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Mevrouw, Mijnheer, 
 
We zijn weer een jaar verder. 
Ons vierde werkjaar al en een 
jaar waarin we voor het eerst 
moesten sparen . De aankoop 
van grond werd opgevolgd door 
de start van een nieuw en groot 
project, nl. de bouw van een me-
disch centrum. Een noodzaak in 
het afgelegen gebied ! 
We zijn in een korte periode er in 
geslaagd om educatie aan te 
bieden en kinderen naar school 
te laten gaan. Met 440 zijn ze nu 
en dat is een enorme stap voor-
waarts tegenover november 
2005. 
Met de bouw van het medisch 
centrum willen we vooral de 
eerste hulp betrachten en richten 
we ons op breuken,hechtingen , 
opvolging van zwangerschap, 
leveren en opvolgen van medica-
tie en aanbieden en gebruiken 
van  essientiële hygiëne. 
Voor zwaardere ingrepen zal 
men zich nog altijd tot de stad 
Siem Reap moeten wenden 
doch het zal al een geruststelling 
zijn dat eerste hulp aanwezig is 
in een gebied dat soms moeilijk 
bereikbaar is. 
Als arts stelt me dit dan ook al 
tevreden en zal de afwerking er 
van leiden tot een globaal cen-
trum waar mensen terecht kun-
nen voor opleiding en medische 
begeleiding. 
Als gemeenschapscentrum  
binnen de commune dus en een 
centrum dat mensen dichter bij 
elkaar brengt. 
De grotere projecten (gebouwen) 
zijn dan achter de rug doch er 
zijn nog tal van kleine projecten 
in de regio die we via onze men-
sen ter plaatse kunnen onder-
steunen en we moeten natuurlijk 
zorgen voor het onderhoud van 
datgene dat we hebben recht-
gezet. 
Ik reken daarbij op u allen ! 
Bij voorbaat dank 
 
Mevr.Dr.Vrelust 
Voorzitter Vzw Rako 

 
Hoe RAKO werkt en gewerkt heeft in 2009  
 
Eind verleden jaar schreef ik dat RAKO bleef groeien en dat bleef het doen in 2009. We  
konden wel iets minder tonen inzake projecten doch dat had alles te maken met het  
grotere project dat we willen opzetten per einde 2009 , nl. de bouw van een medisch  
centrum. 
Met een prijskaartje van 25.000 usd moesten we dus vooral sparen in 2009 . 
Hierin zijn we dankzij de steun van velen weer in gelukt en het plan en budget werd door  
Rako Cambodja aan ons voorgelegd voor goedkeuring. 
De start was voorzien per einde oktober doch door het slechte weer en de wateroverlast 
moest dit worden uitgesteld. 
Zoals Dr.Vrelust aangeeft zijn de grotere projecten dan afgewerkt, wetende dat je in het  
land kan blijven bouwen en dat er nog veel nood is aan scholen. 
We moeten echter realistisch blijven en ons beperken tot een gebied en/of een commune. 
Als we dat goed kunnen blijven opvolgen bereiken we al heel wat ! 
Blijven sparen om eenmaal per jaar een gebouw op te trekken heeft geen zin en met het 
geld dat we bij elkaar krijgen kunnen we oneindig veel kleine projecten opzetten.  
Wat allemaal, dat vindt je op de achterzijde van deze brief. 
Het jaar 2009 was ook een jaar waarbij diverse contacten verder gelegd in de breedte ,  
die er voor moeten zorgen dat er een goede opvolging blijft plaatsvinden en dat we een 
meerwaarde kunnen bieden voor een arme bevolkingsgroep. 
Via deze contacten kunnen we nu ook mensen , die als vrijwilliger willen gaan werken in 
Cambodja begeleiden.  
Het jaar 2009 was ook een jaar dat er verschillende , grote initiatieven werden genomen  
om geld in te zamelen voor Rako en steeds met succes. 
Je zag en merkte ook dat Rako meer bekendheid krijgt en zonder dat we mensen met 
onze werking lastig willen vallen, zijzelf met initiatieven komen of dit brengen in hun eigen  
vriendenkring. 
Zodoende gebeurt het meermaals dat wij een presentatie moeten brengen over onze  
werking en de projecten die we ginder opzetten. 
Dat doen we dan ook graag want we willen niet liever dan transparant omgaan met  
iedereen die onze projecten wil ondersteunen. 
Als je weet dat in 2009 ,98.50% van alle ontvangen gelden rechtsteeks naar Cambodja 
gaan en daar tenvolle worden benut dan mogen we zeggen dat we op de goede weg  
zitten.  
Via de goede contacten die we hebben opgebouwd ter plaatse en via reizigers die onze  
projecten kennen en ze ook gaan bezoeken, blijven we goed op de hoogte van het reilen  
en zeilen ter plaatse . 
Onze Director ter plaatse, Sokhoun, heeft aangegeven dat hij na het behalen van zijn 
bachelor (sept.2009 ) nu verder wenst te studeren in Amerika om een master te  
behalen. Het zou een gemis zijn voor ons want als monnik had Sokhoun toch aanzien.  
Voor zijn vervanging werden er echter al de nodige afspraken vastgelegd zodat de  
toekomst en opvolging geregeld is. 
  
