Verslag werkzaamheden STWC in Cambodja 2019
Periode Siem Reap Cambodja: 5 maart 2019 t/m 2 mei 2019
Franc, onze sponsor van de stickers, T-shirts e.d. heeft me vergezeld de eerste weken. Daarna
kwam Willemijn, een kennis van Franc, voor de duur 2 weken. En vanaf 15 april kwamen René
en Mitch Elzo opzoeken en samen terug te reizen naar Nederland.
6 maart
Aankomst in ons hotel Le Tigre, waar Peter Hoens – ons erelid – ons staat op te wachten en
heet ons van harte welkom. Informatie uitgewisseld, want Peter heeft voorwerk verricht en
locaties uitgezocht. Peter vertrekt de volgende dag naar Nederland. Hij is de kartrekker van de
LW Beekmanschool in Den Bosch die 3 waterpompen heeft gesponsord en waarvoor Peter de
plekken heeft uitgezocht. De waterpompen worden aangelegd bij een grote school in Siem
Reap die gerenoveerd wordt. Hij heeft ook 3 waterpomplocaties in een ander gebied gevonden.
Week 1: 4 t/m 10 maart
Het merendeel van de tijd besteed om op de fiets aan locaties zoeken en oude waterpompen
controleren. Zo kreeg Franc een prachtig beeld van de gebieden.
We gaan een cementen bak om een bestaande pomp metselen bij een klein schooltje, zodat
het water niet in het zand stroomt.
Waterpompen gecontroleerd:
57, 58, 55, 98, 129, 130, 131, 116, 96, 107, 97, 80, 118, 175 zijn oké.
Waterpomp 100 (uit 2015) moet gerepareerd worden: waarschijnlijk wordt het een nieuwe
pomp en terugslagkleppen vervangen. Dit is uitgevoerd.
Week 2: 11 t/m 17 maart
Waterpomp 30 (2012) wordt op een andere plek geboord en geïnstalleerd, pomp is niet te
repareren. Dit wordt nr. 188.
Controle op waterpompen 132, 133, 124: deze zijn werkend. Vier nieuwe locaties gevonden.
Waterpomp 81: reparatie (deze is uitgevoerd).
Na een rustdag de volgende waterpompen gecontroleerd:
49, 128, 144, deze zijn oké.
Samen met Samnang, onze aannemer ter plekke, nieuwe locaties bezocht voor het aanleggen
van waterpompen. Samnang adviseert of de aanleg mogelijk is.
De nieuwe waterpompen worden nrs: 177, 178, 179, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 en
193.
Gecontroleerd en goed bevonden: 119 en 163.
De bewoners bij waterpomp 171 (in 2018 aangelegd) kunnen hiervan geen gebruik maken
omdat het land is verkocht aan een nieuwe eigenaar, die het heeft afgezet met een muur en
prikkeldraad. De pomp wordt gedemonteerd, het bord is weggehaald en een nieuwe
waterpomp aangelegd, dit wordt nr. 195.
De verjaardag van Franc gevierd en op zijn verjaardag hebben we zeer veel waterpompen
gecontroleerd. Goed bevonden: 125, 126, 127, 38, 40, 87, 104, 115, 121, 49, 90, 108, 50,
43, 48, 51. Nummers 41, 64 en 103 zijn defect en worden gerepareerd door Samnang.
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Week 3: 18 t/m 24 maart
Franc vertrekt op 19 maart.
Deze week is het team van Samnang gestart met de aanleg van de waterpompen 180, 181 en
182 voor de sponsor LW Beekmanschool. De locatie is een school in Siem Reap. Op het
schoolplein was een defecte waterpomp, door de www.cambodianchildren.org, gedoneerd door
Kate & Andy Yates, die hebben we gerepareerd. Een waterpomp moet werken!
Daarna zijn de boorwerkzaamheden in een ander gebied begonnen, nrs. 178, 179 en 184.
Peter heeft dit gebied verkend. De sponsor van 179 is het dameshandbalteam dat getraind
wordt door Peter Hoens.
Met de jeep van Samnang locaties bekeken waar waterpompen aangelegd kunnen worden. Het
aanleggen gaat gestaag door.
Week 4: 25 t/m 31 maart
27 maart arriveert Willemijn, een kennis van Franc. Ze zal 14 dagen blijven. Deze week is er
goed doorgewerkt met de aanleg van de pompen. Met Willemijn veel gefietst en haar dit deel
van Cambodja laten zien. Twee nieuwe locaties gevonden, waterpompen 199 en 202. Team
Samnang heeft twee dagen rust.
Week 5: 1 t/m 7 april
Met Willemijn natuurlijk de Angkor Wat tour met BoBo gefietst. ’s Avonds gaf BoBo een etentje
voor zijn personeel in de winkel met drank en dans, waarvoor we waren uitgenodigd. In
gesprek geraakt met een Puertoricaanse deelnemer aan de Tour, die toegezegd heeft een
waterpomp te zullen doneren.
De cementen bakken voor pompen nr. 191, 192 en 202 zijn aangelegd. ’s Avonds een
vergadering gehad over de voortgang met BoBo en Samnang in de fietsenwinkel.
Week 6: 8 t/m 14 april
Het team van Samnang werkt deze week stug door, aangezien de komende week Khmer New
Year gevierd wordt. Pomp 188 is helemaal gereed. Boringen voor 185, 186 en 187. Reparatie
uitgevoerd bij nr. 100, deze werkt weer. Waterpompenlijst bijgewerkt. Willemijn vliegt op 10
april terug.
Week 7: 15 t/m 21 april
René en Mitch arriveren de 15e april om me de komende weken te vergezellen; we zullen
samen terugvliegen naar Nederland. Een start gemaakt met het plaatsen van de borden bij de
waterpompen.
De familie van Thiel ontmoet; dochter Linde gaat Engelse les geven op een Cambodjaanse
school. Ze zijn een dag met ons meegefietst, waren onder de indruk van het werk van STWC
en hebben inmiddels een waterpomp gedoneerd voor plaatsing in 2020.
Nena (bestuurslid) arriveert op eerste Paasdag voor een verblijf van een paar dagen.
Waterpompen 197 en 198 geboord.
Een school bezocht, die ondersteund wordt door Stichting Panha Sabay van Ineke Leferink.
Hier hebben we al onze Bonhoeffer-rugzakjes uitgedeeld tot grote vreugde van de kinderen.
De laatste cementen bakken zijn gemetseld bij nr. 197 en 198 en de borden zijn geplaatst.

