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M evrouw, Mijnheer,  

Sinds 2 jaar slaagt Rako erin 
om kinderen in een arm en 
achtergebleven gebied educa-
tie aan te bieden. 
Eerst schoorvoetend en lerend 
doch vanaf dit jaar met een 
stevige structuur en onder-
bouw. 
De opgerichte staf ter plaatse 
levert goed werk en de resul-
taten zijn meer dan zichtbaar. 
Zijn we in 2005 gestart met 60 
kinderen die les wilden vol-
gen, dan is dit nu opgelopen 
tot 200. 
Naast educatie wordt tevens 
volwassenonderwijs aangebo-
den om de bevolking die bes-
taat uit arme boeren uit het 
analfabisme te halen om hun 
zo meer kansen aan te bie-
den. 
Doktersbezoek is nu een nor-
male zaak voor de kinderen 
en de gemeenschap kreeg 18 
nieuwe waterputten zodat ook 
de kans op buiktyfus stilaan 
afneemt en de levensver-
wachting die nu maximaal 50 
jaar bedraagt, kan verhogen. 
Een situatie waarbij door de 
inzet van vele mensen in Bel-
gië`, een hele gemeenschap er 
een stuk op vooruit gaat en 
beter kan aansluiten op de 
ontwikkeling in de steden.  

Via deze eindejaarseditie wil-
len wij dan ook iedereen die 
op welke wijze dan ook heeft 
bijgedragen aan de realisatie 
van dit project, van harte be-
danken voor de inzet en 
steun.  

Martin Faignaert 
Voorzitter Vzw Rako 

Hoe RAKO werkt en gewerkt heeft in 2007   

Rako groeit en dit kan alleen door de inspanningen van een team van vrijwilligers. 
Mensen van het eerste uur die via een reis in contact kwamen met de gemeen- 
schap en hun noden ,of anderen die later aansloten omdat het project hun inte-
resse kreeg. 
Steun via alle mogelijke manieren zoals fondsenwerving, consultancy , sensibilisa-
tie , . 
Soms doen ze dit vanuit hun professionele achtergrond of engagement, vaak uit 
grote betrokkenheid in hun vrije tijd. 
Nu eens door enorme inzet, dan weer gewoon door een goede tip of klein gebaar. 
Vanuit welke hoek de hulp voor Rako ook komt, een ding is zeker : iets doen en 
meewerken aan een betere wereld, is allesbehalve saai. 
Het jaar 2007 was een sleuteljaar want in 2006 werd de Vzw opgericht en werden 
daaruit de eerste fondsen geworven. We konden dan ook de eerste noden opvan-
gen en een bijkomend klaslokaal bouwen. 
De uitdaging lag dus in 2007 want hoe zouden we verder gaan en hoe konden we 
blijvend mensen bereiken en engageren. 
Het uiteindelijke doel  was dan ook niet mis.. Het omvatte de volledige bouw van 
een school, de bouw van een refter en keuken, de bouw van waterpompen en zui-
veringsinstallaties, het maandelijks bezoek van een dokter , het ophogen en verbe-
teren van de speelplaats en de bouw van een brug om de school beter te bereiken. 
Door de opzet van een goede structuur en het kort opvolgen van de goedgekeurde 
projecten werd onze Vzw dit jaar erkend als Milleniunproject door de Nationale  
Loterij en werden wij tevens erkend door de Koning Boudewijnstichting die ons in 
staat stelde om gekregen giften fiscaal aftrekbaar te maken. 
Een enorme stap voorwaarts dus en normaal moet op het einde van dit jaar het  
volledige project afgewerkt zijn. Een school met 5 klaslokalen. 
Door de vele contacten met de plaatselijke staf en de korte opvolging  van de  
beschikbare gelden die rechtstreeks op hun rekening worden doorgestort kunnen 
we vanuit België de projecten perfect aansturen. 
Zo slagen we er dan ook in om via onze website iedereen in kennis te stellen van de 
vooruitgang. 
Is er een sterke voortuigang waar te nemen in de economie bij de buurlanden dan 
blijft Cambodja daar van verstoken. Geen tot weinig industrie, geen kader om goed 
te besturen en nog veel corruptie. 
Het land behoort tot de boeren doch dezelfde boeren behoren tot de armste groep 
in het land en hogerop komen met zicht op een beter bestaan kan enkel via oplei-
ding en educatie. Het is dan ook via de ze weg dat we hen willen helpen.  

