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Beste RAKO sympathisanten, 

2013 loopt op zijn laatste beentjes, de feestdagen komen stilaan in het 
zicht. Voor RAKO betekent dit dat het alweer tijd is om even stil te staan 
bij de verwezenlijkingen van het voorbije jaar en de uitdagingen waar we 
in 2014 voor staan.

In 2007 reisde ik zelf voor de eerste keer naar Azië en bezocht er Vietnam en Cambodja. 
Onze Cambodjaanse gids liet een onuitwisbare indruk op mij na … ik raakte besmet door 
zijn enthousiasme voor de wederopbouw van zijn land. Ook de lokale bevolking met zijn 
aanstekelijke glimlach veroverde mijn hart. RAKO Vzw startte in 2006 zijn eerste project 
in Kirimanun, nabij de wereldberoemde tempels van Ankor Wat, ik maakte dan ook graag 
een omweg om er de werkzaamheden van RAKO’s allereerste project, ‘Kirimanun primary 
school’, te gaan bekijken.

Onlangs, in oktober 2013 keerde ik terug naar Kirimanun en kon er met mijn eigen ogen 
zien hoe dankzij de gulle vrijgevigheid van al onze donateurs het eerste RAKO-project 
zijn vruchten ruimschoots afwerpt! Meer dan 400 kinderen gaan er intussen naar school. 
Ook de randfaciliteiten renderen ruimschoots. De bibliotheek (gebouwd in 2007-2008) 
doet dienst als bijwerklokaal en er wordt ook Engelse les gegeven. Basishygiëne wordt 

Help ons door ons in contact te brengen met 
scholen en bedrijven waar we onze projecten 
kunnen voorstellen. Stel onze werking voor 
aan uw vrienden en verwijs daarbij naar onze 
website www.rako-belgie.be

BRENG ONS IN CONTACT

HELP ONS FINANCIEEL

Uw bijdrage is hard nodig én zeer welkom. 
U kan ons financieel steunen door uw gift 
te storten via BE09 7330 3376 8457. Dit kan 
zowel eenmalig als maandelijks.

Opgelet: RAKO heeft een nieuw rekening-
nummer voor fiscaal aftrekbare giften (min. 
€ 40): BE28 7340 3790 8720 op naam van 
“O.S.J.-Steunfonds – RAKO Cambodja”. U 
hoeft geen speciale mededeling te gebruiken.

web :  www.rako-belgie.be
mail : info.rakovzw@gmail.com
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Rako Vzw,  Schuttershofstraat 10, 2550 Kontich

Rako vzw heeft afdelingen in Aartselaar, 
Dendermonde, Destelbergen, Essen, Gent, 
Kontich, Sint-Niklaas & Vosselaar.

De projecten van RAKO zijn erkend door :

CONTACTEER ONS

Dr. M.-Th. Vrelust, onze voorzitter, op 
bezoek bij Soa Saron, de directrice van 
‘Ampil primary school’
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aangeleerd. Buiten het regenseizoen 
wordt er in kleine moestuintjes groen-
ten gekweekt op het terrein rondom de 
schoolgebouwen. Dankzij de waterputten 
hebben de dorpsbewoners nu toegang tot 
zuiver drinkwater. Dit heeft geleid tot een 
duidelijke verbetering van de algemene 
gezondheidstoestand: de mensen worden 
veel minder geplaagd door maag- en 
darminfecties, diarree, nierkolieken, …

Ook ons medisch centrum in Kirimanun 
draait op volle toeren. Dagelijks worden 
de schoolkinderen door dr. Suy Chivan 
gescreend op kleine wondjes aan handen 
en voeten die een risico op lelijke infecties 
vormen. Uiteraard kunnen de kinderen, 
hun ouders en de andere dorpsbewo-



ners bij hem ook GRATIS terecht voor andere 
medische bijstand en medicijnen. Er werden 
dit jaar alweer ruim 8000 patiënten ontvan-
gen, RAKO-België stelt hiervoor jaarlijks een 
budget van minstens € 7500 ter beschikking. 
Na ruim 7 jaar kunnen we met enige trots 
zeggen dat Kirimanun nu een veel rooskleu-
rigere toekomst tegemoet gaat! RAKO laat de 
school in goede handen achter. We zullen aan 
het medisch centrum verdere ondersteuning 
blijven bieden tot de lokale overheid ook hier 
de nodige investeringen kan doen. Uiteraard 
was dit alles onmogelijk zonder jullie mas-

sale steun en gulle donaties, alvast bedankt 
hiervoor!

