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ALS IEMAND HONGER HEEFT, GEEF HEM DAN TE ETEN. GEEF HEM NET ZO VEEL ALS JE
ZELF EET. EN GEEF AAN DE ARMEN ALLES WAT ZE NODIG HEBBEN. ALS JULLIE DAT DOEN,
DAN ZULLEN JULLIE GELUKKIG ZIJN. JULLIE ZULLEN LIJKEN OP LICHT DAT IN HET DONKER
SCHIJNT. OVERAL WAAR HET DONKER IS, ZORGEN JULLIE VOOR STRALEND LICHT.
JESAJA 58:10 (BGT)
Gods liefde ligt aan de basis van alles wat Fountain of
Hope (FOH) doet. Onze medewerkers en vrijwilligers
hebben persoonlijk de liefde van Christus ervaren; en
zijn liefde stroomt door in ons werk, onze missie en onze
gemeenschappen.
Ondanks de onzekerheid van de coronapandemie, bleef
FOH toegewijd aan elke gemeenschap en de relaties die
we door de jaren heen hebben opgebouwd. We hebben
ontdekt hoe we onze gemeenschappen effectief kunnen
ondersteunen in deze veranderende tijden. We hebben
plannen omgedraaid en aangepast, zoals het inzetten
van noodhulp en het verstrekken van hulppakketten.
Onze medewerkers en vrijwilligers hielpen kinderen met
pandemische stress, door met hen te spelen en hen te leren
lezen en schrijven. Ons buddysysteem was van vitaal belang
voor kinderen, die vanwege de pandemie soms op school
waren, maar ook vaak niet.
We hebben trainingen gegeven over het ondersteunen van
slachtoffers van huiselijk geweld. Deze training heeft de
gemeenschap verenigd en toegerust om kwetsbare kinderen
te beschermen door het bewustzijn te vergroten en een
proces te creëren voor het melden van veiligheidsproblemen
van kinderen. Kinderen hebben regelmatig deelgenomen

aan sessies om hen te helpen om te gaan met mentale
gezondheidsproblemen.
God beantwoordt onze gebeden voor het ontwikkelen
van leiders in onze celkerken en programma’s. In het
afgelopen jaar hebben we veel vrijwilligers getraind via
onze programma’s voor nieuwe gelovigen en leiderschap.
Het resultaat is dat het geloof van veel celkerkleiders
in deze moeilijke tijden is versterkt. Leden van celkerken
grijpen de kans om te groeien in kennis over de Bijbel,
landbouwtechnieken, levensonderhoudsprogramma’s en
andere manieren om vooruit te komen in hun reis uit de
armoede.
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
bij ons betrokken bent en met ons meewandelt door alle
seizoenen. We bidden dat God onze partners in Cambodja
en over de hele wereld laat groeien. We geven God de eer
voor alles wat Hij heeft gedaan!
In Hem,
Fountain of Hope leiderschapsteam
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OVERZICHT VAN 2021
Hoewel sommige van onze programma’s beperkt waren vanwege de veiligheidsvoorschriften rond corona,
heeft ons werk via de gemeenschappen en celkerken nog steeds een aanzienlijke impact gehad.

HET IS ONZE MISSIE OM MENSEN TOE TE RUSTEN EN TE
VERSTERKEN ZODAT ZE, DOOR DE LIEFDE VAN CHRISTUS,
VOORBEELDEN VAN VERANDERING MOGEN ZIJN IN HUN
GEMEENSCHAP

