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‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een 
schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond 
hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde 
besloot hij alles te verkopen wat hij had en die 
akker te kopen.’ 
Matteüs 13:44, NBV

Hoe kunnen we de immense waarde van een persoon 

volledig weergeven? Hoe kunnen we zelfs maar bij 

benadering begrijpen wat het God heeft gekost, 

zodat een verloren zoon of dochter naar Hem kan 

terugkeren?

Als leiders van Fountain of Hope zijn we dankbaar en vol 

verwondering over de prachtige dingen die God heeft gedaan 

in 2020. We zijn blij omdat het goede nieuws is verkondigd 

op moeilijk te bereiken plaatsen in het beloofde land van 

Cambodja. De roeping van God op ons leven en het machtige 

werk dat God heeft gedaan door elk van onze medewerkers, 

vrijwilligers en lokale leiders is enorm bemoedigend. We zagen 

vergeten mensen op het platteland redding ontvangen en zij 

werden levende getuigenissen van Jezus in hun dorpen. Als 

leiderschapsteam leerden we om meer en meer afhankelijk te 

zijn van God. We zijn echt bemoedigd dat we getuigen mogen 

dat het zaad van het goede nieuws geplant wordt in goede 

grond via de verschillende activiteiten.

Jezus gaf ons de grote opdracht om heen te gaan en 

discipelen te maken en daarvoor doen we ons best. 

We proberen dit vorm te geven op een manier die past 

bij onze manier van leven in de 21e eeuw. In 2020 

vormde het corona virus een enorme uitdaging voor onze 
manier van leven en voor onze bediening. Maar door 
alle culturen en tijden heen is de Bijbelse waarheid nog 
steeds de kern van onze groei. Gods genade, medeleven 
en bescherming zijn altijd onze grootste steun geweest 
in onze pogingen om aan te sluiten bij de verschillende 
gemeenschappen. Wij zijn dankbaar voor het voorbeeld 
van Christus en zijn liefde die ons in staat stellen 
om trouw te dienen en te gaan, ongeacht de situatie 
waarmee we geconfronteerd worden.

We zijn blij met onze vrijwilligers, de plaatselijke 

medewerkers en de leiders van de celkerken die actief 

blijven in hun eigen dorpen, zelfs in tijden van sociale 

afstand.  

We prijzen God dat het personeel zich blijft inzetten voor de 

missie en visie om het lichaam van Christus toe te rusten, 

zodat er steeds meer getuigenissen van verandering zullen 

klinken. Het is goed om te zien dat de gemeenschap blijft 

bloeien en hoop vindt midden in moeilijke situaties, terwijl de 

mensen leren toe te passen wat ze hebben ontvangen via 

onze activiteiten.

Als leiders van Fountain of Hope zijn we dankbaar voor 

de oprechte gebeden en trouwe steun van onze vrienden, 

partners en kerken over de hele wereld. Bedankt dat je 

ons blijft steunen en dat je met ons meeloopt door alle 

seizoenen. We geven God de eer voor alles wat Hij heeft 

gedaan! 

We verheugen ons erop samen te blijven bouwen aan Gods 

Koninkrijk hier in Cambodja.

Samen voor Gods Koninkrijk,

Nareth Peang, Ratha Yun en TidSureyah Tach

Voor je ligt het jaarverslag 2020 van de stichting 

Fountain of Hope Cambodia die wij vanuit de 

stichting Fountain of Hope Cambodja-Nederland 

mogen ondersteunen met gebed, support en 

financieën. 

Een verslag vol bemoedigende cijfers en verhalen, 

die ervan getuigen dat de liefde van Christus 

mensen van binnenuit verandert. Deze veranderde 

mensen mogen zelf ook weer voor verandering 

zorgen, doordat ze de liefde van Christus 

doorgeven. We zijn dankbaar dat we vanuit 

Nederland deel mogen hebben aan dit werk en de 

vrucht die het voortbrengt. 

Laat je door dit verslag aanmoedigen om ook zelf 

de liefde van Christus door te geven op de plek 

waar je woont, werkt en leeft. En dank je wel voor 

je bijdrage aan Fountain of Hope.

Namens het bestuur  

van Fountain of Hope Cambodja - Nederland,

Sjaak Roos - Voorzitter, 

Joke van Opstal - Country advisor
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Ratha Yun
Co-country director (vanaf 2021)

Ratha heeft een boeddhistische achtergrond, maar 

leerde Jezus kennen toen hij 21 was. Hij gaf zijn leven 

aan God en ging naar de Bijbelschool in Phnom Penh. 

Hij diende vier jaar in de Bijbelschool, werkte twee jaar 

voor World Hope International als Human Resource en 

Program Support en ging daarna als assistent pastor van 

een lokale kerk in Phnom Penh aan de slag, waar hij een 

Bachelor Degree ‘Christian Ministry’ haalde en diende als 

voorganger op de Bijbelschool van 2009-2012. Daarna 

werkte hij bij World Relief als een programma-facilitator 

totdat hij bij Fountain van Hoop terecht kwam. In 2019 

voltooide Ratha zijn studie aan de National University of 

Management en hij is bezig met zijn Master Degree. Ratha 

werkt ook als assistent pastor bij de Evangelical Mission 

Church in Phnom Penh. Hij en zijn vrouw, Vouchnea, 

hebben twee dochters, Malikakaren en Kevinia.

Nareth Peang 
Co-country director

Nareth was 17 toen hij besloot Jezus te volgen. Hij deed 

de Phnom Penh Bible School, haalde een bachelor’s 

degree aan de Build Bright University en deed een 

master in bedrijfskunde aan de Nationale Universiteit 

voor Management. Voordat hij in 2014 bij Fountain of 

Hope begon, werkte Nareth meer dan 15 jaar bij World 

Relief Cambodja als Bijbeltrainer, provinciaal leider, 

hoofd van de afdeling informatie en was hij lid van het 

managementteam. Nareth en zijn vrouw Nary hebben twee 

kinderen, Caleb en Jedidiah.

Joke van Opstal 
Country advisor

Als verpleegster uit Nederland begon Joke haar 

zendingscarrière in een vluchtelingenkamp aan het 

begin van de jaren ‘90 als onderdeel van Jeugd met een 

Opdracht (YWAM). Ze verhuisde naar Cambodja in 1993, 

sloot zich aan bij World Relief in 1994 en startte met  

‘Hope for Cambodia’s children’. Voordat ze Fountain of 

Hope oprichtte, bekleedde ze verschillende leidinggevende 

functies bij World Relief Cambodia. Joke heeft studies 

afgerond aan de Discipelship Training School, School of 

Biblical Studies en School of Frontier Missions. Ze is een 

alleenstaande moeder van zes geadopteerde kinderen.

