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Beste RAKO sympathisanten, 

Het einde van 2017 komt opnieuw in zicht. Al onze geplande projecten werden 
succesvol gerealiseerd en met de leuke activiteiten die in december nog op de 
agenda staan, leggen we al een nieuw spaarpotje aan voor de plannen van vol-
gend jaar. Ondertussen bereidt ook ons Cambodjaanse team zich voor op een 
nieuw jaar vol projecten. Dit alles kunnen wij niet realiseren zonder de steun 
van jullie allemaal!

Ook in 2017 blijft op het platteland voor veel Cambodjanen de toegang tot zuiver water be-
perkt. RAKO heeft dan ook heel wat middelen ingezet om deze situatie voor zoveel mogelijk 
families te verbeteren. Opnieuw werden meer dan 20 waterputten geboord bij de armste 
families van enkele plattelandsdorpen op slechts een twintigtal kilometer van Siem Reap. 

Dit jaar ging ook onze nieuwe RAKO-dokter (Mrs. Khoeun Phary) fulltime aan de slag in 
Prasat Commune. Zij heeft al verschillende jaren ervaring als verpleegkundige. Eind vorig 
jaar behaalde zij ook haar masterdiploma algemene geneeskunde aan de universiteit van 
Battambang. Zij staat in voor het medisch schooltoezicht op de lagere school van Ampil 
en geeft daar ook hygiënelessen. Om ook de overige inwoners eerstelijnsgezondheidszorg 
te kunnen bieden, bouwde RAKO op het grondgebied van de school een multifunctioneel 
gebouw. Hier zal de schoolbibliotheek gevestigd worden en daarnaast zal er ook een con-
sultatieruimte ingericht worden voor dokter Khoeun Phary. De aankoop van enkele tafels 
en stoelen, boekenkasten, boekenrekken, leesboeken en een bureau en computer voor de 

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

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 :
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dokter staat gepland voor begin 2018. 
Een ander belangrijk aspect van het 
verbeteren van de algemene gezondheid 
is het creëren van een gezondere leef-
omgeving. RAKO kreeg vanuit de lokale 
gemeenschap de vraag of we konden 
helpen bij de verbetering van de sanitaire 
leefomstandigheden.

Het feit dat de bevolking niet beschikt 
over toiletten leidt tot vervuiling van o.a. 
het oppervlaktewater en de leefomgeving 
met allerhande gezondheidsproblemen 
tot gevolg. Ook de Cambodjaanse over-

RAKO-dokter (Mrs. Khoeun Phary) 



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 Destelbergen, 

Gemeente Kontich, Gemeente Vosselaar, Provin-

cie Antwerpen, Gasthuiszusters van Antwerpen, 

PIDPA Hidroplus, VPK Packaging Dendermonde, 

Argo Law, Omgeving CVBA, OLVP Sint-Niklaas, 

College van Paters Jozefieten Melle, OSJ Steun-

fonds , KBC Bank & Verzekeringen

heid wil tegen 2025 dat elk  gezin beschikt 
over een sanitaire voorziening. Voorlopig 
heeft amper 30% van de gezinnen toegang tot 
toiletten. 

Bovendien biedt een toilet een veilige omge-
ving voor kinderen, vrouwen en ouderen om 
hun behoefte te doen. Wanneer in de vrije 
natuur wordt neergehurkt om de behoefte te 
doen is er een reëel gevaar op bv. slangenbe-
ten. Bovendien zijn vrouwen op deze manier 
kwetsbaarder voor geweld en aanranding, 
ouderen zijn minder soepel en valincidenten 
komen regelmatig voor.

Om op lange termijn een duurzame oplos-
sing te bieden voor de verbetering van de 
levensomstandigheden en een beter gevoel 
van eigenwaarde te creëren op het platteland, 
is het belangrijk om een combinatie te maken 
van enerzijds toegang tot basisonderwijs, per-
soonlijke basishygiëne, zuiver water, toiletten, 
gezonde voeding en anderzijds een propere 
woonomgeving aan te bieden.

Het aantal schoolkinderen in Ampil blijft nog 
toenemen. In 2018 zal RAKO bekijken of het 
bouwen van extra klaslokalen noodzakelijk is 
om de kwaliteit van het onderwijs te garan-
deren. Ook de leerkrachten blijven we verder 
ondersteunen en aan de schoolmoestuin 
zal verder gewerkt worden zodat weldra de 
opbrengst bruikbaar wordt om een voedzame 
schoolmaaltijd te kunnen bereiden.

Nu het jaareinde nadert, startte ook de actie 
‘Music for life 2017’ van Studio Brussel 
opnieuw. Tijdens de ‘Warmste Week’ zetten 
Vlamingen allerlei acties op om hun goede 
doel te steunen … Dit gaat van wafeltjes bak-
ken en verkopen aan de schoolpoort, huis-
bereide soep verkopen aan je collega’s, enz. 
tot het organiseren van een kerstmarkt, een 
muziekoptreden of toneelvoorstelling of vraag 
gewoon een plaatje aan bij Studio Brussel …

In Kontich vindt op zaterdag 2 december een 
‘Aqua fitness for Life’ plaats in de zwem-
school Maho Aqua (03/457.37.12 of info@
mahoaqua.be) en op 16 december is RAKO 
aanwezig op de kerstmarkt van Aartselaar 
voor een gezellig apéro-moment met cava, 
fruitsap, hapjes en een tombola. 

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!


