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Betreft: update donatie
Hallo allen,
Hierbij een korte update wat er zoal gaande is binnen CAMNAM!
Ondertussen ben ik gestart met de Health & Hygiene in de Lolei gemeenschap 16 km buiten Siem
Reap. Het kostte wat tijd en moeite om allerlei te vertalen van het Engels naar Khmer, maar de
banners, posters en flyers zijn nu geprint en overhandigd met alvast een spontane korte intro aan
25 leerlingen o.a. wat hygiene is, handen wassen, bacteria en parasieten, de dragers (veelal de
ratten), gevolgen van afval overal EN heb een plaatselijke recycle organisatie ‘NAGA Earth’
hierover geïnformeerd en zij zullen nu vloeibare handzeep doneren, het is zo mooi hoe het één met
het ander in contact kan worden wordt gebracht!!!
De workshops en quizjes over Health & Hygiëne zullen over 2-3 weken plaats gaan vinden, eerst
meerdere malen door mijzelf en vertaald door de monnik, daarna worden anderen (locals) hierin
getraind om de workshops en informatie zelf voort te zetten binnen allerlei dorpjes. Telkens zullen
aan de quiz winnaars (de families die mee doen) handdoekjes, muggen netten (klamboes) of rijst
worden gedoneerd.

Ook wordt er geïnvesteerd in een duurzaam project hoe je land en groenten moet/kunt verbouwen,

hoe kippen, eenden en vissen te houden om deze later te kunnen gebruiken voor eigen
consumptie, verkoop en het opzetten van een restaurantje door en voor deze Khmer bewoners en
t.z.t toeristen, trainen van jongeren in de hospitality, keuken en business. De 1e training start in
Augustus, daarna volgt 'train de trainer' en CAMNAM ondersteunt het onderwijs, de aanschaf van
zaden, materiaal (tuingereedschap), compost (leren ze ook zelf te maken), de eerste kippen,
eenden en vissen en benzine vergoeding voor de leerlingen (vrijwilligers) van de Agrarische school
hier. Een duurzaam project opstarten levert de gemeenschap weer geld en werk op, de
opbrengsten worden wederom in het project en aan andere behoeftigen worden geïnvesteerd,
yes!!!
Gisteren een donatie gedaan aan een zieke
moeder met haar zoon, die verlaten zijn door
haar man en vader, geen woonplek meer
hadden en nu wordt er voor hen een onderdak

voor beiden gebouwd, denk hierbij aan een paar
palen, golfplaten als dak maar zonder muren en
zonder betonnen vloer (zie photo’s). Ik heb
besloten geld te doneren aan een vloer en iets
als ‘muren’. Vorige maand is het regen-seizoen
begonnen en dat duurt nog 2-3 maanden.
Daarnaast worden er 7 schoon drinkwater filters besteld voor degenen/families die het ’t hardst
nodig hebben (en dus ook zelf geen geld hiervoor hebben).
De samenwerking met venerable Hun (de monnik die verantwoordelijk is voor deze gemeenschapzie foto’s) verloopt geweldig! Hij spreekt redelijk goed Engels dus dat vergemakkelijkt de
communicatie.
Over enkele weken start ik met vrijwilligerswerk om daar het ABC in Engels les te geven 1x per
week. Mogelijk nog wat schoolboekjes pennen en schriften doneren. Ik zal dus wekelijks aanwezig
zijn en het verloop van allerlei zelf zien!
En een vriendin van me, zal als vrijwilligster teken- en schilderlessen wekelijks gaan geven. Zij zelf
voorziet hen van schilder – en teken materiaal.
Tot zover, groetjes Esther
(zal ongeveer zelfde verslag op FB Esther CAMNAM plaatsen)