LEIDERSCHAPSTEAM

HET IS ONZE MISSIE OM MENSEN TOE TE RUSTEN  
EN TE VERSTERKEN, ZODAT ZE 

VERTEGENWOORDIGERS VAN VERANDERING 
MOGEN ZIJN IN HUN GEMEENSCHAP  

DOOR DE LIEFDE VAN JEZUS CHRISTUS

TidSureyah Tach
Co-country director (vanaf 2021)

Sureyah (Soriya) is opgegroeid in armoede, maar is groot 

geworden door Gods genade en barmhartigheid. Hoewel 

hij op jonge leeftijd al wees werd, zorgde God voor families 

die op zijn weg kwamen. Gedurende zijn hele leven 

ontving hij wonder na wonder, bijvoorbeeld dat hij naar de 

Trinity Western University kon gaan en afstudeerde met 

een Bachelor Degree in Wetenschap in Verpleegkunde 

en een Minor in Christendom en Cultuur. Voordat hij bij 

Fountain of Hope kwam, diende hij in een kindertehuis, 

in de plaatselijke kerk en deed hij vrijwillig vertaalwerk. 

Sureyah en zijn vrouw Phors dragen samen zorg voor een 

kindertehuis.
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FOUNTAIN OF HOPE WERKT SAMEN MET PLAATSELIJKE LEIDERS  

IN VIJF PROVINCIES: PURSAT, KANDAL, TBOUNG KHMUM, TAKEO, EN 

BATTAMBANG.

OVERZICHT 2020
Hoewel sommige activiteiten door de maatregelen rondom corona beperkt werden,  

konden we effectief werken in de gemeenschappen en de celkerken.

1.651 
CELKERKLEDEN  

IN 167 CELKERKEN

LIFE OF HOPE

GEESTELIJKE IMPACT 

DOOR DE CELKERKEN

1.492
DEELNEMERS IN  

116 PROGRAMMA’S 

VOOR VOLWASSENEN 

360
PARTICIPANTS IN  

9 PUBLIC FORUMS

LIFE WITH VALUE
 SUPPORTGROEPEN  

EN ONDERSTEUNING 

VOOR DE GEMEENSCHAP

934 
DEELNEMERS IN 85 

PROGRAMMA’S

OUR STRONG 
VILLAGE

TOEGANG TOT 

DUURZAME MIDDELEN 

Banteay 
Meanchey 

Battambang 

Kampong Cham 
Kampong 
Chhnang 

Kampong Thom 

Kratié 
Mondulkiri 

Oddar Meanchey 

Pailin 

Preah Vihear 

Pursat 

Ratanakiri 

Siem Reap 

Stung Treng 

Tboung Khmum

Kampong Speu 

Kampot 

Kandal 

Kep 

Koh Kong Phnom 
Penh

Preah 
Sihanouk

Prey 
Veng 

Svay Rieng 
Takéo 

Cambodja werd in de herfst van 2020 getroffen door zware overstromingen. 

Delen van de afgelegen provincies Pursat en Battambong werden zwaar 

getroffen en waren moeilijk bereikbaar. FOH-medewerkers brachten voedsel 

en andere benodigdheden via smalle weggetjes en zelfs per boot naar de 

mensen en dorpen die dit het hardst nodig hadden. Om de nood te lenigen 

ontvingen 120 gezinnen uit 16 dorpen voedselpakketten. FOH-teams bleven 

deze mensen steunen door training te geven via het rijstbank project. Dit zorgde 

voor een duurzame ondersteuning van de mensen die door de overstroming zijn 

getroffen. 

VOORLICHTING 
OVER CORONA EN 
KNOKKELKOORTS

De teams van Fountain of Hope 

(FOH) hebben in samenwerking met 

de lokale autoriteiten en de regionale 

gezondheidsinstellingen informatie 

en voorlichting gegeven over corona en knokkelkoorts. De teams bereikten in 

de vijf provincies waar we actief zijn maar liefst 137 dorpen in 43 gemeenten, 

door middel van luidsprekers op tuk-tuks (tweewielige karretjes getrokken door 

motorfietsen), het uitdelen van posters en flyers, het ophangen van pamfletten 

in openbare ruimtes en het verspreiden van educatief materiaal via onze lokale 

vrijwilligers en de leiders van celkerken. We hebben ook Abate Larvicide van het 

ministerie van Volksgezondheid aan onze lokale gemeenschappen verstrekt om 

knokkelkoorts te bestrijden.

HULP BIJ OVERSTROMINGEN 

59 
FOUNTAIN OF HOPE 

MEDEWERKERS

6.578 
CHILDREN IN  

87 CHILDREN’S PROGRAMS

1.478 
TEENS IN 109 YOUTH 

PROGRAMS

JOY OF OUR 
CHILDREN
ONDERWIJS OVER  

DE BIJBEL EN GEZONDHEID

In de jaren zeventig martelden en 

executeerden Pol Pot en het Rode 

Khmer-regime naar schatting twee 

miljoen mannen, vrouwen en kinderen, wat 

leidde tot een jarenlange burgeroorlog 

en bezetting door de Verenigde Naties. 

Nu is er een kleine middenklasse aan 

het opkomen, maar hartverscheurende 

armoede is nog steeds de norm. De helft 

van de bevolking is jonger dan 25 en deze 

generatie zal van grote invloed zijn op de 

toekomst van Cambodja.

God heeft verbazingwekkende vooruitgang 

geboekt in Cambodja gedurende de 

afgelopen 25 jaar en Fountain of Hope 

gelooft dat zij een cruciale rol kan spelen 

in het winnen van dit verarmde, door oorlog 

verscheurde land voor Christus.

FOH werkt via lokale celkerken die de 

leden van de gemeenschap mobiliseren 

om te reageren op sociale, fysieke en 

geestelijke noden met Bijbelse principes. 

Door wat ze geleerd hebben te delen 

met families, vrienden en buren, tonen 

individuen de liefde van Christus, worden 

zij natuurlijke leiders en creëren een 

grotere impact dan de FOH-staf alleen zou 

kunnen bewerkstelligen. FOH’s uitgebreide 

vrijwilligersnetwerk stelt haar in staat 

om projecten op te zetten, behoeften te 

identificeren, en middelen te verdelen.

FOUNTAIN OF HOPE
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6.578 
KINDEREN IN  
87 GROEPEN

1.478 
TIENERS IN  
109 GROEPEN

224 
“BUDDIES”

Kinderen van 5-12 jaar 
In de tweewekelijkse buurtbijeenkomsten voor kinderen van 5 tot 12 jaar geven 

we lessen over veiligheid, gezondheid, hygiëne en de liefde van God door middel 

van liedjes, Bijbelverzen, sketches en poppenkastvoorstellingen.

