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vzw RAKO Destelbergen helpt mee aan de wederopbouw van Cambodja -
26/11/2009

Destelbergen - Laure Faignaert lieten we hier
enkele weken geleden aan het woord. U herinnert
zich haar wellicht als één van de bezielers van de
'Speelcité', het unieke initiatief voor kinderen en
ouders tussen 0 en 4 jaar in het Gemeentelijk
Ontmoetingscentrum in de Kerkham. Maar Laure
heeft nog andere engagementen. Zij is
verantwoordelijk voor de plaatselijke afdeling van
de vzw RAKO in Destelbergen die voornamelijk
mensen uit de buurt groepeert. 

'Ik vertegenwoordig de vzw binnen de
Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking in Destelbergen. RAKO is ontstaan op initiatief van mijn broer Martin
die jaren in Cambodja heeft gewerkt als reisbegeleider', zegt Laure.
 
'Hij heeft daar veel ervaring kunnen opdoen en contacten kunnen leggen, voornamelijk met de
boeddhistische monnikgemeenschap. Hij toonde de mensen niet alleen de toeristische kant van het
land. De bestuurleden van de vzw zijn mensen die hij in Cambodja heeft mogen begeleiden. Onlangs
heeft hij het voorzitterschap trouwens overgelaten aan dokter Vrelust omdat hijzelf  is ingetreden bij
de Karmelieten en een priesteropleiding volgt in het seminarie van Brugge.'

'RAKO ijvert sinds 2006 in het Kiriminun gebied (Siem Reap) om projecten op het gebied van
volkgezondheid en educatie te ondersteunen. Cambodja is immers een van de armste landen ter
wereld. Sinds het in 1992 overschakelde naar een Westers democratisch model, stelde het zich open
voor een vrijemarkteconomie maar toch staat het er nog slecht voor. De Cambodjanen hebben door
de geschiedenis heen ernstig geleden onder oorlog en onderdrukking. De situatie is pas de laatste
jaren enigszins rustig.' 

'Er wordt hard gewerkt aan de wederopbouw van het land en de bevolking probeert het verleden te
vergeten. Met bewonderenswaardige energie wordt er aan een nieuwe toekomst gewerkt.  De eerste
grote projecten, de bouw van een lagere school en het boren van 25 waterputten in de regio, zijn in
2008 afgewerkt'. 

'Momenteel zijn er bijkomende noden zoals de bouw van een klein medisch centrum en een
weeshuis. Dat lijkt allemaal simpel doch dat is het niet want de totale begroting voor het medisch
centrum komt op 25.000 Usd (of zeg maar +/- 20000euro), allemaal geld dat we moeten
bijeenkrijgen via giften en dotaties', aldus Laure.  

Meer info over de Remote Area Kids Organisation vindt u op deze website. Over het concert
'Who stole the groove?' dat zaterdag ten voordele van  RAKO wordt georganiseerd, leest u
elders op deze blog meer.
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