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Verslag werkzaamheden STWC In Cambodja 2017  

Periode Siem Reap Cambodja: 22 februari t/m 10 april 2017 

Aankomst in Le Tigre, Siem Reap op 22 februari 2017. We werden ontvangen door Peter 

Hoens en Cun. 

Peter was al een week ter plekke en hij heeft zeer goed veldwerk verricht door rond te fietsen 

en te kijken naar geschikte locaties. Hij had 5 plekken gevonden die we samen opgezocht 

hebben om te zien of ze geschikt zijn voor de aanleg van waterpompen. Het gebied is net 

buiten Siem Reap, langs de Siem Reap river. De eerste 2 weken stonden in het teken van 

acclimatiseren en nieuwe locaties zoeken samen met Aldje en Peter. En de reeds aangelegde 

waterpompen in de gebieden controleren. Na een week hebben we afscheid genomen van 

Peter die een grote aanwinst is voor sponsoring en veldwerk voor onze stichting. 

We hadden een lijst opgesteld met gebreken voor Samnang die overigens in totaliteit erg 

meevielen. Niet alle pompen kunnen gecontroleerd worden, het zijn er inmiddels te veel.       

In overleg met Samnang werden deze kleine reparaties op een later tijdstip uitgevoerd.  

In week 10 (6 t/m 12 maart) was Samnang niet beschikbaar. Daarna begonnen met de 

aanleg. Waterpomp 124 was de eerste. Aldje vertrok op 11 maart naar Nederland. René van 

Veldhoven was vanaf 24 maart tot 11 april aanwezig (zie verslag van René op de website van 

STWC en Facebook).  

In totaal hebben we deze periode 30 locaties voorzien van waterpompen: nr. 124 t/m 153.   

De laatste jaren zien we dat steeds meer projectontwikkelaars grond opkopen in en rondom 

Siem Reap met als gevolg dat de woningen gesloopt worden. Daarom is besloten om hier geen 

waterpompen meer aan te leggen. De laatste 3 waterpompen hebben we aangelegd in de 

visstraat. We zullen dus grotere afstanden moeten afleggen om geschikte locaties te vinden.   

Nu al merkten we dat locaties per fiets heen en terug te ver waren. Alternatieven zijn meer 

met de jeep van Samnang of op de motorbike met Sophea Mitt een gebied verkennen.  

Tijdens ons verblijf kwamen nog 2 aanvragen binnen om waterpompen aan te leggen: uit 

Canada, Calgary van Lyn McDonald en uit Duitsland van de moeder van Susanne Hauer. Deze 

waterpompen, nr. 152 en 153, hebben we ook nog kunnen aanleggen.  

Ook is een poging gedaan in deze periode om de nieuwe en een deel van de reeds aangelegde 

waterpompen met GPS vast te leggen. Jack gaat dit verder uitwerken.  

De dag voor ons vertrek hebben René en ik met Samnang en zijn team alle borden van de 

donateurs geplaatst en gefotografeerd. Het was een lange, hete en zeer vermoeiende dag. 

Maar het is gelukt.  

Even over BoBo en zijn vrouw Nay. Deze fantastische mensen ondersteunen ons met gratis 

fietsen, als overlegpartner en als tolk in de gesprekken met Samnang. Nay regelt de financiën 

als we geld overmaken naar hen en regelt de betaling verder met Samnang. Ook denken ze 

mee om nieuwe locaties te vinden, gidsen ze en kan ik altijd een beroep op ze doen.  

Ter afsluiting van ons verblijf hebben ze een feest voor hun fietswinkel georganiseerd voor mij 

met al het personeel, de eigenaren en het personeel van Le Tigre. En zoals gebruikelijk in 
Cambodja: buren, voorbijgangers en ook een gast van Le Tigre dansten vrolijk mee. Geweldig 

en hartverwarmend. Aw koon BoBo en Nay! 

Elzo 