Verslag werkzaamheden STWC in Cambodja, 2019

2

Week 8: 22 t/m 28 april
Khmer New Year is voor de aanleg van de waterpompen geen goede periode gebleken, omdat
de feestelijkheden langer duren in Cambodja dan 3 dagen (14, 15 en 16 april). Het team van
Samnang bleek moeilijk in te plannen.
Nr. 199 geboord en verhoogd aangelegd i.v.m. aanvoer van zand (regenseizoen). Tot driemaal
toe werd beloofd zand te laten aanvoeren, wat echter niet gebeurde. Ik heb besloten om de
cementen bak niet aan te leggen. Misschien volgend jaar.
Pomp nr. 185 (staff Zeton) is tweemaal geboord, het gaf problemen door aanwezigheid van
een kleilaag. Petje af voor het Samnang-team: ze hebben doorgezet met als resultaat een
goed werkende pomp.
Deze week zijn we weer goed begonnen met het afwerken en het plaatsen van borden bij 196,
203, 204 en 205. Pompen 197 en 198 geboord en gecompleteerd.
Week 9: 29 april t/m 2 mei
De laatste week. Nena reist door naar Phnom Penh voor een intern ship bij CCHR.
Met Samnang, René, Mitch en BoBo in de jeep langs alle waterpompen gereden voor controle
en om foto’s te nemen. Een zware en lange dag.
Met BoBo een fietstocht gemaakt naar Phnom Kraom, waar waterpomp 177 is aangelegd voor
basisschool de Noorderkroon in Enschede.
Voorbereidingen getroffen voor de terugvlucht naar Nederland.
PS: door het goede werk van Peter Hoens hebben we 19 waterpompen voor diverse gulle
sponsoren kunnen aanleggen, waaronder Avans Hogeschool in Den Bosch.
Elzo

Verslag werkzaamheden STWC in Cambodja, 2019

3

