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Update 

De laatste nieuwsbrief dateert alweer van 

maart 2017 en in de tussentijd is er veel 

gebeurd. Niet zozeer voor DiaKam maar wel 

in onze persoonlijke levens (Patrick & 

Daniela). 

 

Na drie jaar Cambodja zijn we beiden alweer 

een tijdje terug in Nederland en hebben 

inmiddels onze plek hier weer gevonden. De 

beslissing om terug te komen had mede te 

maken met het reilen en zeilen in Cambodja 

en de onzekere politieke situatie waarin het 

land verkeerd. 

 

De droom voor de bouw van een community 

center in de Chreav community hebben we 

helaas op moeten geven door verschil van 

inzicht met de directeur en het 

Cambodjaanse bestuur.  

 

In oktober 2017 heeft het bestuur van 

DiaKam besloten om de stichting wel te 

laten bestaan en te kijken hoe we het 

ingezamelde geld zo goed mogelijk kunnen 

besteden. Er zullen niet heel veel activiteiten 

meer plaatsvinden omdat de tijd en energie 

hiervoor bij alle bestuurs- en ondersteunende 

leden momenteel ontbreekt. We sluiten 

echter niet uit dat dit in de toekomst kan 

veranderen mcht er iets op ons pad komen 

waar we allemaal weer enthousiast van 

worden. 

 

De vaste donateurs zullen we nog een 

benaderen met een persoonlijke mail. 

 

Bezoek Stepping 

Stones 
Daniela is afgelopen maand in Cambodja 

geweest en heeft hierbij twee keer een 

bezoek aan Steping Stones gebracht. Ze 

heeft een gesprek gehad met de directeur 

Kang en met het meisje van de financien 

Sovann. Omdat we de bibliotheek en de 

computerklassen sponsoren hebben we de 

computerleraar Meck gevraagd zich even 

kort voor te stellen. 

 

De bibliothecaresse was afwezig doordat ze 

net een baby heeft gekregen. De afspraak is 

dat bij  de terugkomst na haar 

zwangerschapsverlof er gekeken zal worden 

hoe we de bibliotheek beter kunnen 

benutten en meer betrekken bij de Engelse 

lessen.  

Even voorstellen…. 

 

Hello .My Name’s Horm  Meck .I’m a Computer 

Teacher. I’m Teach about Microsoft Word and 
Microsoft Excel, Power Point ,Set Up Program 

for Windows. I Teach at Stepping Stones 

Cambodia School.  I Finished At University 

“Build Bright University” on Agues 2017.   My 
Subject is Technology Information “IT”. I want 
to say Thank You For your Support to 

Computer Class and Take Money buy a 

Resource for Computer Class, I am real 

appreciated all you guy that you help My 

Community for students learning Computer 

And English, Stepping Stones School and my 

Communication Say Big Thank You. I wish all 

you guy  success all you to do. I say to big 

thank you for  help my Communication for 

support Computer Class Stepping Stones 

School. Good luck of you Sponsor, 

Dear: From Meck                                       

To Big Thank You!  
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 Kiwanis Ladies night 
 
Op 23 oktober 2017 heeft  de jaarlijkse 

fundraisingsavond van de Bredase 

damesserviceclub Kiwanis plaats  gevonden 

in het Chassé Cinema. DiaKam was net als de 

afgelopen 2 jaar jaar vertegenwoordigd met 

een stand waarin we Cambodjaanse 

producten verkopen.  Helaas viel de 

belangstelling en de opbrengst tegen dit jaar 

waardoor we besloten hebben volgend jaar 

een keertje over te slaan. 

 

 

Hoe verder…… 
 

Zoals eerder vermeld hebben we 

afgesproken om Stepping Sones twee jaar te 

onderstunen met de bibliotheek en 

computerklassen. Volgend jaar bekijken we 

de optie om hier een derde jaar aan vast te 

plakken. Hier blijft de besteding van de 

ingezamelde gelden tot nu toe bij. Mochten 

er de komende tijd nog andere projecten of 

kleine ondersteuningen in Cambodja nodig 

zijn dan zullen we jullie daar over informeren. 

 

Financiele informatie over 2016 en 2017 is 

terug te vinden op de website: 

 

www.diakam.org 
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