LIFE OF HOPE

OUR STRONG
VILLAGE

LIFE WITH VALUE

JOY OF OUR
CHILDREN

GEESTELIJKE IMPACT
VIA CELKERKEN

TOEGANG TOT
DUURZAME BRONNEN
IN DE DORPEN

STEUNGROEPEN EN
DORPSGERICHTE
CURSUSSEN NAAR
BEHOEFTE

GEESTELIJK- EN
GEZONDHEIDSONDERWIJS
VOOR KINDEREN

1,884

1,058

1,544

7,316

DEELNEMERS AAN
123 PROGRAMMA’S
VOOR VOLWASSENEN

KINDEREN IN 96
KINDERPROGRAMMA’S

LEDEN IN 187
CELKERKEN

DEELNEMERS
AAN 100
DORPSPROGRAMMA’S

1,491
TIENERS IN 114
JONGERENPROGRAMMA’S

WAAR WE WERKEN

FOUNTAIN OF HOPE
In de jaren zeventig martelden en executeerden Pol Pot
en het communistisch regime van de Rode Khmer naar
schatting 2 miljoen mannen, vrouwen en kinderen, wat
leidde tot jaren van burgeroorlog en bezetting door de
Verenigde Naties.
Nu komt er een kleine middenklasse op, maar nog
steeds is hartverscheurende armoede voor veel
mensen de norm. De helft van de bevolking is onder
de 25 jaar en het is deze generatie die grote invloed
krijgt op de toekomst van Cambodja.
God heeft verbazingwekkende vooruitgang geboekt
in Cambodja tijdens de afgelopen 25 jaar en FOH
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gelooft een cruciale rol te kunnen spelen om dit door
oorlog verscheurde land te winnen voor Christus.
FOH werkt via lokale celkerken die gemeenschapsleden
mobiliseren om te reageren op de sociale, fysieke, en
geestelijke behoeften met Bijbelse principes. Door te
delen wat ze hebben geleerd met familie, vrienden en
buren demonstreren ze de liefde van Christus, worden
ze natuurlijke leiders en hebben ze meer impact dan
de FOH-medewerkers alleen zouden hebben. FOH’s
uitgebreide vrijwilligersnetwerk stelt haar in staat
om programma’s en behoeften te identificeren en
middelen te distribueren.

Op dit moment is Fountain of Hope
actief in vijf provincies: Pursat,
Battambang, Tbong Khmum,
Kandal en Takeo, in totaal meer dan
142 dorpen. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Phnom Penh.

60

FOUNTAIN OF HOPE OPERATES IN
CONJUNCTION WITH COMMUNITY
LEADERS
INHope
FIVE PROVINCES:
Fountain of
stafleden
PURSAT, KANDAL, TBOUNG KHMUM,
TAKEO, AND BATTAMBANG.

Oddar Meanchey

Preah Vihear

Ratanakiri
Stung Treng

Banteay
Meanchey
Siem Reap

Battambang
Pailin

Kampong Thom
Kratié

Mondulkiri

Pursat
Kampong
Chhnang

Kampong Cham
Tboung Khmum

Kampong Speu
Koh Kong

Phnom
Penh

Kandal
Preah
Sihanouk

Prey
Veng
Svay Rieng

Kampot

Takéo

Kep
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CORONAHULP
We zijn doorgegaan met het aanpakken van de directe noden
veroorzaakt door corona. We baden voor en bemoedigden
onze celgemeenteleden en hun gemeenschappen. We
stuurden 40 voedselpakketten naar kwetsbare gezinnen
(weduwen, alleenstaande moeders, mensen met een
handicap) in gebieden waar Fountain of Hope werkt. We
verstrekten ook zaden aan 54 gezinnen en kippen aan
57 gezinnen. Deze stelden hen in staat om de middelen
rondom hun huis te vergroten en zelfs hun buren te helpen.
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2021 LEIDERSCHAP

Nareth Peang
Uitvoerend directeur
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.

Ratha Yun
Uitvoerend Comité
Ratha heeft een boeddhistische
achtergrond, maar leerde Jezus kennen
toen hij 21 was. Hij ging naar de
Bijbelschool in Phnom Penh. Hij diende
vier jaar in de Bijbelschool, werkte twee
jaar voor World Hope International als
Human Resource & Program Support en ging daarna als
assistent pastor van een lokale kerk in Phnom Penh aan
de slag, waar hij een bachelor’s degree ‘Christian Ministry’
haalde en diende als voorganger op de Bijbelschool van
2009-2012. Daarna werkte hij bij World Relief als een
programmabegeleider totdat hij in 2014 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.

8

STRATEGISCH
LEIDERSCHAP IN 2021
TidSureyah Tach
Uitvoerend Comité
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.

