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Deze maand heeft Sarom een onaangekondigd blitzbezoek gebracht aan het project van Pro
Avalanche om een en ander ter plekke te inspecteren.
We blijven de gelden van onze sponsors aanwenden voor toiletten, keukens, waterputten, zijnde
voor jaren nuttige infrastructuren, naast lessen hygiëne en gezondheidszorgen.

Centrum
Bij vorige zendingen bleek het onderhoud van ons centrum niet optimaal
te zijn of ondermaats. De mensen ginder zijn nog steeds niet gewend om
met water hun huizen te kuisen, hoogstens wordt er met een keerborstel
even over de stoffige vloer gegaan.
Sarom had zich dan ook voorbereid met trekker, dweilen en poetsdoeken
om ginder een cursus “schoonmaak” te geven. We kunnen ons er aan
verwachten dat een eenmalige demonstratie niet voldoende zal zijn. Er
zullen nog heel wat demonstraties moeten gebeuren, alvorens ze deze
schoonmaakmethode onder de knie hebben.

Keukens

Demonstratie
dweilen door Sarom

Nieuwsbrief Pro Avalanche februari 2018

1

oo
Zoals u in de vorige nieuwsbrief las staat er nu een demonstratiekeuken op het terrein van ons
Centrum. Zo kunnen de mensen kennis maken met een minder rokerige keuken.
We hebben 3 families gevonden die onze sponsoring voor een keuken aanvaardden en in geen tijd
stonden er dan ook 3 splinternieuwe “keukens” in het dorp. Spijtig genoeg bleek de boodschap
voor een goede verluchting niet helemaal doorgedrongen. Sarom heeft aanwijzingen gegeven om
vensters in de keukens aan te brengen, vuren en eetwaar in de hoogte te plaatsen, zodat ze minder
blootgesteld worden aan rond lopende honden en veiliger zijn voor nieuwsgierige peuters. Dit alles
zou inmiddels in orde zijn gebracht.
We wachten even af of de verbeteringen correct zijn uitgevoerd om dan met de mensen te
overleggen hoe we het project gaan verder zetten. Daarbij komt uiteraard het kostenplaatje kijken
maar ook de lokale mogelijkheden voor aankoop van materiaal. Inmiddels is de nachtelijke
veiligheid in Cambodja veel onzekerder geworden zodat dit ook zal meespelen in de architectuur
( tralies, stevige deuren).
Op het ogenblik zijn er tientallen families die zich hebben aangeboden om met onze sponsoring bij
hen een “moderne” keuken te bouwen.
De toelage die we geven wordt uit voorzorg volgens vorderen van de bouw en afwerking in
schijven betaald. Dat is een stimulans om de keuken zo snel mogelijk volledig af te werken.

“Weeshuis”
De monnik in ons dorp heeft zich ontfermd over een achttal kinderen, wezen of straatarme
kinderen, om hen een scholing, voeding en onderdak te geven. Hij verzorgt ook wekelijks
maaltijden voor de armsten in het dorp.
De infrastructuur om dit te doen was uiterst rudimentair . Nadat hij het keukenproject van Pro
Avalanche zag heeft hij ons gevraagd om hem te helpen.
Na overleg hebben wij toegezegd een behoorlijke keuken te bouwen met de sponsoring van
Soropimist International club Antwerpen-Anthos vzw. Daarnaast is er een waterput geboord,
gesponsord door Erik en Elly Baeten – Sys ( put nr 21).
Als dit alles af afgewerkt is, kan er veilig en gezond gekookt worden en zal er proper, stromend
water voor de kinderen zijn.

Start bouw keuken

Monnik met kinderen voor toekomstige
keuken
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Afwerking Soroptimist ICAAnthos keuken
Met dak.

Waterput 21 Baeten-Sys

Iets verderop staat een toilet dat niet bruikbaar is doordat het bij
regen steeds overstroomt. Bij een volgende zending zullen we dit
inspecteren en nagaan of er een toilet op een droge plaats kan
gebouwd worden.

Ondergelopen toilet

Middelbare school
Het onverwachte bezoek van Sarom heeft ons veel geleerd!!
Toiletten in de middelbare school zijn af en in goed gebruik. Naar onze inzichten was het nodig
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nog extra toiletten en handenwastroggen te
plaatsen maar de directeur heeft ons laten weten
dat dit niet vereist was. Toch lijken 8 toiletten voor
1000 leerlingen ons wat krap.

Er werd ons wel gevraagd om mee te betalen voor
een extra schoolgebouw maar dat wezen we af.
Onze aangebouwde toiletten
We menen dat de geldstroom dan te onduidelijk
wordt, gezien het gebouw mogelijk door Staat of
andere sponsor al betaald wordt en we menen dat
scholen bouwen niet tot de core business van Pro Avalanche behoort. We houden de sponsoring
liefst zo dicht mogelijk bij onze vertrouwensmensen.
Jan had tijdens een vorige missie gevraagd om het schoolterrein netjes te houden, waarna wij
zouden zorgen voor de aankoop van gekleurde vuilbakken zodat het vuil voorgesorteerd kan
worden. Bij het recente bezoek van Sarom was van netheid niets te merken. Het is duidelijk dat dit
niet echt leeft bij leerlingen en directie. Voorlopig stoppen we hier dan ook geen tijd en fondsen in.
De open waterput die nu gebruikt wordt is vervuild. Maar dat is
geen bezwaar voor de directie. Tegenover zoveel achteloosheid
zullen we onze inspanningen beter elders brengen.

