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Natuurlijk zijn er nog schrijnender 
voorbeelden te bedenken over de hele 
wereld, natuurlijk hebben mijn partner 
en ik die tijdens onze fietstochten ook 
gezien en soms aan den lijve ondervon-
den. Maar door onze ervaringen tijdens 
deze fietstocht in Laos en Cambodja, 
misschien ook omdat we al jaren een 
klein weeshuis financieel steunen in 
Siem Reap (Cambodja), besloten wij 
onze hulp daar uit te breiden door het 
laten aanleggen van waterpompen. 

Cambodja is een van de armste landen 
ter wereld met een corrupte regering, een 
slechte infrastructuur en een bevolking 
die niet profiteert van de natuurlijke 
rijkdommen. Gedurende langere tijd 
heb ik als construction manager bij een 
bedrijf in Enschede gewerkt dat pilot 
plants bouwt. Vaak heb ik mijn team een 
tip voorgehouden: “Als je niets groots 
kunt verrichten, doe dan iets kleins op een 
grootse manier!”
Dat gevoel heb ik ook samen met het 
team van Samnang, de aannemer waarmee 
ik de waterpompen installeer. Al het ma-
teriaal wordt in het land zelf ingekocht. 
De plaatsen waar de pompen worden 
aangelegd, worden door mij persoonlijk 
uitgezocht (op de fiets). Op zich niet een-
voudig omdat er talloze dorpjes zijn zon-
der voorzieningen. En elke Cambodjaanse 
familie wil wel graag een waterpomp voor 
de deur hebben. 
Als ik een plekje gevonden heb, gaan 
aannemer Samnang en ik samen kijken 
of het technisch gezien mogelijk is om er 
een waterpomp aan te leggen. Samnang 

heeft een ruime ervaring in dit gebied 
(Siem Reap Province). Hoe is de bodem…, 
kunnen we hier boren…, hoe diep zit het 
water…, mogen we hier een pomp aanleg-
gen… Het hoe we het verder technisch 
doen (gebruik van riviersteentjes etc.) 
laat ik hier achterwege. Al dat soort zaken 
weet Samnang.
Essentieel voor de gebruikers van de 
pomp is de cementen bak die we een paar 
dagen na het boren metselen. Schoon wa-
ter om zichzelf en de kleding te kunnen 
wassen, tanden poetsen, schoon water om 
te kunnen koken en dergelijke wordt voor 
hen een stuk eenvoudiger. Wanneer er 
geen pomp is, wordt het water gehaald uit 
een rivier of uit een zelf gegraven gat. In 
de droge tijd is dit niet mogelijk. Wanneer 
een waterpomp aangelegd is, worden er 
al snel moestuintjes aangelegd, waardoor 
men minder eenzijdig eet (rijst en een 

gedroogd visje). Op de lange duur kan 
het bijdragen tot het terugdringen van 
de kindersterfte en o.a. ook oogziekten. 
Commercieel gezien zou men kunnen 
zeggen: een (giet)ijzer sterk product, 
simpel te bedienen en een concurrerende 
prijsstelling…

Het begon met twee pompen, daarna elf. 
Het gevoel om het professioneler/inzich-
telijker te maken voor de donateurs en 
voor onszelf leidde in december 2012 tot 
de oprichting van de Stichting Twentse 
Waterpompen Cambodja. Heel belangrijk 
vind ik dat de Stichting Twentse Water-
pompen redelijk klein en beheersbaar 
blijft. Wat bedoel ik hiermee: al het gedo-
neerde geld wordt besteed aan de aanleg 
van waterpompen. Vlucht- en verblijf-
kosten zijn voor eigen rekening. Het uit-
zoeken van geschikte plekken, de aanleg, 
controle en nazorg (werken de pompen 
nog…?) vindt in eigen beheer plaats. 
Inmiddels zijn er 102 waterpompen aan-
gelegd. Medio februari jl. vertrok ik voor 
een verblijf van zes weken naar Siem Reap 
om nieuwe waterpompen aan te leggen.
Ik hoop dat ik mijn motivatie heb kunnen 
verduidelijken. De arme plattelandsbe-
volking van Cambodja verdient naar de 
mening van STWC onze steun. 
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Een (water)druppel op een 
gloeiende plaat
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