In 2021 hadden we een leiderschapsteam van drie
personen. Begin 2022 hebben we ons leiderschapsteam
geherstructureerd. We hebben nu een uitvoerend
leiderschapsteam van acht personen. Het bestaat uit vier
mensen die expertise hebben in de programma’s, één
operationeel manager en drie provinciale leiders. Twee leden
van het uitvoerend leiderschapsteam, Peang Nareth en Yun
Rotha vormen de directie. Zij vertegenwoordigen FOH naar de
rijksoverheid en naar donateurs en partners.

De nieuwe structuur is strategisch voor de lange termijn.
Het zorgt voor sterk leiderschap binnen de organisatie
en tegelijkertijd zorgen de expertises die de verschillende
leiders inbrengen ervoor dat de wortels van de verschillende
programma’s dieper gaan groeien.

Fountain of
Hope Board
Country
Advisor

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 (JmeO). 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.

EXECUTIVE TEAM

Life of Hope
Director

Joy of Our
Children
Director

Our Strong
Village Director

Co-Director

Co-Director

Life With Value
Director

Operations
Director

Provincial
Leader Pursat/
Battambang

Provincial
Leader
Kandal/Takeo

Provincial
Leader
Tbong Khmum
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JOY OF
OUR CHILDREN

Het Buddy systeem
Tieners en kinderen van het Joy
of Our Children (JOC)-programma
worden aangemoedigd om deel te
nemen met het Buddy-systeem. Dit
programma is een kans voor tieners
om de kwetsbare kinderen in hun
gemeenschap te dienen. Ze worden
gekoppeld aan een jonger kind, een
‘buddy’, en volgen trainingen over hoe
ze hun buddy kunnen ondersteunen
en aanmoedigen. Hun taken bestaan
uit mentorschap, het helpen van hun
buddy met huiswerk, huishoudelijk
werk en klusjes in combinatie met
emotionele, geestelijke en relationele
ondersteuning.

256
“BUDDIES”

518

324

KINDEREN VOLGEN
EEN TRAINING OVER
KINDERRECHTEN EN
GENDERGELIJKHEID

WEZEN EN KWETSBARE
KINDEREN WORDEN
GEHOLPEN VANUIT DE
FOUNTAIN OF HOPE
PROGRAMMA’S

GEESTELIJK- EN
GEZONDHEIDSONDERWIJS

ONS DOEL:
Kinderen vinden hun identiteit
in Christus, hebben hoop voor
de toekomst en hebben invloed
op hun gemeenschappen door
een gezonde levensstijl en een
leven waarin Jezus centraal
staat.
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Kinderen van 5 – 12 jaar

Tieners van 12 – 18 jaar

Tweewekelijkse buurtbijeenkomsten
voor kinderen van 5 tot 12 jaar met
lessen over veiligheid, gezondheid,
hygiëne en de liefde van God door
middel van liedjes, Bijbelverzen,
sketches en poppenkastvoorstellingen.

Tienerprogramma’s
gericht
op
gezondheidszorg, hiv en het voorkomen
van soa’s, zorg voor mensen met hiv,
verbetering van de eigenwaarde,
verstandige besluitvorming en planning
voor de toekomst.

7,316

1,491

KINDEREN IN
95 GROEPEN

TIENERS IN
114 GROEPEN
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MAAK KENNIS MET

ROTHA
Ik ben zo blij
dat ik iets kon
doen om haar
te helpen”

*

MAAK KENNIS MET

SITHA

*

Hallo, mijn naam is Rotha en ik ben een meisje van 16 en woon in de provincie
Tbong Khmum. Ik heb vijf broers en vier zussen en ik ben de jongste van onze
familie. Mijn ouders zijn allebei boer.

Hoi, ik ben Sitha, 16 jaar oud. Ik ben een leerling van het 6e leerjaar. Mijn ouders
zijn allebei boer. Ik heb 3 broers en zussen, zelf ben ik het tweede kind. Momenteel
woon ik in de provincie Tbong Khmum.

Nadat ik heb meegedaan aan de Buddy System-training, ben ik op zoek gegaan
naar kinderen die risico lopen en kwetsbaar zijn in mijn dorp. Ik had hier nog
nooit over nagedacht, maar nu weet ik waar ik op moet letten binnen onze
gemeenschap.

