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Beste RAKO sympathisanten, 

De laatste maand van 2014 is alweer aangebroken en iedereen maakt plan-
nen voor de komende feestdagen. Bij RAKO blikken we dan even terug op de 
verwezenlijkingen van het voorbije jaar en de uitdagingen waar we in 2015 
voor staan.

Terwijl het toerisme groeit en in Siem Reap het aantal luxueuze vijfsterrenhotels nog 
steeds toeneemt, gaat voor de lokale Khmerbevolking de dagelijkse strijd om te overleven 
verder. Voor deze arme boerenbevolking is er immers nog steeds een schrijnend tekort aan 
zuiver drinkwater, onderwijs en betaalbare medische zorgen. 

Na het succesverhaal in Kirimanun durfden we in 2012 een nieuwe uitdaging aan te 
gaan. Hiermee kwamen we tegemoet aan de vraag van onze lokale stafmedewerkers om 
een nieuw schoolproject te starten. Vanaf dan is RAKO ook actief in de afgelegen Prasat 
Commune, meer bepaald in en rond Ampil Village. Er liggen nog 13 andere dorpen in het 
gebied. In het totaal wonen hier ongeveer 1650 families. Het gemiddeld aantal personen 
per familie varieert tussen 6 en 10.

In 2012 durfde niemand te dromen dat in amper 3 jaar tijd de volledige lagere school (5 
klaslokalen) klaar zou zijn. Er werd dit jaar nog volop gebouwd aan de laatste 2 klaslo- 
kalen. Op onze website kunt u in een uitgebreide fotoreportage de bouwwerkzaamheden 

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.

RAKO heeft een afzonderlijk rekeningnum-
mer 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

briefwisseling:
Rako Vzw,  Schuttershofstraat 10, 2550 Kontich

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

De projecten van RAKO zijn erkend door :

CONTACTEER ONS

Onze lokale staf: Thim Salout (accountant), 
Tui Sokhoun (director), Patt Chhun (adminis-
trator) voor de RAKO lagere school in Ampil 
Village (Prasat Commune)
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van de school volgen. De opluchting was 
dan ook groot wanneer we begin juli te 
horen kregen dat, ondanks het uitzon-
derlijk hevige regenseizoen, de bouw 
afgewerkt was! 

Sindsdien wappert trots ook de Belgische 
vlag op het grondgebied van Prasat Com-
mune. Er gaan ondertussen al zo’n 220 
kinderen naar school en in de komende 
jaren zullen onze lokale stafmedewerkers 
zoveel mogelijk gezinnen in de verder 
afgelegen dorpen aansporen om hun 
kinderen naar school te sturen. Dit ver-
groot immers hun zelfredzaamheid in hun 
verdere leven.

De inwoners van Prasat Commune 
hadden voor de komst van RAKO geen 



toegang tot zuiver drinkwater. Hun bron van 
water bevindt zich tegenover de school. Daar 
ligt een vijver waar de mensen water halen 
voor hun huishoudelijke bezigheden. Dit 
onzuivere water moet alleszins eerst gekookt 
worden voor het enigszins geschikt wordt 
voor menselijke consumptie. Het gebruik van 
onzuiver drinkwater leidt tot ernstige gezond-
heidsproblemen zoals maag- en darmklach-
ten, diarree, nierkolieken, buiktyfus, enz. 
Omdat het boren van waterputten omwille 
van de kleiige ondergrond in het gebied geen 
goede optie was, startte RAKO in 2013 met 
de verdeling van waterzuiveringsfilters, type 
Brita®, 140 stuks om te beginnen. Ook dit 
jaar werden nog eens 500 filters aangekocht 
en verdeeld onder de armste families van het 
gebied.

In Kirimanun bleef/blijft RAKO de medische 
hulppost ondersteunen.  Zolang de Cambod-
jaanse overheid geen ondersteuning biedt op 
dit vlak van de ontwikkeling van het land, blijft 
het voor RAKO een prioriteit ervoor te zorgen 
dat de arme plattelandsbevolking toegang 
heeft tot medische hulp. In 2015 willen we dit 
project graag uitbreiden door onze dokter Suy 
Chivan één maal per maand een bezoek te 
laten brengen aan Prasat Commune.
Uiteraard was de verwezenlijking van onze 
projecten in 2014 onmogelijk zonder jullie 
massale steun en gulle donaties, alvast 
bedankt hiervoor!

Ook in 2015 blijft RAKO actief in Prasat Com-
mune: de constructie van het schoolgebouw 
mag dan wel voltooid zijn, maar er is nog 

werk aan de winkel voor de algemene verbe-
tering van de omgevingsinfrastructuur. Het 
schoolterrein moet dringend opgehoogd wor-
den zodat de klaslokalen ook in het regensei-
zoen droog blijven. Dan zal ook een deel van 
het schoolterrein gebruikt kunnen worden 
voor de aanleg van o.a. moestuintjes waar de 
kinderen les zullen krijgen over duurzame 
landbouwactiviteiten. Deze lessen kaderen in 
het gouvernementeel programma dat gevolgd 
wordt in de RAKO scholen. Het is immers van 
essentieel belang voor het land dat de toe-
komstige generatie leert dat een bestaan op 
het platteland als landbouwer even waardevol 
is dan een leven in de stad. Momenteel kampt 
het land immers met een enorm probleem 
van plattelandsvlucht! 

Het schoolterrein zou ook een degelijke om-
heining moeten krijgen en enkele speeltuigen 
voor de allerjongsten zouden uiteraard ook 
zeer welkom zijn.

Verder willen we ook werken aan de verbe-
tering van de basiskennis over persoonlijke 
hygiëne, niet alleen bij de kinderen op school 
maar we zullen hierbij ook de ouders en 
andere familieleden betrekken. Veel mensen 
kampen immers met o.a. huidinfecties om-
wille van gebrekkige hygiënische omstandig-
heden. Er zullen pakketten uitgedeeld worden 
met basisproducten zoals zeep, waspoeder, 
tandpasta, nagelknipper en -borsteltje, 
muskietennet, … Eén pakket zal ongeveer 18,- 
US$ kosten (ongeveer € 15,-).

U merkt dat we ook het komende jaar uw 
steun nog steeds hard nodig hebben!
Voor meer informatie en beeldmateriaal over 
onze werking en projecten nodig ik u graag 
uit om onze website te bezoeken. Deze wordt 
maandelijks geüpdatet, het is dus zeker de 
moeite waard om regelmatig een kijkje te 
nemen! Bij de nieuwsitems vindt u ook steeds 
de aankondigingen van de acties en evene-
menten die we organiseren t.v.v. onze projec-
ten. U kunt ook vriend worden van RAKO op 
onze Facebookpagina (www.facebook.com/
RAKOVZW)

Met dank aan onze partners :

Gemeente Aartselaar, Gemeente Destelbergen, Stad 
Dendermonde, Gemeente Kontich, Gemeente Vos-
selaar, Provincie Antwerpen, Gasthuiszusters van Ant-
werpen, PIDPA-Hidroplus, Sint-Jozefinstituut ASO Es-
sen, College Paters Jozefieten Melle en KBC Bank & 
Verzekeringen


