
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 zijn fiscaal aftrekbaar 
 
 
Uw logo ook hier ? 
Neem even contact met ons op  

Contacten en informatie 
 
www.rako-belgie.be 
 
E-mailadres : 
velodreef76@msn.com 
 
Briefwisseling : 
Rako Vzw 
Velodreef 76 
2910 Essen 
 
Afdelingen in : Gent, Destelbergen,Kontich,  
Aartselaar, Essen, Vosselaar en St-Niklaas 
 

De projecten van RAKO zijn erkend 
door : 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe school AMPILL Commune 
Siem Reap province 
 
Realisatie 2012 
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ONTWIKKELINGSWERK IN CAMBODJA December 2012 

Hoe RAKO werkt en gewerkt heeft in 2012 
 
Toen we in 2006 zijn gestart kon niemand vermoeden hoe de toekomst er uit zou zien. We hadden ons 
voorgenomen om een basisschooltje voor 350 kinderen op te bouwen en te voorzien van studiemateriaal. 
Op zich al een hele onderneming maar door de steun van velen en de inzet van een aantal gedreven mede-
werk(st)ers slaagden we vrij snel in ons opzet en konden we het schooltje 3 jaar later volledig opleveren. 
Daarnaast hadden we de commune ook voorzien van levensnoodzakelijk waterpompen (20) en werd een  
verpleegster aangesteld om eventuele medische bijstand te verlenen. 
Snel werd ook hier duidelijk dat we , indien mogelijk meer moesten bieden want de nood was hoog en de 
afstand naar het dichtstbijzijnde hospitaal dikwijls niet overbrugbaar. We bouwden dus een medisch  
centrum dat in 2010 de deuren opende en dat jaarlijks toch +/- 7.500 patiënten over de vloer krijgt. 
Weliswaar voor basisbehoeften doch wel heel noodzakelijk bij dringende gevallen. Het aantrekken van een 
dokter was dan ook een surplus. 
Door al deze projecten die werden gerealiseerd in de omgeving van Kiriminun kreeg RAKO een bredere 
naam en faam in de omgeving van Siem Reap en werden er ook vanuit andere, achtergestelde en arme 
communes vragen gesteld om hulp. 
Door onze mensen ter plaatse werd dan nauwkeurig en in overleg met onze vzw een balans opgemaakt van 
de noden en werd uitdrukkelijk rekening gehouden met onze doelstellingen , namelijk het aanbieden van 
educatie en medische verzorging met nadruk op hygiëne en snelle bijstand. 
Alzo werd einde 2011 een nieuw project voorgesteld in de Ampill Commune waar wel een basisschooltje 
bestond doch heel basic. Een afdak met boomstammetjes eronder als banken en een bord, dat was het ! 
Tijdens de moesson kon er zelfs geen les gegeven worden want het was niet winddicht en de regen had er 
ook vrij spel. 
Gelukkig waren er wel enkele gedreven leerkrachten aanwezig die er het beste van probeerden te maken. 
Op zich was het een leuke uitdaging want de commune bood gratis een terrein aan waar een nieuw school-
tje kon gebouwd worden. 
In mei 2012 werden de werken opgestart en per einde september werd de laatste hand gelegd aan twee 
nieuwe klassen, werd het terrein er rond verhoogd en werden schoolbanken en materiaal geleverd. 
We kunnen dus spreken van een succes . Een succes dat enkel mogelijk is door de medewerking van vele 
mensen in Vlaanderen, door bedrijven en overheden die geloven in onze projecten en die niettegenstaande 
de crisis die ons allen bezighoudt toch aandacht geven aan de noden van mensen in het “zuiden”. 
Gaandeweg hebben we ook als organisatie geleerd om altijd heel transparant te werken en duidelijke en 
vastomlijnde projecten op te starten ,op te volgen en af te werken. 
Bedragen die we ontvangen worden ook voor 99.9% gebruikt voor deze projecten en sinds 2010 werken we 
met een duidelijk masterplan voor het jaar dat komt zodat iedereen (binnen de vzw en ook in Cambodja) 
weet welke de doelstellingen zijn en de bedragen die we daar voor nodig hebben. 
 
We hebben dan ook iets opgebouwd in Cambodja en willen dit constant blijven opvolgen uit respect voor de 
inzet van velen en voor de vooruitgang die we aanbieden aan een jong en dynamisch volk. 
We hopen dan ook van harte dat u onze projecten blijft ondersteunen (of gaat ondersteunen), wetende dat 
we ook in moeilijke tijden op jullie konden rekenen. 
Met vriendelijke groeten en ….. bedankt ! 
 
Michel Van den Bulck                                                                              Dr.M.T.Vrelust 
Secretaris Vzw Rako                                                                               Voorzitter Vzw Rako 