Zolang ik me kan herinneren, was ik wanhopig omdat ik opgroeide in een arm
gezin. Mijn vader dronk veel en was bijna elke dag dronken. Dan veroorzaakte hij
thuis problemen met mijn moeder en ons, zijn kinderen. Er waren veel ruzies en
dat maakte mij erg verdrietig. Dat had invloed op mijn studie. In mijn gedachten
kwamen steeds de beelden naar boven van die gevechten, terwijl ik probeerde te
leren in de klas. Ik schaamde me omdat ik in zo’n gezin leefde.

Ik zag veel kwetsbare kinderen die iemand nodig hebben om voor hen te zorgen.
Ieder kind heeft een zijn eigen verhaal en ik voelde hun last.
Ik voelde me verantwoordelijk om één van deze kinderen onder mijn hoede
te nemen. Ik werd buddy van een meisje genaamd Sophal*, die 12 jaar is. Ze
komt uit een heel arm gezin. Toen ik haar voor het eerst zag voelde ik een diep
medeleven met haar. Ik wilde haar de warmte geven die ze nodig had en haar
verder helpen.
Op een dag ging ik naar haar huis en maakte een praatje met haar. Ik vroeg
haar hoe ik haar kon helpen. Ze antwoordde dat ze beter wilde doen op school
en ze heel dankbaar zou zijn als er iemand was die haar kan helpen met haar
studie. Zonder aarzelen begon ik haar te helpen met haar wiskundeproblemen.
Ze lette erg goed op. Ik ben heel blij dat ik iets voor haar kon doen. En nu heb
ik regelmatig contact met haar. Ik kom bij haar thuis om een deel van haar leven
te zijn en deel met haar wat ik kan. Ik heb het gevoel dat ze mijn jongere zus is,
want ik heb zelf geen jonger zusje. Ik kan zien dat ze blij is om mij als haar ‘grote
zus’ te hebben.
*Niet haar echte naam

Nadat ik mee ging doen aan de programma’s van Fountain of Hope kreeg ik
nieuwe hoop. Ik kon weer gelukkig zijn. De leraren vertelden me dat er Iemand
is die heel veel van me houdt. Ik was geïnteresseerd en geïntrigeerd omdat ik
me realiseerde dat mijn eigen vader niet ‘heel veel’ van me hield. Dus ik vroeg de
leraren: “Wie is die persoon die zóveel van me houdt?” Ze zeiden: “Het is de Here
God. Hij houdt heel veel van jou.” Ik voelde een soort vonkje in mijn hart toen ik
dat hoorde. Toen las de leraar me voor uit Johannes 3:16. Terwijl ik luisterde,
wilde ik meer weten over wat dat betekende. Dus hij legde het me uit. Ik begreep
het en besloot te geloven en op de Heer te vertrouwen. Een tijdje later ben ik
gedoopt, omdat ik wil deelnemen aan de dood van Christus zodat ik met Hem
kan leven.

Nadat ik mee
ging doen met
het Fountain of
Hope programma,
vond ik hoop
en kon ik weer
gelukkig zijn”

Op mijn reis om bij Jezus te zijn, begon ik te leren bidden. Ik begon al mijn zorgen,
verdriet en pijn met Hem delen. Ik heb veel over Jezus geleerd. Ik ben echt
gezegend en ben de Heer erg dankbaar dat Hij mijn gebeden beantwoordde.
Ik zag veel veranderen in mijn leven. Mijn vader begon minder te drinken en
daardoor waren er veel minder ruzies in mijn familie.
Wat betreft mijn studie betreft ging het ook steeds beter. Ik geef mijn dank aan
de Heer, want Hij heeft mijn gebeden beantwoord! Ik ben echt dankbaar dat mijn
vader nu hard werkt om geld te verdienen en vis te vinden om voor ons gezin te
zorgen. Ik ben
God dankbaar en geef alles aan Hem. Amen.
*Niet haar echte naam
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OUR STRONG
VILL AGE
Geitenbanken

Zaden bank

Kippen bank

Geitenbanken worden georganiseerd
door een lokaal comité en voorzien in
de behoeften van verarmde families of
weduwen binnen een gemeenschap.
Weduwen leren hoe ze een geit
moeten grootbrengen en verzorgen en
krijgen op termijn de kleintjes van de
geit. Ze zijn hierdoor in staat zichzelf
te onderhouden en hun status in de
gemeenschap te verhogen door de
geiten te verzorgen.

