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Hoe RAKO werkt en gewerkt heeft in 2011

We zijn intussen 5 jaar verder en mede door de medewerking van particulieren, bedrijven en overheden
hebben we samen iets bereikt waar we trots op mogen zijn.
Het is immers niet altijd een sinecure om een ontwikkelingsproject op te zetten in het buitenland en je moet
afrekenen met een aantal zaken en vooroordelen.
Een belangrijk punt daarbij is dat de gelden volledig worden benut voor de gestelde doelen. Geen omwegen,
geen bijkomende kosten en altijd transparant .
Een donateur wil immers weten wat men met bijdrage heeft gedaan en waarvoor het gebruikt werd.
Daarbij moet men ook realiseren dat ontwikkelingswerk geld kost en dat dikwijls materialen voor bouw en
inboedel moeten aangekocht worden op een enge markt. En soms is het ook beter om rechtstreeks ter plaatse te
kopen (medicijnen, stoffen, lesmateriaal) om zodoende de plaatselijke economie te ondersteunen.
Een goed beheer en opvolging is dan essentieel.
We mogen stellen dat we daarin geslaagd zijn !

Nadat we de voorgaande jaren vooral bezig waren met bouwprojecten (school en medisch centrum) dan lag de
focus vanaf dit jaar op onderhoud en verdere ontwikkeling van het project.
Er waren immers geen schoolbanken, een tekort aan lesboeken en schrijven gebeurde dikwijls nog met een
stukje krijt of een griffel.
In het medisch centrum moesten we electriciteit voorzien , instrumenten en medicatie aankopen en zorgen dat er
wekelijks een dokter aanwezig was.
Het lijkt allemaal simpel doch in een land zonder voorzieningen is het dat zeker niet.
De bewoners van het platteland bezitten ook niets en de maandlonen schommelen rond de 30 Usd (25 Euro)
terwijl bv.een pilletje tegen hoofdpijn al gauw 1 Usd per stuk kost. Voor een doktersbezoek moest men voorheen
30 km rijden
De medicijnen worden dan ook door ons aangekocht op de plaatselijke markt en gratis ter beschikking gesteld,
onder toezicht van de aanwezige dokter. Ook de consultatie is gratis en zodoende slaagden we er in om
+/- 4.500 patiënten verder te helpen (bevallingen , ontstekingen, verwondingen, slangenbeten,enz..)
Tevens werden de leerkrachten verder opgeleid via doelgerichte opleidingen in Siem Reap.
Na 5 jaar kunnen we dan ook spreken van een centrum in een achtergesteld gebied dat een waarborg kan
bieden voor verdere opleiding en medische begeleiding. Een enorme stap voorwaarts voor de bevolking.
Omdat zowel de school als het medisch centrum werden erkend door de overheid is het nu aan hen om hier mee
verder te werken.
Wij concentreren ons voor 2012 op een nieuw project met dezelfde omvang (school en medisch centrum) in een
ander gebied en met medewerkers die we tijdens de voorgaande jaren leerden kennen en waarderen

We hopen dan ook van harte dat u onze projecten blijft ondersteunen , wetende dat we dat ook in andere ,
moeilijke tijden op jullie konden rekenen.
Met vriendelijke groet en …. bedankt !
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De projecten van Rako zijn
erkend door
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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


