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Mevrouw, Mijnheer,

Sinds 3 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 277.
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 editie willen wij dan
ook iedereen die op welke
wijze dan ook heeft bijgedra-
gen aan de realisatie van dit
project, van harte bedanken
voor de inzet en steun.
Tevens houden wij er aan u
een gezond en voorspoedig
2009 toe te wensen.

Mevr.Dr.Vrelust
Voorzitter Vzw Rako

Hoe RAKO werkt en gewerkt heeft in 2008

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
interesse 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.
De Vzw Rako telt op dit moment 9 bestuursleden die werken in de regio’s
St-Niklaas,Essen, Puurs, Aartselaar en Gent. Zodoende bereiken we een breed
publiek om onze projecten kenbaar te maken.
Elk jaar probeert ook een van onze bestuursleden (op eigen kosten) het project te
bezoeken zodat we nog beter de stand van zaken kunnen volgen en beslissingen
nemen in functie van onze financiële middelen doch ook in functie van de cultuur
en noden ter plaatse.
Dat onze projecten leven in de samenleving merken we door verschillende initiatie-
ven die worden opgezet door particulieren , scholen of bedrijven en meermaals
worden we gevraagd om een presentatie te verzorgen.
Transparantie over onze werking is daarbij essentieel zodat mogelijke donatoren
een goed inzicht krijgen in onze werking en de besteding van de financiële
middelen.
Naast onze werking hier in Vlaanderen zijn er ook contacten uitgebouwd met
diverse organisaties zoals bv. de Wereldvoedselbank die nu voorziet in het maande-
lijks aanleveren van voedsel om de kinderen in de school een bijkomende maaltijd
aan te bieden.Er zijn contacten met vrijwilligers en reisorganisaties die het gebied
bezoeken en er zijn contacten met vergelijkbare organisaties in Cambodja om te
leren en beter bepaalde zaken te begrijpen.
Wetende dat een loon van een leraar in Cambodja 30 Usd bedraagt terwijl het
maandelijkse levensonderhoud is opgelopen tot 58 Usd per gezin, was een aan-
dachtspunt om de lonen van onze leraars aan te passen naar deze norm doch ook
noodzakelijk om hen bij ons te houden (30km van de bewoonde wereld) en om de
277 kinderen die nu onze school bezoeken, de broodnodige educatie te geven om
een stapje verder te zetten in hun leven.
Het is dus constant zoeken naar het juiste project en de juiste invalshoek doch we
zijn , samen met u ,best fier op datgene wat we bereikt hebben.

Met vriendelijke groeten

Michel Van den Bulck
Bestuurslid Rako
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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
Maandelijks of eenmalig

° Of op rekening
000-0000004-04 van de
Koning Boudewijnstichting met
vermelding L82101 RAKO
Bedragen vanaf 30 euro zijn
fiscaal aftrekbaar

Projecten voor 2009

Na het bezoek (nov.2008) van Dr. Vrelust aan het gebied en de school werd het
globale plan inzake aanpak van projecten voor 2009 verder uitgewerkt en
aangepast.
Wanneer we begin 2008 nog plannen hadden om een weeshuis te bouwen dan
moeten we dat om budgetaire redenen naar de toekomst verzetten. Immers, de
bouw, de inrichting en het aanwerven van personeel zou ons al snel naar een
som van 50.000 euro voeren.
Eerlijk gezegd, daar zouden we nog lang voor moeten sparen.
Anderzijds kochten we naast de school een stuk grond bij dat ons moet
toelaten om verder te werken.
Vanuit vermeld bezoek kwam dan ook de intentie om eerst de volledige school
verder in te richten , het onderhoud ervan te verzekeren ,bijkomende toiletten
te bouwen en om vooral de grond te verhogen omdat tijdens de moesson het
volledige gebied onder water staat (2maanden).
In eerste instantie proberen we een volledige scheepscontainer met schoolma-
teriaal naar Cambodja te zenden omdat de nieuwe klassen nu uitgerust zijn
met afgezaagde boomstammetjes waar de kinderen op zitten en les op volgen.
Het is immers altijd prettiger om in een goed uitgeruste klas les te volgen.
Later zal dan gekeken worden naar de bouw en inrichting van een klein
medisch center dat zich kan richten tot medische hulpverlening aan de bevol-
king van het gebied zodat ze niet meer tot in Siem Reap (25km) moeten rijden
voor eerste hulp. Planning en budgetraming werd reeds aan ons overgemaakt.

Wil je onze projecten verder volgen dan kan dat via onze website waar we alle
informatie betreffende onze projecten publiceren.
Tevens kan je hier ook de gerealiseerde projecten volgen via een groot aantal
foto’s  (+/- 300) en opgenomen film (2006-2008)
Het geeft je een beter beeld waar we het geld dat we inzamelen voor gebruiken.
Dus : www.rako-belgie.be (Nl-Fr-En)

Bestuur Vzw Rako

U bedrijfslogo ook hier ?
Neem even contact met ons op

http://www.rako-belgie.be
mailto:velodreef76@msn.com
http://www.rako-belgie.be