 
 
Michel Van den Bulck 
Bestuurslid Rako 



 

SCHOOL 2009 

SCHOOL STEUNT SCHOOL 

LEVERING SCHOOLBANKJES VIA DE  
SAMENWERKING MET MET J.CAMP 

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 
 
Afdelingen in :  Gent - Destelbergen  -
Aartselaar -St-Niklaas en Essen 

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 2010 
 
Het jaar 2010 is voor onze organisatie een jaar met nieuwe doch kleinere projecten.  
De school is af en goed bemand en het gouvernement heeft nu de betaling van de 
leerkrachten overgenomen zodat we dit project zijdelings verder gaan opvolgen en er 
op zullen toezien dat alles naar behoren loopt. 
Via onze contacten hebben we ook Jan Camp leren kennen die woont in Siem Reap, 
de taal spreekt en zich bezighoudt met kleinere projecten in het gebied. Tevens werkt 
Jan met vrijwilligers uit Nederland en België. Via ons kwam hij ook in contact met  
Sokhoun (monnik) en hun samenwerking loopt prima. 
J.Camp leverde bv. een aantal schoolbankjes voor onze klassen in Kiriminun (zie foto 
hierboven). 
 
Wanneer we spreken over kleinere projecten dan kunnen we bv. met 4.000 usd het 
volgende bereiken/realiseren : 
 
-boren van 15 waterputten (150 usd per put) 
-plaatsen van 20 waterfilters ( 25 usd per filter) 
-aankoop van 50 uniformen voor arme kinderen die naar school willen en zonder  
 uniform worden uitgesloten 
-jaarsalaris voor 2 startende leraren  
-voedselbedeling voor 1 jaar aan een arm gezin  
 
De startende leraren krijgen geen loon vanwege de staat doch voor een nieuwe school 
is het wel essentieel dat je jonge mensen kan aantrekken die kinderen willen  
onderwijzen . 
Als we een voedselbedeling doen dan is dat echt voor de allerarmsten en het gezin 
waarover we spreken bestaat uit 3 kleine kinderen die geholpen worden door hun  
oudere zus van 14 jaar. De ouders zijn gestorven aan aids en het jongste kind heeft 
deze ziekte doorgekregen. 
 
Kleinere projecten laten ons toe om wederom directer in te spelen op de noden van 
vele mensen want met relatief weinig geld kan je een hele gemeenschap een reuze 
stap laten zetten. 
We bekijken het jaar 2010 dan ook als een volgende uitdaging ! 
 
 
Via deze weg willen wij u  als donateur ,dan ook van harte bedanken en u een  
schitterend en vooral gezond 2010 toewensen 
 
 
Bestuur Vzw Rako 
 
 
 

U bedrijfslogo ook hier ? 
Neem even contact met ons op 