Open waterput met
allerlei afval

Het onverwachte bezoek van Sarom heeft voor de zoveelste
maal getoond dat de laptop die we kochten helemaal niet op
school blijft en eerder een privé computer voor de directeur is.
In die omstandigheden gaan we geen computerklas in de
school installeren, vermits we voorzien dat de toestellen niet
voor de leerlingen zullen zijn maar spoedig uitsluitend door
directie en leraars zullen gebruikt worden.

Directeur met laptop
onderweg
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Waterputten en toiletten
We hebben tientallen aanvragen voor waterputten en toiletten binnengekregen.
Gezien de onzekere politieke situatie met de komende verkiezingen op 22 juli 2018 ,waarover u
meer leest op einde van deze nieuwsbrief, wachten we even af.
Zodra de situatie wat duidelijker wordt zullen we deze projecten nog dit jaar hernemen.

Motorfiets
Phon, onze huisbewaarder, kreeg het gebruik van een tweedehands
motorfiets om de verplichte vergaderingen in Takeo te kunnen
bijwonen, maar vooral om de 82 toiletten en 21 waterputten en 4
keukens regelmatig te inspecteren. En daarnaast de nieuwe locaties
te bezoeken voor planning van inplantatie waterputten, keukens en
toiletten. Stilletjes aan gaat het toch over een groot gebied.

Bedrijfsklaar maken.

Deze rondes zijn nodig om de mensen aan te zetten alles
netjes te houden en aan te zetten tot nodige herstellingen.
Bij sommigen bestaat enige gelatenheid als iets defect
geraakt. Daar willen we tegenin gaan. Wij staan in voor de
bouw, zij staan in voor netheid en onderhoud. Als dat niet
lukt lijkt het ons beter om samen te werken met actievere
families. Dat wordt hen ook zo gezegd.

Klaar voor inspectieronde

Waterfilters
De verdeling van waterfilters geeft aanleiding tot heftige en oeverloze discussies, zodat we
besloten hebben, enkel verdeling en vervanging van waterfilters te organiseren in aanwezigheid
van een zending.
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Wenst u ons en vooral de arme boeren ginder te helpen kunt u dit doen door onze projecten te
steunen. Mocht u belangstelling hebben om ons op het terrein te helpen dan neemt u contact
met onze leden of voorzitter.
Giften blijven welkom, hoe klein ook.
Hieronder in kader een richtsnoer voor mogelijke donaties:
stuk zeep:
tandenborstel en -pasta :
fluohesje:
boeken Engels 1 schooljaar:
waterfilter :
vitamine A voor alle kinderen:
ontworming voor gans dorp:
toilet
waterput
keuken

0,4usd
0,8 usd
3 euro
10 usd
18 usd
50 usd
100 usd
200 usd
1500 usd
400 usd

Pro Avalanche v.z.w.
IBAN BE96 7350 1594 8505
BIC KREDBEBB

WAT WE DOEN
Cambodja is een land met ontoereikende infrastructuren. Door het ontbreken van een sociaal vangnet
vallen de armsten volledig uit de boot voor gezondheidszorg. Na jaren is de toestand er nog niet echt op
gebeterd.

Het moge duidelijk zijn dat we ons niet mengen in religie, lokale of nationale politiek ; dat we de gelden zo
gericht mogelijk aanwenden, waarbij we toezien op traceerbaarheid van de geldstromen. We sponsoren in
geen geval de overheid, alhoewel dat expliciet gevraagd wordt in Cambodja bij indienen projectaanvragen.

Pro Avalanche doet niet aan “ontwikkelingshulp “ maar tracht de mensen ginder zo goed mogelijk te helpen
hun gezondheidstoestand te verbeteren. Uiteraard worden we beperkt door onze en lokale mogelijkheden,
maar dat kan ook als een voordeel gezien worden door de overzichtelijkheid van wat er met de fondsen
gebeurt.
Alle medewerkers van Pro Avalanche v.z.w. zijn vrijwilligers, ontvangen geen loon, noch vergoeding. Alle
medewerkers betalen zelf verplaatsings-, hotel- en restaurantkosten. Administratie en PR-kosten worden zo
laag mogelijk gehouden. Doordat samenwerken met overheden veel kosten met zich meebrengt, en het
resultaat niet echt bemoedigend is, zien we daar liefst van af.

De toestand inzake mensenrechten, rechtszekerheid, corruptie, “orde”handhaving, staatshuishouding en
arbeidsomstandigheden is de laatste jaren volgens internationale waarnemers niet verbeterd , en
daarenboven de laatste maanden op een “voorlopig” dieptepunt geraakt. Ook klimaatsveranderingen
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maken het steeds moeilijker voor de landbouwers.
De recente Cambodjaanse wet op hulporganisaties betekent voor deze NGO’s volledige rechtsonzekerheid
en -willekeur.
In de aanloop van de nationale verkiezingen op 22 juli 2018 is de oppositie die bij vorige stemronde 44%
van de stemmen haalde uitgeschakeld, journalisten aangehouden, radiozenders en een krant verboden,
draconische wetten voor NGO’s uitgevaardigd, een auteur op klaarlichte dag neergeschoten. De invloed van
China wordt met de maand duidelijker. Gespierde uitspraken van regeringsleiders zijn geen
liefdesverklaringen aan het Westen.
In deze troebele sfeer menen we dat grote voorzichtig voor ons en zeker voor onze mensen ginder niet
nodeloos is.

Dr Paul Pimontel
Voorzitter Pro Avalanche v.z.w.
Goudvinklaan 12
2070 Zwijndrecht.

CONTACT
Voor contact en verdere informatie:
info@proavalanche.org
webstek: www.proavalanche.org
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