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Beste RAKO-sympathisant, 

Terwijl in Cambodja het regenseizoen langzaam op gang komt, 
breekt bij ons de zomer weer aan. Tijd dus om de werkzaamheden 
van RAKO in de eerste helft van dit jaar even toe te lichten. Dit jaar 
gaat de meeste aandacht opnieuw naar de bevolking van Prasat 
Commune. 

Sinds een jaar is het schoolgebouw in Ampil Village volledig 
afgewerkt en er gaan ondertussen al meer dan 200 kinderen 
enthousiast naar school! Ze volgen er basisonderwijs, maar krijgen 
ook Engelse les en lessen over het belang van een goede 
basishygiëne. Onze RAKO-dokter komt uit Kirimanun 1x per maand 
naar Ampil om deze lessen kracht bij te zetten. 

Uiteraard laten we de bevolking in Kirimanun niet in de steek: we 
blijven er het RAKO-dispensarium verder ondersteunen. Het aantal 
patiënten is er aanzienlijk gedaald dankzij de verbeterde 
levensomstandigheden, zodat dokter Suy Chivan tijd heeft om ook 
de bevolking van Prasat Commune te helpen. 

In 2015 wordt de school ook verder uitgerust met extra 
schoolbanken en schoolborden. Het schoolterrein wordt moesson-
bestendig gemaakt. De kinderen ontvangen op school een pakket 

Uw bijdrage blijft hard nodig én is zeer welkom. U kan ons financieel steunen door uw gift te storten 

via BE09 7330 3376 8457. Dit kan zowel eenmalig als maandelijks. 

Of voor fiscaal aftrekbare giften (min. € 40) via BE28 7340 3790 8720 op naam van “O.S.J.-Steunfonds 
– RAKO Cambodja”. U hoeft geen speciale mededeling te gebruiken. 

RAKO België VZW ° Ondernemingsnr 0431.260.020  °  p/a Schuttershofstraat 10, 2550 Kontich ° 
info.rakovzw@gmail.com ° www.rako-belgie.be ° www.facebook.com/RAKOVZW 

                   bedeeld onder de armste en 
verder afgelegen families! 

In april werden ook 15 gloednieuwe 

waterputten geboord in twee dorpen, Kok 
Kreul en Boeng, nabij de tempels van 
Angkor Wat. 

Zuiver drinkwater voor iedereen blijft 
immers een belangrijk werkpunt voor 
RAKO! 

Hartelijke groeten vanwege de bevolking 
in Kirimanun en Prasat Commune! 

met basisbenodigdheden voor een goede hygiëne zoals een tandenborstel en -pasta, kam, 
waspoeder, nagelborsteltje, muskietennet en handdoek om de lessen thuis in praktijk te brengen. 
Diezelfde pakketten worden door 
RAKO ook  


