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Beste RAKO sympathisanten,

We kunnen er helaas moeilijk omheen, maar 2015 is zonder twijfel een be-
wogen jaar. Europa kampt met een vluchtelingencrisis, er is een toegenomen 
terreurdreiging, er waren natuurrampen, de deadline voor de Milleniumdoel-
stellingen is verstreken, enz. Gelukkig kan RAKO met een positieve noot het 
jaar afsluiten: in Cambodja werden onze projecten succesvol verder gezet 
dankzij de inzet van onze lokale medewerkers en de financiële steun van onze 
gulle donateurs!

In 2010 bouwde RAKO een klein medisch centrum in Kirimanun. Dit jaar werd ons gezond-
heidsproject uitgebreid naar Prasat Commune. De RAKO dokter Suy Chivan brengt nu 
maandelijks een bezoek aan de lagere school in Ampil Village. Hij waakt er over de gezond-
heid van de schoolkinderen en hun families. Hij speelt er ook een actieve rol in de lessen 
over basishygiëne. In het kader van deze hygiënelessen kregen de schoolkinderen en hun 
families een basispakket waarmee ze hun kennis thuis in de praktijk kunnen brengen. Een 
hygiënepakket kost ongeveer 17,5 US$ en bevat een stuk zeep, shampoo, een handdoek, 
een laken, een tandenborstel en een tube tandpasta, een haarborstel, een nagelborsteltje 
en een pakje waspoeder. Deze basisbenodigdheden zijn voor de armste families op het 
platteland dikwijls onbetaalbaar.

Cambodja kent een tropisch moessonklimaat. Het hele jaar door schommelt de gemid-
delde dagtemperatuur rond 30°C. Tijdens het droge seizoen kan die al snel oplopen tot 
gemiddeld 34 à 37 °C. In mei begint het regenseizoen dat aanhoudt tot oktober-november. 

Er valt dan dagelijks een grote hoeveelheid 
neerslag. Deze moesson veroorzaakt altijd 
heel wat overstromingen.  In Kirimanun 
zorgde dit voor problemen aan de school 
tot we in 2006 de brug bouwden. Vanaf dan 
bereiken de kinderen het hele jaar door 
hun klaslokalen met droge voeten. Ook 
in Prasat Commune, aan de Ampil lagere 
school, waren overstromingen de oor-
zaak van een sluiting van de school in het 
regenseizoen. RAKO heeft in 2015 op vraag 
van de lokale staf dan ook zwaar geïnves-
teerd om met de nodige grondwerken het 
schoolterrein op te hogen. De school is nu 
beter beschermd tegen overstromingen en 
het terrein kan nu beter gebruikt worden 
om te spelen, te sporten, enz.

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

Dr. Suy Chivan informeert over het belang van basis-
hygiëne, zoals tanden poetsen, in Ampil lagere school
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Nu het jaareinde nadert, start ook de actie 
‘Music for life 2015’ van Studio Brussel 
opnieuw. Tijdens de ‘Warmste Week’ zetten 
Vlamingen allerlei acties op om hun goede 
doel te steunen … Dit gaat van wafeltjes 
bakken en verkopen aan de schoolpoort, 
huisbereide soep verkopen aan je collega’s 
tot het organiseren van een kerstmarkt, een 
muziekoptreden, een toneelvoorstelling, enz.  
Daarom deze warme oproep om ook voor ons 
een actie, klein of groot, op te zetten. Verenig 
je collega’s en doe samen iets of vraag ge-
woon een plaatje aan bij Studio Brussel … 
Alle informatie vind je ook op: 
http://dewarmsteweek.stubru.be of op 
onze Facebookpagina en op onze website.

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! 

www.rako-belgie.be

Bij de nieuwsitems vindt u ook steeds de 
aankondigingen van de acties en evenemen-
ten die we organiseren t.v.v. onze projecten. 
U kunt ook vriend worden van RAKO op onze 
Facebookpagina!

www.facebook.com/RAKOVZW

Ondanks de overvloedige aanwezigheid van 
water, blijft de beschikbaarheid van zuiver 
drinkbaar water een groot probleem, vooral 
op het platteland. In 2015 werden 15 wa-
terputten geboord verspreid over 2 dorpjes, 
Kok Kreul en Boeng. De families hebben nu 
toegang tot zuiver water voor hun huishoude-
lijke activiteiten. 

Uiteraard was de verwezenlijking van 
deze projecten in 2015 onmogelijk 
zonder jullie massale steun en gulle 
donaties, alvast bedankt hiervoor!

In 2016 blijft RAKO actief in Prasat Commune: 
nu het schoolterrein structureel verbeterd 
werd, kunnen we werken aan een goede om-
heining en schoolpoort en zoeken we spon-
sors voor de plaatsing van enkele speeltuigen 

voor de allerkleinsten en de aanleg van een 
sportveldje met een volleybalnet.

Uiteraard blijven we investeren in een goed 
basisonderricht over het belang van persoon-
lijke hygiëne in onze strijd tegen allerhande 
infectieziekten. Dr. Suy Chivan zal hierbij een 
actieve rol blijven spelen!

2016 wordt ook het jaar waarin we onze focus 
voornamelijk leggen op investeringen die de 
toegankelijkheid van voldoende zuiver drinkwa-
ter moeten verbeteren zowel op school als bij 
de families thuis.  De Ampil lagere school zal 
worden uitgerust met een waterreservoir waar-
aan sanitaire voorzieningen voor de school-
kinderen gekoppeld zullen worden. RAKO zal 
ook nog meer waterputten boren in de wijdere 
omgeving van de dorpen Kok Kreul en Boeng.

Met dank aan onze partners :

Gemeente Aartselaar, Gemeente Destelber-
gen, Stad Dendermonde, Gemeente Kontich, 
Gemeente Vosselaar, Provincie Antwerpen, 

Gasthuiszusters van Antwerpen, PIDPA-
Hidroplus, VPK Packaging Dendermonde, 

Sint-Jozefinstituut ASO Essen, GBS Centrum 
Vosselaar, OLV Presentatie Sint-Niklaas, 

improvisatietheater MaTTaB, OSJ Steunfonds 
en KBC Bank & Verzekeringen