Tieners van 12-18 jaar 
De tienerprogramma’s richten zich op gezondheidszorg, HIV en de preventie van 

SOA’s, zorg voor mensen die leven met HIV, het verbeteren van eigenwaarde, 

verstandige keuzes maken en plannen voor de toekomst. 

Buddy Systeem 
Tieners en kinderen uit het project Joy of Our Children worden aangemoedigd 

om deel te nemen aan het Buddy Systeem. Dit programma is een kans voor 

tieners om de kwetsbare kinderen in hun gemeenschap te dienen. Deelnemers 

worden gekoppeld aan een jonger kind, “een buddy”, en worden getraind in 

hoe ze hun buddy kunnen steunen en aanmoedigen. Hun taken bestaan uit 

mentorschap, het helpen van hun buddy met huiswerk, huishoudelijk werk en 

klusjes, naast het geven van emotionele, geestelijke en relationele support.

JOY OF OUR CHILDREN

ONDERWIJS OVER  
DE BIJBEL EN GEZONDHEID

Doelstelling: 
Kinderen vinden hun identiteit in 
Christus, hebben hoop voor de 
toekomst en beïnvloeden hun 
gemeenschap door een gezonde 
levensstijl en een leven waarin 
Christus centraal staat.
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Mijn naam is Chenda, ik ben 17 en zit in de 12e klas. Mijn beide ouders zijn 

boeren en ik heb één broer.

Ik ben de Heer dankbaar voor zijn voortdurende liefde voor mij en mijn familie. 

Hij verandert mijn leven en leert mij om van anderen te houden. Vroeger dacht 

ik slecht over andere mensen en vervloekte hen de hele tijd. Als gevolg daarvan 

bevond ik mij vaak in frustrerende situaties. Ik was niet gelukkig toen ik zo 

leefde.

Ik begon te veranderen toen ik voor de Here Jezus koos en de Bijbel begon 

te bestuderen met een FOH-leraar. Een van mijn favoriete verzen is Spreuken 

15:1, 16-18 die mij aanmoedigen om gehoorzaam te zijn aan de Heer, mijn 

humeur te beheersen en in harmonie met anderen te leven. Ik vroeg de Heer 

om mij te helpen en mijn leven te veranderen door zijn woorden en zijn kracht.

Ik ben de Heer dankbaar omdat ik door Hem een groter doel in het leven heb 

en dat mijn ouders Hem ook hebben leren kennen. Op dit moment werken ze 

in Thailand. Ik was bang en bezorgd om hen, vooral vanwege de pandemie, 

maar ik vertrouw op Gods belofte dat Hij voor ons zal zorgen. Ik ben ook 

bemoedigd door Mattheüs 8:23-27 waar God de storm tot bedaren bracht. Het 

is nu moeilijk, maar ik kies ervoor om te geloven in Gods bescherming en zijn 

almachtige macht, want Hij is de Heerser over alles. Het is heerlijk om de Heer 

aan onze zijde te hebben, omdat we in vrede kunnen leven, zelfs als de dingen 

om ons heen onzeker zijn. Ik ben blij dat we de afgelopen maanden onder Gods 

liefdevolle vleugels bescherming mochten vinden. Toch vergeet ik niet om elke 

dag te biddendat God ons zal blijven beschermen. Dank U, Heer, voor Uw liefde 

en zorg. Amen.

*Naam is veranderd.

Hoi, ik ben Pisey en ik ben 10 jaar. In 2018 kwam ik bij ‘Joy of Our Children’ 

toen mijn vrienden me erover vertelden. Ik ben zo blij dat ze me uitnodigden 

voor deze bijeenkomsten, want ik heb nieuwe dingen geleerd. Ik weet hoe 

ik beter voor mezelf kan zorgen; ik was mijn haar en ik slaap nu altijd in een 

klamboe. Ik ben blij dat FOH in mijn dorp werkt, want ik ken geen andere 

organisaties behalve deze.

Ik ben dankbaar dat ik door JOC nieuwe dingen heb geleerd en ook beloningen 

heb gekregen zoals een boek, pen, potlood, gum, zeep, wasmiddel en 

shampoo. Ik ben zo blij dat ik over ziekten kan leren en corona, knokkelkoorts 

en lichaamshygiëne beter kan begrijpen. We hebben geleerd hoe we samen 

kunnen werken om corona en knokkelkoorts te bestrijden, waardoor ik er niet 

meer zo bang voor ben. Ik was mijn handen goed met zeep, ik probeer een 

masker te dragen en zoveel mogelijk op veilige afstand te blijven.

Wat ik in JOC leer, breng ik thuis in de praktijk; ik was mijn haar en mijn handen 

en slaap in een klamboe. Ik vind mijn haar erg mooi en het beschermt mijn 

hoofd ook tegen de zon. Ik heb geleerd dat het gaat stinken als ik het niet goed 

verzorg en dat ik dan roos en luizen kan krijgen. Nu ik van deze dingen op de 

hoogte ben, kan ik beter voor mezelf zorgen.

Andere lessen waren voor mij moeilijker te volgen. Ik weet dat lange nagels 

bacteriën een plek kunnen geven om te leven, maar ik hou van lange nagels. Ze 

zien er mooi uit. Door de JOC-lessen heb ik geleerd mijn nagels te verzorgen 

door ze vaak met zeep te wassen, zodat de bacteriën er niet onder blijven zitten.

Ik ben FOH dankbaar voor alle lessen. Ik ben gelukkiger en gezonder omdat 

ik deel mag nemen aan JOC. Ik geniet erg van de spelletjes, toneelstukjes 

en de poppen. Ik hoop dat dit project zal worden voortgezet in mijn dorp en 

gemeenschap. Ik wil dat mijn andere vrienden goede lessen over gezondheid 

krijgen, zodat ze goed kunnen leven. Bedankt voor wat jullie doen!

*Naam is veranderd.

ONTMOET

PISEY * CHENDA*

HET IS NU MOEILIJK, 
MAAR IK KIES ERVOOR 

OM TE GELOVEN IN 
GODS BESCHERMING 
EN ZIJN ALMACHTIGE 

MACHT, WANT HIJ  
IS DE HEERSER  

OVER ALLES

IK BEN 
GELUKKIGER 
EN GEZONDER 
OMDAT IK DEEL 
MAG NEMEN 
AAN JOY OF 
OUR CHILDREN

ONTMOET



1312

OUR STRONG VILLAGE

GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANG
TOT DUURZAME MIDDELEN

8
FAMILIES HEBBEN  
EEN GEIT GEKREGEN

109
LEDEN IN 8 
VERENIGINGEN

80 
MORINGA 
GROEPEN

Rijstbanken 
Met een lokaal comité stelt het rijstbankproject gemeenschappen in staat om 

goede rentmeesters van hun land te zijn. Leden van zowel de celkerken als van 

de gemeenschap worden opgeleid met technische vaardigheden over planten, 

bemesting en zorg voor de gewassen. Na de technische training ontvangen de 

leden, vooral diegenen die het nodig hebben, zaden om te planten. 

