Verslag werkzaamheden STWC in Cambodja 2022
Periode Siem Reap Cambodja: 1 maart 2022 t/m 30 april 2022
Samen met Wim Hartkamp, die ook 2 maanden meegaat, met Singapore Airlines
vlucht SQ329 vanuit Amsterdam gevlogen. Verblijf in Asanak d’Angkort Boutique Hotel
in Siem Reap. Op 18 maart zijn René en Mitch ook nog gekomen en zijn op 5 april
weer vertrokken naar Nederland.
Op 2 april hebben we de planning doorgenomen met BoBo en Samnang. Samnang
heb ik meegedeeld dat we ongeveer 25 waterpompen aan wilden leggen mits we
mooie plekken konden vinden. En dat konden we! Het zijn in totaal 32 waterpompen
geworden. Mede door het goede (voorbereidende) werk van het team Samnang.

Op 3 april zijn Wim en ik aan de slag gegaan. We hebben de waterpompen die nog
niet vastgelegd waren in 2020, gefotografeerd met GPS. Een grote domper was de
afbraak van alle waterpompen die we in de loop der jaren hebben aangelegd langs de
Siem Reap River. De bewoners moesten in een tijdsbestek van drie maanden
verdwijnen. De overheid had een gebied aangewezen waar de bewoners naartoe
moesten (Tbang village > Bok Mountain?). Zo gaat dat in Cambodja. Misschien kan
STWC in dat gebied iets betekenen volgend jaar.
BoBo wist een locatie: de Arann Tempel net buiten Siem Reap (richting Tonle Sap
meer). Hier konden in totaal negen waterpompen aangelegd worden, zodat Samnang
meteen aan de slag kon. En zo ging het eigenlijk de hele tijd door: zes broodnodige
en mooie plekken bij de Stepping Stones school van Mr Kang bij West Baray. De
school die Ineke Leferink van Panha Sabay goed kent.
Wim en ik fietsten rond op zoek naar oude waterpompen en hebben veel kunnen
repareren. Met name Wim met zijn vakkennis als loodgieter! We hebben ook weer
nieuwe geschikte plekken gevonden waar we bewoners blij konden maken met water.
De reparaties die we verrichtten, bestonden meerendeels uit nieuw rubberen
afdichtringen, bouten en dubbele moeren. De reparaties die het team Samnang
uitvoerden, waren groter: een nieuwe pomp, nieuwe terugslagkleppen, nieuwe bakken
etc.
Tussendoor werd er Khmer New Year gevierd van 14 t/m 17 april, waarin het team
Samnang vrij had. Gelukkig maar een paar dagen in plaats van twee weken.
Dat we zo’n groot aantal waterpompen konden aanleggen, lag met name aan
Samnang en zijn mannen. Ze werkten zeer goed door en waren efficiënt bezig. Totdat
we in Treak Village gingen werken waar kleigrond het ons moeilijk maakte. Daardoor
hadden we zwaarder materiaal, andere pompen en dergelijke, nodig. En het boren
ging stukken langzamer; we hadden bijna twee dagen nodig voor één boring in plaats
van een halve dag! STWC heeft $100,00 per waterpomp meer betaald aan Samnang,
in totaal voor zes waterpompen. Een redelijke prijs dacht ik.
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Verder hebben Wim en ik samengewerkt met de stichting Chikara Cambodia van Giel
Hagelaar en Carina van Silfhout. Zij verstrekken studiebeurzen aan kansarme,
talentvolle jongeren zodat ze een opleiding kunnen volgen. Samen met vijf
Nederlandse studenten voeren ze diverse projecten uit. Wim en ik hebben kunnen
helpen en het was een zeer leuke ervaring. Bovendien een mooie afwisseling op ons
werk.
Op 19 maart kreeg ik een fietsongeval met nogal nare gevolgen, wat ik niet ga
beschrijven in dit verslag.
Afsluitend: in maart en april 2022 heeft STWC de waterpompen nr. 239 t/m nr. 270
aangelegd.
Elzo
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