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Beste RAKO sympathisanten, 

2016 was voor ons opnieuw een succesvol jaar. Voor het tiende jaar op rij was 
het mogelijk om alle plannen die gemaakt werden bij de start van het jaar te 
realiseren en ook de lopende projecten werden succesvol verder gezet dankzij 
de inzet van onze lokale zusterorganisatie en de financiële steun van jullie al-
lemaal!

Dit jaar kende Cambodja een extreem heet droogseizoen: de temperaturen liepen aanhou-
dend op tot meer dan 40 °C. Veel mensen hadden dan ook last van uitdrogingsverschijn-
selen omdat ze geen of onvoldoende toegang hebben tot zuiver drinkwater. In de Ampil 
lagere school (Prasat Commune) werd in de voorbije jaren per klaslokaal een waterzui-
veringsfilter (type Brita®) geplaatst, maar door het toegenomen aantal leerlingen was de 
capaciteit onvoldoende geworden. Daarom werd in maart achter het schoolgebouw een 
watertank met natuurlijk zuiveringssysteem (zandfiltratie) gebouwd. Aan de kraantjes 
onderaan kunnen de kinderen hun drinkbus vullen én kunnen ook de hygiënelessen in de 
praktijk gebracht worden.  

In 2015 werden 15 waterputten geboord verspreid over 2 dorpjes, Kok Kreul en Boeng, 
gelegen op een 20-tal kilometers van Siem Reap. De families hebben nu toegang tot zuiver 
water voor hun huishoudelijke activiteiten. Dit project werd ook in 2016 verder uitgebreid: er 
kwamen nog 25 extra waterputten bij.

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

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. 

Indien u geen fiscaal attest verlangt, kunt u 
ons ook steunen door uw gift te storten op via 
BE09 7330 3376 8457. Dit kan zowel eenmalig 
als maandelijks.

web :  www.rako-belgie.be
mail : info.rakovzw@gmail.com
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RAKO vzw heeft afdelingen in Aartselaar, 
Dendermonde, Destelbergen, Gent, Kontich, 
Sint-Niklaas & Vosselaar.

De projecten van RAKO zijn erkend door :
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Uiteraard was de verwezenlijking van 
deze projecten onmogelijk zonder jullie 
massale steun, alvast bedankt hiervoor!

In juni werd het schoolterrein van Ampil 
uitgerust met een aantal speeltuigen 
waarop de kinderen duidelijk veel plezier 
maken en ook het sportveldje met volley-
balnet is erg in trek tijdens de speeltijd. 
Net voor het ter perse gaan van deze 
nieuwsbrief bereikt ons het nieuws dat 
de lokale aannemer gestart is met de 
bouw van de omheining en de school-
poort. Om de kosten te drukken staken 
heel wat dorpsbewoners de handen uit de 
mouwen. Samen met het team van RAKO 
Cambodja, de leerkrachten en nieuws-



multifunctionele lokaal gebouwd worden. Dit 
zal enerzijds dienst doen als bibliotheek en 
anderzijds als consultatieruimte.

Nu het jaareinde nadert, start ook de actie 
‘Music for life 2016’ van Studio Brussel op-
nieuw. Tijdens de ‘Warmste Week’ zetten Vla-
mingen 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, enz. tot het 
organiseren van een kerstmarkt, een muzie-
koptreden of toneelvoorstelling. 

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 
Facebook pagina 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! 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 Facebook pagina!

Bedankt iedereen!

John Wouters
(Voorzitter RAKO België vzw)

Met dank aan onze partners :

Gemeente Aartselaar, Gemeente Destelber-
gen, Stad Dendermonde, Gemeente Kontich, 
Gemeente Vosselaar, Provincie Antwerpen, 
Gasthuiszusters van Antwerpen, PIDPA- Hi-
droplus, VPK Packaging Dendermonde, OLVP 
Sint-Niklaas, OSJ Steunfonds , KBC Bank & 
Verzekeringen, Argo Law

gierige leerlingen wordt de schoolomheining 
recht gezet. Zo zal eindelijk de schoolmoes-
tuin beschermd worden tegen vertrappeling 
en vraat door ronddwalend vee. Zo kan de 
toekomstige opbrengst gebruikt worden om 
een voedzame schoolmaaltijd te bereiden.
Uiteraard investeerde RAKO ook verder in een 
goed basisonderricht over het belang van per-
soonlijke hygiëne in onze strijd tegen aller-
hande infectieziekten. Dr. Suy Chivan speelde 
hierbij nog steeds een actieve rol! Hij bezocht 
ook dit jaar maandelijks de lagere school van 
Ampil waar hij waakte over de gezondheid van 
de schoolkinderen en hun families.

In 2017 zal het medisch centrum van Kiri-
manun overgedragen worden aan de lokale 
bevolking en RAKO zal zijn gezondheidspro-
ject verder zetten in Prasat Commune. De 
nood aan basisgezondheidszorg voor de arme 

families is hier groot! Dr. Suy Chivan is woon-
achtig in Siem Reap stad en voor hem is de 
afstand om dagelijks te pendelen naar Ampil 
te groot. Hij heeft daarom besloten om terug 
te keren naar zijn vorige job. We danken hem 
voor zijn inzet van de voorbije 6 jaar!
RAKO heeft ondertussen een waardige 
vervanging gevonden : Mrs. Khoen Phary 
woont in Char Village, één van de dorpjes 
die deel uitmaakt van Prasat Commune. Zij 
is 30 jaar oud, verpleegkundige en heeft al 
verschillende jaren ervaring. Momenteel 
studeert zij verder om binnen drie jaar haar 
diploma van dokter te behalen. RAKO zal haar 
(financieel) ondersteunen en aanmoedigen 
en ondertussen zal zij de verzorgingstaken en 
hygiëneopvoeding overnemen, inclusief het 
opvolgen van de gezondheidstoestand van de 
schoolkinderen in Ampil. Om haar taken goed 
te kunnen uitvoeren, moet in 2017 ook het 