De afgelopen jaren spendeerde onze voorzit-
ter regelmatig een week van haar vakantie 
aan het bezoeken van onze projecten. Ook 
rondreizende RAKO-sympathisanten maken 
graag een omweggetje naar het platteland 
met onze Cambodjaanse medewerkers. Zij 
stellen nog steeds vast dat het leven voor de 
lokale bevolking moeilijk blijft: terwijl het toe-
risme groeit en in Siem Reap de luxueuze vijf-
sterrenhotels als paddenstoelen uit de grond 

blijven rijzen, gaat de dagelijkse strijd om 
te overleven voor de lokale Khmerbevolking 
verder! Er is immers voor de arme boerenbe-
volking een schrijnend tekort aan onderdak, 
onderwijs en medische zorgen, maar ook aan 
voedsel voornamelijk in het droogseizoen.
Daarom startte RAKO in 2012 een nieuw 
project in Prasat Commune. Verschillende 
dorpen maken deel uit van deze commune, 
waaronder Ampil, Kandal en Plov Leav Vil-
lage. In 2012 werd gestart met de bouw van 
‘Ampil primary school’.

In 2013 bouwde RAKO een derde klaslokaal 
en 2 toiletten voor de school. Volgend jaar 
moeten nog 2 extra klaslokalen gebouwd 
worden om de school te vervolledigen en 
moet de grond rondom de school verder op-
gehoogd worden, immers bij hevige regenval 
tijdens de moesson staat de omgeving onder 
water. 2014 wordt het jaar waarin RAKO 
ervoor wil zorgen dat de kinderen uit Prasat 
Commune in optimale omstandigheden naar 
school kunnen gaan. Tijdens mijn bezoek 
in oktober maakte ook ik alvast kennis met 
de enthousiaste leerkrachten die staan te 
popelen om hun taak als onderwijzer(es) te 
kunnen vervullen. RAKO zal hen bijstaan bij 
het uitbouwen van kwaliteitsvol onderwijs in 
deze afgelegen plattelandsgemeenschap. Bo-
vendien is er ook in dit gebied een tekort aan 
zuiver drinkwater. De bevolking haalt water 
uit een grote groene ‘vijver’. Dit jaar spon-
sorde RAKO de aankoop van een eerste lading 
waterzuiveringsfilters (€ 22 / stuk). Hiermee 
kregen alvast 140 families toegang tot zuiver 
drinkwater. In 2014 zullen nog eens 500 filters 
aangekocht worden. 

U leest het, ook in 2014 hopen we dat u hen 
massaal zult blijven steunen. Voor meer in-
formatie en beeldmateriaal over onze werking 
en projecten nodig ik u graag uit om onze 
website te bezoeken. Deze zal begin 2014 
in een nieuw kleedje gestoken worden, het 
is dus zeker de moeite waard om eens een 
kijkje te gaan nemen! Wordt ook vriend van 
RAKO via www.facebook.com/RAKOVZW

Fanny Dooms 
(secretaris RAKO Vzw)

Dr. M.-Th. Vrelust
(voorzitter RAKO Vzw)

Met dank aan onze partners :

Gemeente Aartselaar, Gemeente Destelbergen, Ge-
meente Essen, Gemeente Vosselaar, Nationale Loterij, 
Gasthuiszusters Antwerpen, Lions Club Drie Dennen 
Keerbergen, PharmaforYou, KBC Bank & Verzekerin-
gn, Bedtime, Lagere school Sint-Jozef Essen, Sint-Jo-
zef Instituut Essen en Don Bosco - Mariaberg te Essen.