Geitenbanken 
Geitenbanken worden georganiseerd door een lokaal comité om te voorzien 

in de behoeften van verarmde weduwen binnen een gemeenschap. Weduwen 

leren hoe ze een geit moeten grootbrengen en verzorgen, en krijgen uiteindelijk 

de jongen van de geit. Deze vrouwen kunnen zichzelf onderhouden en hun 

status in de gemeenschap verbeteren door het houden van de geiten en hun 

jongen.

Spaarbanken 
De leden leren hoe ze hun financiën kunnen plannen en hoe ze als groep geld 

kunnen sparen. Vanuit de gezamenlijke spaarpot kan geld geleend worden voor 

investeringen. Zo steunen de leden elkaar en leggen ze verantwoording af voor 

leningen en besparingen. Tot nu toe heeft het project gezinnen gesteund met 

leningen om in hun levensonderhoud te voorzien door de aankoop van kippen, 

naaimachines, zaden en andere mogelijkheden.

Moringa 
Moringa is een eetbare plant die medicinaal wordt gebruikt en als 

voedingssupplement voor mensen die ondervoed zijn of veel ziektes hebben. 

Via OSV-programma’s leren celkerken en gemeenschapsleden de voordelen 

van moringa en hoe ze deze plant in hun huizen kunnen laten groeien.

9
DORPEN MET 
RIJSTBANKEN

Doelstelling:  
De plaatselijke kerk beantwoordt 
aan het hele continuüm van 
behoeften van kwetsbare mensen 
in de gemeenschappen, zodat 
de leden van de gemeenschap 
toegang hebben tot duurzame 
middelen.
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Mijn naam is Sol en ik ben 45 jaar. Ik woon samen met mijn man en zoon van 

vier. Ik bezit niet veel landbouwgrond, alleen de ruimte rond mijn huis. Ik maak 

deel uit van een celkerk. Voordat ik deelnam aan de programma’s van FOH was 

ik nogal wanhopig. Ik was ongeschoold en mijn man moest voor zijn werk een 

lange tijd weg van huis. Terwijl ik thuisbleef met mijn zoon zocht ik naar eetbare 

planten om te verkopen en om in onze dagelijkse behoeften te voorzien. Er 

waren tijden dat we niets te eten hadden.

Nadat ik de Here Jezus door FOH had leren kennen, sloot ik me aan bij de 

celkerk en nam deel aan Our Strong Village (OSV). Nadat ik de OSV-training 

had afgerond ontdekte ik de middelen die ik rond mijn huis had. Ik plantte 

groenten en mijn kleine stukje grond werd een tuin. In feite werd alles rondom 

mijn huis een tuin. De FOH-medewerkers bleven me lesgeven en hielpen me. 

Nu heb ik een moestuin en kan ik voldoende producten verkopen om in mijn 

dagelijkse behoeften te voorzien. De zegeningen stroomden over en ik deelde 

wat ik had ook met mijn buren en leden van de celkerk. Ik zag de voordelen 

van deze groenten uit de eerste hand. Ze zijn gezonder voor mijn gezin; ze zijn 

helemaal natuurlijk en er zijn geen extra chemicaliën aan toegevoegd, waardoor 

ze veilig zijn voor consumptie door mensen. Ik ben dankbaar dat ik via het 

OSV-programma een technische opleiding heb gekregen en de zaden die ik 

nodig had. Ik kan de gemeenschap dienen door biologische groenten aan hen 

te verkopen. Ik ben blij dat mijn familie nu beter in haar levensonderhoud kan 

voorzien.

Tenslotte wil ik de Here Jezus en Fountain of Hope danken voor de 

aanmoediging en de nieuwe prachtige ideeën, zodat ik mijzelf en mijn gezin 

kan ontwikkelen. Ik zie dat mijn celkerk en mijn gemeenschap er ook op vooruit 

gaan. Ik ben dankbaar dat ik het voorrecht heb de ware God te kennen en 

gered te worden van zonden door geloof in de Heer.

Mijn naam is Kimhorng, ik ben 44 en deelnemer aan het 

Our Strong Village project. Ik kwam bij het programma 

toen een FOH-leraar mij vertelde dat ik kon leren 

over tuinieren. Ik was geïnteresseerd en wilde graag 

getraind worden. Bovendien kon ik deelnemen aan een 

kippenfokkerijtraining.

Via het OSV-programma leerde ik over planten, zeep 

maken en kippen grootbrengen. Na de training plantte ik 

pompoenen, kalebassen, komkommers en kool rond mijn 

huis. Nu fok ik kippen en maak ik zeep. Ik heb ook geleerd 

om andere groenten te kweken, maar die zijn moeilijker te 

onderhouden en te duur.

Ik hou van het OSV - het heeft geholpen om in de 

behoeften van mijn gezin te voorzien. Ik ben bekwamer 

geworden; ik kan veel doen en gebruik maken van de 

middelen die ik heb. De FOH-medewerkers moedigen me 

aan tijdens het hele proces.

In de toekomst zou ik graag meer willen leren over het 

houden van kippen. Ik hou van OSV en ik hoop dat het een 

deel van deze gemeenschap zal blijven. Bidt alstublieft voor 

mijn gezin dat ze gezond blijven. Bid ook dat de Heer het 

werk zal zegenen dat ik doe met het fokken van kippen.

Moestuinproject

Celkerken en groepen uit 

de gemeenschappen krijgen 

trainingen van deskundigen over 

hoe ze efficiënt zaadsoorten 

kunnen selecteren, hun producten 

kunnen telen en de dorpstuin 

kunnen verzorgen. Sommige zaden 

worden aan de groep gegeven 

en onder de gemeenschap 

verdeeld, vooral aan degenen 

die in nood verkeren. De tuinen 

zorgen voor gezonder voedsel en 

een nieuwe bron van inkomsten. 

De gemeenschappelijke tuinen 

zijn goed voor de onderlinge 

eenheid. Degenen die succesvol 

zijn, worden een bron van kennis 

en dragen wat zij weten over aan 

anderen in hun dorpen.

