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Vzw Rako krijgt erkenning
Koning Boudewijnstichting en Nationale Loterij steunen Essense organisatie

Het steunfonds Rako vzw is amper twee jaar na zijn stichting al erkend
door de Koning Boudewijnstichting én ook nog eens door de Nationale
Loterij als millenniumproject. Rako is een humanitaire organisatie die
zich inzet voor de bouw van een school en het verhogen van de hygië-
ne voor de bevolking van Kirminum in Cambodja.

● ESSEN

Cambodja is een van de armste landen ter
wereld. Er is onvoldoende voedsel, kleding en
medische zorg en het aidsvirus rukt er snel op.
Door het drinken van ongezuiverd water is buik-
tyfus nog steeds dodelijk voor kinderen.
”Tijdens een reis door het gebied kwamen we in
contact met een monnik die wel plannen had,
maar geen middelen”,vertelt initiatiefnemer Mi-
chel Van Den Bulck.”Samen met hem hebben we
een plan opgesteld waarbij de vzw vanuit België
zorgt voor financiële ondersteuning. In Cambod-
ja hebben we een staf van drie medewerkers
aangesteld, die er voor moeten zorgen dat alle
plannen worden uitgevoerd worden, de boek-
houding verzorgen en de contacten met de over-
heid regelen.”
Toegekende bedragen maakt Rako steeds in twee
fasen en rechtstreeks aan hen over. De helft bij
aanvang van de werken en het saldo bij opleve-
ring van de bouw. ”Bouwplannen, budget en fo-

to’s van de werken moeten ze aan ons voorleg-
gen. We hebben onder meer al achttien water-
putten gebouwd, een brug en een tweede klas-
lokaal.Voor kinderen die meer dan 20 kilometer
van de school wonen, hebben we fietsen ge-
kocht.”
”We krijgen heel wat steun in onze eigen ge-
meente”, zegt Michel. ”Zo hebben de leerlingen
van de lagere school Sint-Jozef hun speelgoed
verkocht, de vastentochten van Don Bosco
Mariaberg en van Sint-Jozef werden voor Rako
gestapt en een jong koppel vroeg de genodigden
op hun huwelijk om te storten voor Rako.Door de
erkenning van de Nationale Loterij en de Koning
Boudewijnstichting zijn giften vanaf 30 euro fis-
caal aftrekbaar. Nu gaan we de volledige school
afwerken en daarna starten we met de bouw van
een weeshuis om twintig straatkinderen op te
vangen.”

■ www.rako-belgie.be
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Michel Van Den Bulck van Rako met een souvenir uit Cam-
bodja, waar de vzw de bevolking van Kirminum steunt. Foto W&F


