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aan het weeshuis in Battambong Cambodja 

 

Na een lange reisdag kom ik ’s ochtends aan in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh waar ik 

wordt opgehaald door onze eigen agente Vireak en we reizen gelijk door met de auto naar 

Battambong. Casey, een zakelijke relatie van Vireak, reisde met ons mee omdat zij het centrum ook 

graag eens wilde zien. Een trip van ruim 5 uur waarbij twee dingen me direct opvallen. De hoofd aan- 

en afvoerwegen naar Phnom Penh worden overal op de schop genomen dus er gebeurt nog al wat 

aan infrastructuur en dat was ook heel hard nodig weet ik van vorige keren en de hoofdwegen verder 

door het land heen zijn stukken beter dan ze waren. De eerste indruk is: Het land gaat vooruit. 

Eenmaal in Battambong aangekomen was het wel genoeg geweest voor deze hele  trip en dus hapje 

gegeten en gaan slapen. 

De volgende morgen gingen we naar het weeshuis en we werden op deze trip vergezeld van Brian als 

vertegenwoordiger van Rotary South Surrey Canada en Chip als vertegenwoordiger van Rotary 

Bangkok South Thailand. Deze beide Rotary clubs hebben samen met Rotary Minerva Amsterdam 

Nederland ons project de laatste jaren aanmerkelijk ondersteund door allerlei speciale projecten te 

financieren die niet uit de normale exploitatie gefinancierd kunnen worden. Hierbij moet je denken 

aan bouwkundige en sanitaire voorzieningen, een agricultuur project, kleding en schooluniformen en 

benodigdheden. Op dit moment loopt nog een project om een volledig nieuwe keuken te bouwen. 

Daarover later in het verslag meer. 

 

Agricultuur Project. 



In 2013 hebben we (Float Foundation samen met onze agent Vireak en onze in Bangkok verblijvende 

adviseur (Arie Bloed) zeer indringende besprekingen gehouden met de directie van CPCDO in Phnom 

Penh. Voor ieders duidelijkheid: CPCDO is de organisatie die een eigen weeshuis heeft in PP en “ons 

huis” in Battambong is hieraan gelieerd voor het operationeel runnen van het centrum. De 

besprekingen gingen over het feit dat wij van mening waren dat het management van ons huis niet 

goed genoeg functioneerde. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het aanstellen door CPCDO van een 

geheel nieuw management. Waarom nu al deze uitleg? Omdat direct bij aankomst de positieve 

verandering duidelijk was. De manager is een rustige Cambodjaanse man (ca 45 jaar) met zijn hart op 

de  juiste plaats voor de kinderen die wordt geassisteerd door twee fantastische dames (ca 35 en 25 

jaar) waarbij de warmte voor de kinderen direct opvalt. Er zijn nu 38 kinderen in het huis die er goed 

verzorgd uitzien en je merkt aan alle kanten dat ze zich er thuis voelen. Blije spelende kinderen en 

ook degenen die rond de middag uit de school komen zien er allemaal goed verzorgd en vrolijk uit. 

Verder kan je duidelijk merken dat de mix in de leiding van man en vrouwen en verschillende 

leeftijden een positieve invloed heeft. De jongere kinderen trekken met name naar de dames toe en 

de wat ouderen wat meer naar de manager en het belangrijkste is dat alles evenwicht uitstraalt. 

ECHT GEWELDIG OM TE ZIEN! 

 

De Rotary mannen hadden voor allemaal t-shirts meegenomen en ik had lege voetballen en een 

pomp meegenomen. Daar waren ze blij mee en ja hoor dat zal je altijd het zien, breekt bij het 

oppompen van de laatste bal het nippeltje van de pomp af. Daar moesten we later op de dag in de 

stad dan maar naar gaan zoeken. 

 



 

Het is nu 9 jaar geleden dat we met het centrum begonnen zijn (ja zo lang al weer!!!) en een aantal 

zaken waren dus drastisch aan een opknapbeurt toe. Met de hulp van onze extra sponsoren en met 

name de Rotary’s zijn we hiermee  begonnen. 

Het gebouw van de meisjes heeft ondertussen een volledige opknapbeurt gehad waarbij de open 

golfplatenwanden vervangen zijn door stenen muren met gescheiden afdelingen voor de kleintjes, de 

middel grote en de grotere kinderen. Bij deze grotere kinderen slaapt dan ook altijd één van de 

leidinggevende dames. Inpandig zijn douches gebouwd en verder zijn ook de voorzieningen in de 

kamers deels aangepakt. Al met al een gigantische verbetering.  

 

Meisjes gebouw inrichting. 



 

Keuken in aanbouw. 

Op dit moment loopt een complete nieuwbouw in steen van de keukenvoorziening waarbij juist toen 

we er waren het hoogste punt in de constructie bereikt werd. Dit moet vóór het regenseizoen dat  

over 2 maanden begint klaar zijn en dan kunnen we ook daar weer jaren mee vooruit. Als volgende 

stap is dan het gebouw van de jongens aan de beurt om ook dat te upgraden naar de standaard 

volgens Cambodjaanse maatstaven.              DUS OOK OP DIT PUNT GIGANTISCHE VERBETERINGEN. 