ONTMOET

SOL
ONTMOET

KIMHORNG

105 
FAMILIES 
BETROKKEN IN DE 
KIPPENBANK

Kippenbank

Celkerken en groepen uit de gemeenschappen 

leren hoe ze efficiënt kippen kunnen fokken en 

verzorgen. Arme gezinnen ontvangen een deel 

van de gefokte kippen om zelf mee verder te 

werken. Op deze manier kunnen gezinnen in 

hun eigen onderhoud voorzien en een manier 

vinden om hun inkomen op te bouwen. Degenen 

die baat hebben bij het programma worden 

aangemoedigd hun kennis met anderen te delen.

85
MOESTUIN 
GROEPEN
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Mijn naam is Ni en ik ben 49 jaar, getrouwd en heb twee zonen en een dochter. 

Ik reinig motorfietsen en verdien tussen de 40.000 tot 60.000 riels (ca. € 10,-) 

per dag. Toen ik hoorde over het Our Strong Village programma had ik vooral 

interesse in de training om zeep te maken. Zeep is essentieel in mijn werk.  

De FOH-medewerkers hebben me eerst geleerd hoe ik citroenen moet kweken. 

Op dit moment doen mijn citroenbomen het heel goed.

Later bracht het FOH-personeel ons samen om te leren over technieken om 

zeep te maken. Enthousiast nam ik deel. Na de training, begon ik met het 

maken van mijn eigen zeep! In het begin was ik bang dat de zeep onbruikbaar 

zou zijn. Daarom zocht ik steun bij de FOH-docent. Mijn zeep is heel goed 

gelukt - ik ben zo blij. Vroeger kocht ik zeep op de markt, maar nu kan ik het 

zelf maken. Dagelijks heb ik zo’n 5 tot 8 liter nodig voor mijn werk en ik bespaar 

geld nu ik het zelf maak! Mijn familie gebruikt de zeep ook voor hun andere 

schoonmaakbehoeften.

Ik ben zo blij dat de FOH-leraar me blijft aanmoedigen en helpen. Door het 

OSV-programma fok ik nu kippen. Op dit moment heb ik dus drie succesvolle 

banen (kippen houden, vis kweken en motorfietsen wassen) waardoor ik mijn 

gezin kan onderhouden en mijn kinderen naar school kunnen. Twee van hen 

gaan al naar de middelbare school (wat een aanzienlijk bedrag aan kosten met 

zich meebrengt). Ik heb veel hoop voor mijn gezin - dat mijn kinderen naar de 

universiteit kunnen gaan!

Ik wil FOH en partners bedanken voor de steun aan deze projecten. Ik weet 

dat OSV niet alleen mijn familie heeft geholpen, maar ook vele anderen in mijn 

gemeenschap. Wat ik heb geleerd is ten goede gekomen aan mijn welzijn en de 

gemeenschap. Gezinnen beginnen nu ook hun eigen groenten te verbouwen, 

dit zal hen helpen gezond te blijven. Het is verrassend om te zien dat een 

christelijke organisatie zulk geweldig werk doet. Ik ben geïnteresseerd en wil 

meer over dit geloof te weten komen, aangezien er in mijn groep een paar zijn 

die hun vertrouwen al in Jezus hebben gesteld. Bedankt!

NI

61 
FAMILIES 

MAKEN ZEEP

Mijn naam is Somrach, ik ben 63 en lid van de celkerk. 

Meer dan 29 jaar geleden ben ik weduwe geworden. Mijn 

vier kinderen, twee zonen en twee dochters, zijn getrouwd.

Het koebankproject heeft mij enorm geholpen. Het is een 

geweldig project voor arme weduwen zoals ik, die een 

koe te leen krijgen om voor te zorgen en vervolgens haar 

kalfjes mogen houden. Vroeger had ik buffels, dankzij de 

OSV-opleiding heb ik geleerd hoe ik ook voor koeien kan 

zorgen. Bedankt, Fountain of Hope en partners, voor jullie 

hulp d.m.v. dit project voor arme weduwen. Ik ben echt blij 

dat ik er deel van uit mocht maken - het heeft mijn leven 

ten goede veranderd. De zorg voor de koe heeft mijn 

omstandigheden verbeterd, vooral nu op mijn oude dag.

Wat mijn geloof betreft, ik had niet veel over Jezus gehoord 

en dus was het moeilijk te begrijpen waarom ik Hem 

nodig had. Maar op een dag kwam een celkerkleider om 

mij uit te nodigen deel te nemen aan de training van het 

koebankproject. Daar ontving ik meer dan alleen kennis 

over koeien, ik hoorde het evangelie! Terwijl ik over Jezus 

leerde, viel me zijn karakter op en hoe Hij hield van de 

mensen om Hem heen. Daarnaast was het makkelijk om 

zijn liefde te zien door de gelovigen op de training. Zij 

waren vriendelijk. Na die training was ik gegrepen door 

Gods Woord en ging ik door met het leren in de celkerk.  

Ik begon meer en meer van God te begrijpen. Eigenlijk 

had ik meer interesse in de Heer dan in de koebank. Ik 

moest vaak denken aan deze woorden: “Als je iets nodig 

hebt, bid en vraag de Heer; Hij zal voorzien”. Dus begon 

ik te leren hoe ik moest bidden voor de noden die ik heb. 

Enige tijd later hoorde ik dat ik op de lijst stond om een 

koe te ontvangen. Een maand of wat later kreeg ik een 

koe, die ook nog eens drie maanden zwanger was! Wat 

was ik blij. Dank God voor de vreugde in mijn leven. Hij 

heeft mijn gebeden heeft verhoord. Ik zal zo goed mogelijk 

voor de koeien blijven zorgen, zodat ze gezonde kalveren 

voortbrengen en ook mijn noden verlichten. De koeienbank 

is prachtig. Ik bid dat het zal blijven bloeien om vele andere 

behoeftige weduwen in andere gemeenschappen te 

helpen zoals het mij heeft gedaan.

14
WEDUWEN KREGEN 
EEN KOE

Koebanken 
Koebanken worden georganiseerd door een 

lokaal comité om te voorzien in de behoeften van 

arme weduwen binnen een gemeenschap. Zij 

leren hoe ze een koe moeten grootbrengen en 

verzorgen, en krijgen uiteindelijk de kalfjes van de 

koe. Deze vrouwen kunnen zichzelf onderhouden 

en hun status in de gemeenschap verbeteren 

door het houden van de koeien en de kalfjes.

ONTMOET

SOMRACH

HET IS VERRASSEND 
OM TE ZIEN DAT 
EEN CHRISTELIJKE 
ORGANISATIE 
ZULK GEWELDIG 
WERK DOET. IK BEN 
GEÏNTERESSEERD EN 
WIL MEER OVER DIT 
GELOOF TE WETEN 
KOMEN

ONTMOET
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1.492
LEDEN IN 116 
GROEPEN

125
SLACHTOFFERS VAN 
MENSENHANDEL OF 
HUISELIJK GEWELD IN 
STEUNGROEPEN

84
BASISLEIDERS IN DE 
GEMEENSCHAPPEN

Mensenhandel en migratie onderwijs

Kinderen, tieners en volwassenen leren in hun leeftijdsgroepen over het 

voorkomen van mensenhandel en veilige, legale migratie via de plaatselijke 

kerk of via interventies van de gemeenschap.

