het gebied Srah Strang aanleg is klaar van wp 212 bij Ngeouy (dove monteur BoBo).
Een nieuw bord laten maken “In memory of Jan du Sart” en geplaatst bij de school in Srah
Strang.
Met tuktuk naar Pong Ro om te nieuwe locaties te bekijken. Hier wordt nr. 230 geplaatst.
In het gebied rondom oude ticket office, Mr Ley, wp 220 en 229.
Puok Chas village: nr. 222.
Foto’s gemaakt met GPS-coördinaten van nr. 187, 186 en 185. Een lange dag!
11 maart
In Bangkaong area deze week alle locaties geboord.
12 t/m 14 maart
Alle waterpompen gereed. Nr. 214, 215, 216, 217, 218, 219 en 225.
15 maart: rustdag van het team Samnang.
Week 5: 16 t/m 22 maart
Het team van Samnang begint weer op zaterdag 21 maart.
Deze week veel gefietst rondom Siem Reap, foto’s gemaakt t.b.v. gps op website. Gehandicapt
meisje bezocht in Khienmock village. Locatie gezocht voor volgend jaar.
21 maart
Boren locaties (oude ticket office) nr. 220 en 229.
22 maart
Aanleg wp 221 in Pong Chhean, broer Makara. De wp is gereed.
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Week 6: 23 t/m 29 maart
23 maart
In Puok Chas wp 222 bij Mr Penh Pen: boren en installeren, is gereed.
24 maart
Aanleg nr 230 Pong Ro, Miss Abi.
25 maart
Aanleg wp 228, zus van Lyn.
26 t/m 29 maart
Wp in gebied rondom oude ticket office: nr. 229, 231, 232, 233, 234 en 235 zijn deze week
gereed.
Week 6: 30 maart t/m 4 april
30 maart
Start met de aanleg van wp 236 en 237 in Makara town, Miss Phon.
Een plek gevonden samen met de zoon van Samnang voor wp 238 vlakbij Makara town (miss
Honk).
31 maart
Na contact met het thuisfront besloten om te vertrekken uit Cambodja i.v.m. Covid19 en
gebruik te maken van een repatriëringsvlucht. Helaas werkt het team van Samnang deze week
niet i.v.m. een sterfgeval (vader mr Wey is overleden). Ik zal er dus niet bij zijn bij de aanleg
van de laatste waterpompen. De zoon van Samnang heeft beloofd om foto’s van de aanleg en
van de borden te maken.
1 t/m 4 april
Vertrek per auto naar Phnom Penh. Overnachting in hotel CCC vlakbij vliegveld van Phnom
Penh. Vertrek naar het vliegveld op 3 april om 5 uur ’s morgens. Makara heeft tuktuks
geregeld en heeft ons weggebracht. Hij en zijn familie waren ook in Phnom Penh. Gevlogen
met Swiss Air naar Zürich. Daar overnacht en de volgende dag gevlogen naar Amsterdam (zie
inleiding).
Elzo
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