We hebben de hele dag met iedereen gesproken over alle zaken die spelen en de dingen die nog 

nodig zijn, gezellig met de kinderen en leiding gegeten. Met de kinderen gevoetbald en gespeeld. Alle  

bouwkundige dingen bekeken en doorgenomen en uiteindelijk van al deze warmte en openheid met 

elkaar genoten. Gedurende de dag werd duidelijk dat één van de oudere kinderen op de brommer 

was aangereden en veel last had van zijn been maar er zijn geen krukken in het huis. Dus besloten de 

Rotary mannen dat zij daar voor gingen proberen te zorgen. Een tweede reden om hier in de stad 

naar op zoek te gaan. En zo vertrokken we met een zeer goed gevoel aan het eind van de dag en 

gingen we in de stad boodschappen doen. Nou dat waren wel echt speciale dingen die we moesten 

hebben maar uiteindelijk met natuurlijk de hulp van Vireak en onze chauffeur is het gelukt en de 

volgende morgen zouden wij het langs gaan brengen. 



 

Samen eten. 

De volgende dag was weer een reisdag terug van Battambong naar Phnom Penh maar eerst gingen 

we de gekochte spullen brengen. Wat aardig is om hiervan te vermelden is het feit dat we dus 

onaangekondigd nog een keer op de stoep stonden. De situatie was identiek aan het bezoek van de 

dag daarvoor. Hieruit kan je dus de conclusie trekken dat het er in het centrum altijd zo toe gaat en 

dus de zaken de dag er voor niet extra  mooier waren voorgesteld. Goed om dat zelf te constateren. 

De laatste dag van het bezoek heb ik doorgebracht in Phnom Penh. In de ochtend ben ik samen met 

Vireak op bezoek geweest bij het overkoepelende weeshuis van CPCDO in Phnom Penh. Hier hebben 

we alle lopende zaken en bevindingen met de directeur, de heer Yuth, doorgenomen. Verder hebben 

we besproken wat zowel van zijn kant als van onze kant de plannen voor de toekomst zijn en hoe we 

denken deze te kunnen realiseren. Het was een zeer constructieve bespreking. 

In de middag had ik nog een hele speciale afspraak die een introductie verhaal behoeft. 

De afspraak met S. 

S is een jonge vrouw van 21 jaar en haar historie is een speciaal verhaal. In 2006 zijn we begonnen 

met de bouw van ons centrum en begin 2007 was het klaar. De eerste groep kinderen (ca 30) 

kwamen in ons centrum waaronder S en haar broertje. S was toen 12 jaar en haar broertje 9. De 

ouders van de kinderen waren gescheiden en waren elk een nieuw leven begonnen waar de kinderen 

niet in pasten. Deze werden dus achtergelaten bij een ver  familielid maar die konden ook niet voor 

ze zorgen en die moesten dus eigenlijk opnieuw een oplossing zoeken. Een dramatisch verhaal 



waarbij de kinderen de dupe werden en het gevolg was dat zij beiden als één van de eersten in ons 

centrum werden opgevangen. De tijd verstrijkt en S en haar broertje hebben in elk geval een plek 

gekregen waar rust, warmte, zorg en ook scholing  geboden wordt. Nu is het beleid van het centrum 

dat op de leeftijd van 18 jaar de kinderen het centrum moeten verlaten. Ze moeten dan in staat zijn 

om te gaan werken of te gaan studeren en dit beleid wordt ook strikt uitgevoerd. S was de eerste die 

het huis uit moest en ze gaf aan graag voor verpleegster te willen gaan studeren. Nu is het zo dat wij 

dit als Float Foundation niet voor onze rekening nemen maar we proberen wel de kinderen te helpen 

om dingen te regelen als ze het huis uit gaan. Zo hebben Hanneke (mijn vrouw) en ik op persoonlijke 

titel besloten haar voor de 3 studie jaren te sponsoren in alles wat nodig is zoals studiegelden, 

huisvesting, onderhoud etc. onder voorwaarde dat telkens de studieresultaten goed waren. Onze 

agent Vireak speelt hierbij een wezenlijke rol want zij helpt ons alles  te regelen. Zonder haar hulp 

hadden we al deze dingen niet kunnen realiseren! S deed door de jaren heen goed haar best, haalde 

alle toetsen en examens en over ongeveer 5 maanden is ze afgestudeerd. Nu deze S ging ik 

vanmiddag voor het eerst ECHT ontmoeten want in al die jaren was ze voor ons één van de vele 

kinderen in ons centrum geweest. Het was, dat moge duidelijk zijn, voor ons beiden een zeer 

emotionele ontmoeting. Ze is zo onvoorstelbaar dankbaar dat we haar hebben opgevangen op een 

moment in haar vroege leventje waarop alles hopeloos leek. Dat we haar geholpen hebben om met 

twee benen op de grond te komen. Dat we haar de kans gegeven hebben om zich ook na het 

centrum verder te ontwikkelen. Dat ze nu over een poosje een baan heeft, een inkomen heeft, een 

eigen plekje heeft en verder kan met haar leven. 

DAAR DOEN WE HET MET ZIJN ALLEN VOOR! 

Na ’s avonds met onze fantastische agente Vireak en haar echtgenoot de zaken onder het genot van 

een etentje te hebben doorgesproken ben ik de volgende morgen moe maar zeer voldaan weer in 

het vliegtuig terug naar huis gestapt. 

Henk van Zijtveld 

14 maart 2015 