Supportgroepen voor HIV/AIDS en huiselijk geweld

Mensen met HIV/AIDS worden geconfronteerd met discriminatie, afwijzing, 

financiële kwetsbaarheid en lichamelijk lijden. Degenen die slachtoffer worden 

van huiselijk geweld zijn vatbaar voor isolement en angst. FOH richt zich op 

het mobiliseren en toerusten van lokale kerkelijke vrijwilligers om op deze 

problemen te reageren met het mededogen van Christus. Lokale celkerken 

bieden toegang tot preventie en voorlichting over gezond gezinsleven, zorg voor 

mensen die leven met HIV, steun voor weeskinderen en economische hulp voor 

getroffen gezinnen.

Bijeenkomsten gefaciliteerd door lokale leiders  
Omdat Cambodja wordt beschouwd als een bron-, doorvoer- en 

bestemmingsland voor mensenhandel is het van cruciaal belang om onderwijs 

over preventie en kinderbescherming te geven. Het lesprogramma van leiders 

en influencers in de gemeenschap geeft voorlichting over de werkwijze van  

mensenhandelaren, instructies over de waarde van alle mensen en tips voor 

veilige migratie. In de lessen wordt ook aandacht besteed aan huiselijk geweld, 

alcohol- en drugsmisbruik en gokken.

Gezondheidsvoorlichting

Op bijeenkomsten van plaatselijke dorpen en celkerken worden preventieve 

gezondheidslessen gegeven een goede behandelinge bij knokkelkoorts, 

diarree, malaria en andere levensbedreigende ziekten die voorkomen kunnen 

worden.

Ouderschap

In de lessen wordt informatie gegeven over de groei en ontwikkeling van een 

kind en hoe men voor kinderen moet zorgen. Bovendien wordt in de lessen 

aandacht besteed aan woedebeheersing en ieders verantwoordelijkheid binnen 

een gezin.

Transformational Goal 

Establish healthy communities 

through a curriculum designed to 

raise awareness about relevant 

issues and promote positive 

behavior change in adults and 

teens. Community support groups 

emphasize prevention as they 

address trafficking, migration, HIV/

AIDS, domestic violence, parenting 

and health education.

LIFE WITH VALUE

SUPPORTGROEPEN  
EN ONDERSTEUNING VOOR 
DE GEMEENSCHAP
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Mijn naam is Voeunn, ik ben 54 en boerin. Mijn man heet Heng en samen 

hebben we acht kinderen (vijf dochters en drie zonen).

Voordat ik deelnam aan de FOH-trainingsprogramma’s, zoals de Leaders of 

Safe Community, wist ik niet wat FOH was. Afgaande op de naam dacht ik 

dat het een organisatie was die schoon water leverde. Ik was nieuwsgierig en 

dacht dat ze me misschien zouden leren hoe ik schoon water kon gebruiken en 

produceren.

Toen ik eenmaal aan het trainingsprogramma begon, begreep ik dat FOH 

veel projecten heeft om gemeenschappen te ondersteunen en te versterken 

m.b.t. gezondheid, algemene hygiëne en andere initiatieven om de mensen te 

inspireren om samen te werken en elkaar te helpen. Door de FOH-training 

leerde ik over relevante onderwerpen die van invloed zijn op mijn gemeenschap; 

het in kaart brengen van de gemeenschap, de gevaren van drugsmisbruik, de 

gevolgen van huiselijk geweld, HIV, mensenhandel en verschillende andere 

gezondheids-gerelateerde onderwerpen.

Ik ben blij dat ik met FOH kan samenwerken om nuttige informatie met mijn 

dorp te delen. Ik wil dat mijn gemeenschap weet hoe ze drugsproblemen, 

mensenhandel en huiselijk geweld kan voorkomen.

Ik wil mijn dank betuigen aan de leraren van FOH die bereid zijn om bij ons te 

komen om les en voorlichting te geven en nuttige informatie te delen, zodat ik 

toegerust ben om mijn dorp te helpen.

ONTMOET ONTMOET

VOEUNN
Mijn naam is Joot Red (68) en ik maak deel uit van 

de Community Leaders Base (CLB) in het Life with 

Value-programma. In 2016 ben ik deel gaan nemen 

aan dit programma en ik vind het geweldig om bij 

deze groep betrokken te zijn. Dit project helpt om de 

gezondheidssector in mijn dorp te verbeteren.

Ik heb tijdens de training geweldige, waardevolle lessen 

geleerd. Ik werd getraind in de praktijk van “het starten 

van een vuur”, waarbij we leren om praktische activiteiten 

te initiëren om de gemeenschap te ondersteunen. We 

kregen informatie over zaken als migratie, vrouwen- en 

kinderhandel, drugs- en drugsmisbruik, huiselijk geweld, en 

beschermingsmaatregelen tegen corona en knokkelkoorts. 

Door deze essentiële informatie begon ik meer aandacht te 

besteden aan de behoeften van mijn gezin en mijn dorp.

Tijdens de pandemie heb ik samen met FOH hard gewerkt 

om mijn gemeenschap te beschermen door informatie en 

veiligheidsmaatregelen te delen. Als onderburgermeester 

van het dorp was ik bezorgd en heb ik gedaan wat ik kon 

om het dorp te steunen, zodat we kunnen leren hoe we 

deze nieuwe ziekte moeten bestrijden. Ik ben dankbaar 

voor het werk en de medewerking van FOH. Ik ben blij dat 

de dorpelingen de informatie ter harte nemen en zichzelf 

ook proberen te beschermen.

JOOT RED
IK WAS 
NIEUWSGIERIG EN 
DACHT DAT ZE ME 
MISSCHIEN ZOUDEN 
LEREN HOE IK 
SCHOON WATER 
KON GEBRUIKEN EN 
PRODUCEREN

IK WIL GRAAG 
DAT FOH ONS 

BLIJFT STEUNEN, 
ZODAT WE 

NIEUWE DINGEN 
KUNNEN LEREN

Ik ben dankbaar en voel me trots dat ik programma’s van 

FOH heb. Ik zie dat het mijn gemeenschap ten goede 

komt. Het heeft mij geïnspireerd om dingen te doen waar 

ik nog niet eerder aan gedacht had. Ik begon meer na te 

denken over de problemen in mijn gemeenschap, die nu 

gezonder is en nieuwe dingen leert door dit programma.