Met vriendelijke groeten  

Michel Van den Bulck 
Bestuurslid Rako  



AFGEWERKTE PROJECTEN 2006-2007 

BOUW KLASLOKALEN BOUW REFTER 

BOUW BRUG PLAATSEN ZANDFILTERS BOUW TOILETTEN 

BOUW WATERPOMPEN 

De projecten van Rako zijn  
erkend door      

NATIONALE LOTERIJ      

KONING BOUDEWIJNSTICHTING 

Contacten en informatie

  

www.rako-belgie.be   

E-mailadres : 
velodreef76@msn.com   

Briefwisseling : 
Rako Vzw 
Velodreef 76 
2910 Essen 
Belgie 

U wilt RAKO steunen ? 
Dat kan op verschillende  
manieren :  

° U kan ons in contact brengen 
met scholen of bedrijven waar we 
onze projecten kunnen  
voorstellen.   

° Stel onze werking voor aan uw 
vrienden en verwijs daarbij naar 
onze website  

° U kan financieel steunen door  
rechtstreeks te storten op rekening 
van Rako op 733-0337684-57  

° Of op rekening 
000-0000004-04 van de  
Koning Boudewijnstichting met 
vermelding L82101 RAKO

 

Bedragen vanaf 30 euro zijn  
fiscaal aftrekbaar 

Project 2008 
Bouw van een weeshuis 
Begroting : 15.000 Usd  

Cambodja heeft een turbulente periode achter de rug. De genocide van de jaren 
70 tot 90 bracht het land aan de rand van de afgrond en we kunnen stel len dat  
een volledige generatie is verdwenen. 
Slechts langzaam zien we een herstel optreden en zien we jonge mensen terug 
de draad opnemen. 
Een nieuwe vorming van een middenkader is dan ook in volle gang en het zijn 
deze mensen , die eigen aan de Aziatische cultuur , hun land er terug bovenop 
willen helpen. 
De staf van Rako in Cambodja bestaat uit zulke mensen en de bouw van de 
school in Kiriminun was ook voor hen het eerste project . Het is dan ook voor 
hen fantastisch dat ze in dit achtergebleven gebied een leerplan kunnen  
aanbieden aan 200 kinderen en aan een aantal volwassenen. 
Een nieuw project voor 2008 is dan ook de uitdaging en via hun contacten  
vernamen ze dat in hetzelfde gebied een 20-tal wezen verblijven die worden  
opgevangen door familie of door dorpsbewoners. 
Hun ouders stierven jong door ziekten zoals tyfus en aids of door mijnen die 
nog aanwezig waren op de velden en paden.  
In Cambodja komt kinderhandel nog regelmatig voor en meisjes worden  
verhandeld om in de prostitutie terecht te komen en jongens voor hun organen. 
Vanuit dit besef vormde zich het idee om in de onmiddellijke omgeving van de 
school een weeshuis (max.20 kinderen) te bouwen om deze kinderen op te  
vangen en hen van hieruit te begeleiden tot en met hun 12jaar.  
Het volgen van alle lessen hoorde hier dan bij.  

Op dit moment ligt er vanwege Rako Belgie een vraag aan de staf in Cambodja 
om een volledig onderzoek naar de mogelijkheden en de opmaak (planning, 
kostprijs, personeel ) op te starten. 
Het is voor dit project dat wij ons in 2008 willen inzetten en engageren.  

Bestuur Rako Vzw   

http://www.rako-belgie.be
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