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Hoe RAKO werkt en gewerkt heeft in 2010  
 
Zoals geschreven per einde 2009 hadden we een aantal zaken in uitwerking. 
De bouw van het medisch centrum was bezig en de oplevering was voorzien voor februari 2010. Intussen is het 
zo ver en is niet enkel de bouw af doch zijn ook de toelatingen vanwege het Ministerie van Volksgezondheid  
ontvangen. De opening heeft plaatsgevonden op 6 mei 2010.  
Geen normale zaak in Cambodja want corruptie schuilt om de hoek en voor dat je het weet ben je nog vele  
dollars kwijt . 
Gelukkig werken we met een goede Cambodiaanse staf die geleid wordt door een monnik en … deze laatste 
heeft toch wat invloed in hogere kringen. 
Met een regelmaat proberen we ook onze eigen projecten te bezoeken of spreken we mensen aan die er  
verblijven om ons op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de school en de opstart van het MC. 
Door het grote netwerk dat intussen werd opgebouwd was het ditmaal een Amerikaanse kennis die 2 maanden 
verbleef in Siem Reap en die ons graag op de hoogte hield. 
Het doorgezonden rapport was goed en natuurlijk zijn er nog de vele foto’s die met regelmaat doorgezonden 
worden die ons een bevestiging geven van het werk ter plaatse. 
. 
Door onze werking en doorheen het aantal jaren dat we nu bezig zijn met projecten ter plaatse merken we dat er 
wel veel goede wil aanwezig is bij ,de vooral jonge mensen doch dat zij een enorme achterstand hebben  
opgelopen inzake opleiding en begeleiding.  
Niet verwonderlijk als je weet dat een generatie aan hoog opgeleide mensen werd afgeslacht in de Killing Fields,  
tijdens het Rode Kmer regime. 
Ook hier is er dus nog voldoende werk inzake ontwikkeling en elke vrijwilliger die we uitzenden betekent voor  
velen een stap voorwaarts in de goede richting. 
 
Wetende dat nog steeds 50% van alle borelingen en 25% van de moeders sterven bij een geboorte omdat de 
basis-hygiene ontbreekt is erg en via simpele lessen proberen onze mensen ter plaatse hier iets aan te doen. 
Uw hulp , hoe klein dan ook kan een gezin een toekomst bieden , wetende dat een waterzuiveringstoestel  
slechts 8 euro kost . 
Het aanbieden van onderwijs aan kinderen en het aanbieden van basisgezondheidszorg is dan ook essentieel 
en hier levert Rako zeker zijn bijdrage.  
 
Onze bestuursleden (en sympatisanten) leverden prima werk en er werden verschillende initiatieven  
genomen om onze projecten aan een breed publiek kenbaar te maken.  
Onze dank gaat dan ook uit naar hen , doch ook naar alle donateurs die ons ondersteunden in 2010. 
De gelden die we ontvingen in 2010, gebruikten we volledig aan kleinere en directe projecten maar ook aan het 
onderhoud van onze school , de aankoop van medicijnen en de gratis consultatie in ons medisch centrum . 
Niet met veel « toeters en bellen » doch direct en transparant voor iedereen die een bijdrage leverde ! 
 
Wij houden er tevens aan om u allen een schitterend eindejaar en een gezond nieuwjaar toe te wensen.. 
 
 
M. Van den Bulck                                                                                     Dr. MT Vrelust 
Secretaris VZW Rako                                                                              Voorzitter VZW Rako 
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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 40 euro (2011)zijn  
fiscaal aftrekbaar 

U bedrijfslogo ook hier ? 
Neem even contact met ons op 

 