Ik wil graag dat FOH ons blijft steunen, zodat we nieuwe 

dingen kunnen leren. De lokale overheid alleen is niet 

voldoende om ons verder te helpen. FOH geeft een betere 

stem en steun voor de noden binnen deze gemeenschap.

Tenslotte hoop ik dat het programma van FOH zal blijven 

lopen in dit dorp en ons hier zal blijven helpen. En ik hoop 

dat in de toekomst wanneer we een campagne voor 

bijvoorbeeld knokkelkoorts hebben, er ook praktische 

materialen zullen zijn om de gemeenschappen te 

ondersteunen. Dank u.
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Vrijwilligers mobiliseren

Door middel van lessen en trainingen worden leden van de celkerk als 

vrijwilligers dienstbaar in de gemeenschap. Ze nemen ook verantwoordelijkheid 

voor de groei van de kerk door het evangelie te delen en nieuwe celkerken 

te starten. Ze worden vertegenwoordigers van verandering doordat ze de 

gezondheidslessen, sociale principes en vaardigheden voor levensonderhoud 

die ze hebben geleerd, beoefend en zelf ervaren, doorgeven aan anderen.

Leiderschapstraining

Er is een officiële training beschikbaar om het potentieel en de capaciteit 

van de leden van een celkerk om gezonde leiders te worden te verbeteren. 

Leden worden toegerust door middel van training op het gebied van de Bijbel, 

landbouw, levensonderhoud, gezondheid en sociale rechten.

Celkerken

Celkerken zijn een vorm van huisgemeente waar christenen samenkomen om 

te loven, te aanbidden, te leren en samen te groeien. Een celkerk bestaat uit 

zes tot twaalf leden die bij elkaar komen in een van hun huizen. Eerst leidt en 

faciliteert een FOH staflid de celkerk. 

Op het moment dat de getrainde lokale celkerkleiders er klaar voor zijn worden 

zij aangesteld om de groep te leiden. Als de celkerk groeit, worden de leden 

en hun leider aangemoedigd om een nieuwe celkerk op te richten. Celkerken 

demonstreren de liefde van Jezus Christus terwijl ze hun gemeenschappen 

dienen.

LIFE OF HOPE

ONDERWIJS OVER  
DE BIJBEL EN GEZONDHEID

Doelstelling: 

Groei en uitbreiding van het 
Koninkrijk van God door de 
vermenigvuldiging van celkerken. 
Nieuwe christenen leren de diepe 
liefde van de Vader kennen en vinden 
hun identiteit in Hem. Hun eigen 
leven verandert door deze ontdekking 
en ze krijgen het verlangen om hun 
eigen dorp te bereiken met het 
evangelie en barmhartige zorg. Ze 
sluiten zich aan bij celkerken met een 
toewijding om te getuigen van de 
verandering in hun gemeenschap. 
Celkerken reiken bewust uit naar 
elke persoon en familie in hun dorp, 
ongeacht religie, leeftijd, geslacht, 
gezondheid, of economische conditie.
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Mijn naam is Phearak en ik ben 27 jaar. Ik ben niet 

getrouwd.

Voordat ik de Here Jezus leerde kennen dacht ik niet 

na over wat belangrijk is in het leven en genoot van 

de geneugten van deze wereld. Het interesseerde me 

niet wat er om me heen gebeurde. Toen ik opgroeide, 

waren er kleine dingen waar ik van genoot. Op een 

dag was er opschudding in mijn dorp, omdat er iemand 

door een luidspreker riep. Ik was nieuwsgierig, dus ging 

ik op onderzoek uit. Er was een of ander programma 

georganiseerd door de mensen in blauwe shirts (JOC 

personeel). Ze hadden handpoppen en er waren leuke 

activiteiten voor kinderen. Het was vermakelijk en anders 

dan wat ik gewend was. Ik observeerde het van een 

afstand. Het was leuk, totdat ze ons vertelden over een man 

genaamd Jezus. Ze vertelden over zijn liefde en hoe Hij zijn 

leven gaf voor ieder van ons. Ik wist niet wat dat betekende 

en ook niet wat ik ervan moest denken.

Ik benaderde de organisatie en werd voorgesteld aan een 

staflid van het Life of Hope-programma. We hadden een 

geweldige klik. Al snel leerde ik Jezus beter kennen en 

besloot ik Hem als mijn Heer en Redder te aanvaarden. 

Ik geloofde in de Heer, maar terwijl ik met Hem wandelde 

kwam ik struikelblokken tegen. Soms had ik twijfels. 

Hoewel ik Gods liefde kende, was ik nog kinderlijk in mijn 

denken en het begrip van wat geloof voor mij kon doen. Het 

gevolg was dat ik terugkeerde naar mijn oude manier van 

leven. Ik was ongehoorzaam en had veel problemen.

Mijn moeder was vaak erg ziek. Ik wist niet wat ik moest 

doen, want we waren geen welgesteld gezin. Haar ziekte 

vroeg veel van haar tot ze overleed en mij met niets 

achterliet. Mijn vader vertrok met een andere vrouw. Ik 

was erg verdrietig en had spijt. Hoewel ik de Heer kende, 

klampte ik me nog steeds vast aan wat ik vroeger geleerd 

had. Ik bezocht waarzeggers wanneer ik geconfronteerd 

werd met moeilijke situaties en wroeging, totdat ik kon 

doen wat zij deden. Ik kan seances houden en verschillende 

andere vormen van hekserij. Ik weet er alles van. 

Eerlijk gezegd stond ik met 

twee voeten in twee 

verschillende boten, 

met één voet 

in mijn vorige 

geloof en met 

één voet in 

het geloof in 

Jezus.

Mijn hart was 

gebroken omdat ik 

het gevoel had nergens 

aardse liefde te ontvangen. Ik 

was verraden en ik kon geen genezing vinden voor mijn ziel. 

Het leek alsof er niets in de wereld was dat mijn probleem 

kon oplossen. Ik probeerde alles waarvan ik dacht dat het 

zou kunnen helpen, maar niets hielp, ik was buiten zinnen. 

Toen realiseerde ik me iets: ik was Jezus vergeten, de 

waarheid over God. Ik ging terug naar mijn reis met Hem en 

herinnerde me wat ik had geleerd toen ik in Phnom Penh 

was. Ik herinnerde mij dat God liefde is en dat mijn redding 

vast staat. Hij alleen kan mij verlossen. Terwijl ik nadacht 

over de goedheid van God, overlaadde God mij met zijn 

genade en liefde. Hij genas mijn ziel. De diepe pijn in mijn 

hart begon af te nemen. Ik ben Hem dankbaar voor zijn 

trouw, zelfs toen ik ontrouw was. Ik begon veranderingen in 

mijn eigen leven te zien. Ik kreeg de moed om anderen over 

Christus te vertellen.

Ik voel dat ik niet zonder de Heer kan leven. Niets lijkt die 

leegte in mijn hart te vullen, behalve Hij. Ik zal mijn best 

doen om mijn leven voor God te leven. Ik heb gebeden voor 

mijn familie en anderen, omdat ik geloof dat Hij de enige 

ware God is. Ik wil de Heer danken dat Hij mijn gebeden 

inderdaad heeft verhoord. Ik ben echt blij dat mijn nichtjes 

en neefjes in de Heer zijn gaan geloven.  

Wij liegen vaak tegen God, maar God is trouw. Hij liegt 

nooit tegen ons. Ik bid dat we vast vertrouwen in de Heer 

zullen blijven houden. Dank U, God.

ONTMOET

PHEARAK
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Mijn naam is Kann en ik ben 46, ik ben getrouwd met 

Mao en we hebben twee kinderen. We zijn arme boeren, 

we verkopen suikerriet in de dorpen. Soms bouwen we 

stukken van afvoerkanalen en toiletten, zodat we die 

kunnen verkopen. We verbouwen ook groenten om in onze 

dagelijkse behoeften te voorzien en voor wat inkomen. 

Zelfs met al deze klusjes had mijn familie het nog steeds 

moeilijk, we hadden niet genoeg. 

Er gebeurden vreemde dingen, mijn familie was rusteloos. 

We hadden problemen door voortdurende ruzies en 

vechtpartijen. Door de ellende en de ruzies zag ik het niet 

meer zitten en gaf ik niet meer zoveel om het gezin. Ik 

begon te drinken, waardoor ik nog meer moeilijkheden 

veroorzaakte voor mijn vrouw. Zij zag het niet meer zitten 

en kon mijn egoïstische gedrag niet meer verdragen. Ze 

ging weg en verliet me voor meer dan een maand, vanwege 

mijn overmatig drankgebruik.

Op een dag in juli (2020) hoorde ik het goede nieuws 

van Christus, de Verlosser, door broeder Sok, die in de 

buurt woonde. Ik kwam tot inkeer en besloot in de Heer te 

geloven nadat ik hoorde over de hoop van het evangelie. 

Daarna begon ik het Woord van God te bestuderen met 

een FOH-staflid. Mijn drankgebruik nam beetje bij beetje 

af en ik begon me beter te voelen, maar mijn huwelijk hing 

aan een zijden draadje. Mijn vrouw had al een aanvraag 

ingediend om te scheiden bij de gemeente. Ze was het zat.

Op 14 augustus 2020 had ik weer een ontmoeting met 

Sing, mijn FOH-leraar, en ik vroeg hem voor mij te bidden, 

dat het scheidingsproces vlot zou verlopen. Ik was van 

plan om de volgende dag naar de gemeente te gaan. 

Maar hij zei: “Nee! De Heer wil niet dat je gescheiden van 

je vrouw gaat leven!” Toch was ik koppig en vastbesloten 

om te scheiden. Toen zei Sing dat ik eerst even naar de 

woorden van de Heer moest luisteren. We begonnen met 

het bestuderen van Gods vergeving en zijn liefde voor 

ons. Ik ontdekte Gods plan voor het huwelijk. Terwijl we 

door Gods boodschap heen gingen, realiseerde ik me dat 

door mijn scheiding mijn kinderen als wezen en zonder 

warmte zouden 

achterblijven. 

Ik ontving 

die dag veel 

bemoediging. En 

daarna bad Sing 

voor mij. Mijn hart 

werd gevuld met Gods 

vergeving en liefde. Ik leerde mijn vrouw te vergeven. Mijn 

hart ging weer open. Plotseling riep Sing uit: “Kann, jij en 

je vrouw zullen met elkaar verzoend worden en in vrede 

leven”.

Vanaf die dag werd mijn hart onrustig. Ik wilde mijn vrouw 

ontmoeten, zodat ik haar om vergeving kon vragen. Ik 

wilde dat zij terug zou keren en weer met mij herenigd zou 

worden. Toen ik mijn vrouw ontmoette, biechtte ik alles op 

en beloofde goed voor haar te zijn. Mijn familie en vrienden 

waren getuigen van mijn verlangens en beloften. Ik zei 

tegen mijn vrouw dat ik haar tranen en lijden niet langer 

wilde zien. Ik wilde alleen maar dat zij weer mijn vrouw zou 

zijn.

Ik ben de Heer zo dankbaar dat Hij mij “shalom” in mijn 

gezin heeft gegeven. Mijn vrouw en ik begonnen te bidden 

voordat we ons klaarmaakten om naar bed te gaan. Hoewel 

we het niet helemaal begrepen, heeft dit ons geholpen. 

Op 1 september 2020 kwamen Sing en broeder Sok op 

bezoek en vertelden mijn vrouw het goede nieuws van God. 

Haar hart veranderde, ze bekeerde zich en werd ook een 

gelovige! Ik ben de Heer zo dankbaar, ik ben sprakeloos. 

Moge deze vreugde altijd mijn hoop zijn. Ik bid dat mijn 

hele familie, vrienden en verwanten Gods verlossing zullen 

vinden zoals mijn familie dat heeft gedaan.

Ik zou de medewerkers van FOH willen vragen om voor 

mijn familie te blijven bidden, zodat we in de Heer zullen 

blijven. Mijn familie en ik zullen dicht bij de Heer komen en 

wij zullen Gods dienaren zijn om verlossing te brengen aan 

vele anderen. Amen.

ONTMOET

KANN

INKOMSTEN BUDGET ACTUEEL

Kerk $285,723 $270,180 

Stichting $70,000 $77,225 

Anders $91,041 $36,373 

Totale inkomsten $446,764 $383,778 

UITGAVEN BUDGET ACTUEEL

Personeel - Indirect $64,185 $61,065 

Personeel - Direct $238,640 $227,295 

Ontwikkeling $17,223 $ -   

Internationale reizen $3,500 $ -   

Monitoring- en evaluatie $3,700 $2,060 

Training $60,328 $33,156 

Vervoer $30,240 $19,688 

Kantoor $25,148 $24,986 

Koeien-, Geiten & Rijstbank $ - $7,416 

Onderwijsmiddelen $3,800 $7,790 

Kapitaal $ - $4,253 

Totaal $446,764 $387,709 

Netto Inkomen  –$3,931

FINANCIEEL OVERZICHT 2020

De stichting Fountain of Hope Cambodja-Nederland heeft een financiële bijdrage 

geleverd van € 25.000,-
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Voor meer informatie:
https://www.fohcambodia.info 
facebook.com/fohcambodia