Vanuit een lokaal comité zorgt
het zaden bank-project ervoor dat
gemeenschappen de mogelijkheid
hebben om goede beheerders van
hun land te zijn. Leden van zowel de
celkerken als de gemeenschap worden
getraind met technische vaardigheden
in het planten, het gebruik van de juiste
bemesting en het verzorgen van hun
planten. Na een technische opleiding
ontvangen de leden, vooral de mensen
die dat het hardst nodig hebben, zaden
om te planten.

Celkerken en gemeenschapsgroepen
leren hoe ze efficiënt kippen kunnen
fokken en verzorgen. Arme gezinnen
ontvangen een deel van de kippen
die zijn gefokt om hun eigen kippen te
gaan fokken. Op deze manier kunnen
gezinnen in hun eigen onderhoud
voorzien en hebben ze een manier
om een eigen inkomen op te bouwen.
Degenen die baat hebben bij het
programma worden aangemoedigd
hun kennis met anderen te delen.
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DORPEN HEBBEN
EEN ZADEN BANK

GEZINNEN ZIJN BETROKKEN
BIJ DE KIPPENBANK

18
FAMILIES
HEBBEN EEN GEIT
ONTVANGEN

DE HELE GEMEENSCHAP
TOEGANG TOT
DUURZAME BRONNEN
Ons doel:
De plaatselijke kerk speelt in op
alle behoeften van kwetsbare
mensen
in
verschillende
gemeenschappen,
zodat
leden van de gemeenschap
toegang hebben tot duurzame
hulpbronnen.
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Moringa

Koebanken
Koebanken worden georganiseerd
door een lokaal comité om te voorzien
in de behoeften van verarmde
weduwen binnen een gemeenschap.
Weduwen leren hoe ze een koe
moeten grootbrengen en verzorgen,
en krijgen uiteindelijk de kalfjes van de
koe. Deze vrouwen zijn in staat zichzelf
te onderhouden en hun status in de

gemeenschap door het houden van
de koeien en de kalfjes die de koeien
voortbrengen.
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WEDUWE HEBBEN EEN
KOE ONTVANGEN

Spaarbanken
Leden leren hoe ze als groep
hun financiën kunnen plannen en
geld kunnen besparen. Via een
groepsspaarsysteem ondersteunen de
leden elkaar terwijl ze verantwoordelijk
zijn voor leningen en spaargelden.
Tot nu toe heeft het project gezinnen
ondersteund met leningen om in hun

levensonderhoud te voorzien door
kippen, naaimachines of zaden te
kopen.

111

LEDEN IN 8
VERENIGINGEN

Moringa is een eetbare plant die
medicinaal wordt gebruikt en als
voedingssupplement
dient
voor
mensen die ondervoed zijn of
veelvoorkomende ziekten hebben. Via
Our Strong Villages-programma’s leren
celkerken en gemeenschapsleden
de voordelen van moringa kennen en
hoe ze moringa in hun huizen kunnen
planten.

103
MORINGA GROEPEN
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MAAK KENNIS MET

SOPHAL*
MAAK KENNIS MET

THORN
Tot slot wil ik alle docenten (van
FOH en Partners International)
bedanken voor hun komst om
verschillendetechnischetrainingen
te geven, zodat we alles kunnen
toepassen en nieuwe kennis
kunnenopdoenvia het programma.

Moestuinproject
Celkerken en gemeenschapsgroepen
krijgen trainingen van experts
over het efficiënt selecteren van
zaadsoorten, het verbouwen van de
producten en het verzorgen van de
dorpstuin. Sommige zaden worden
aan de groep gegeven en gedeeld
met de gemeenschap, vooral aan
degenen die in nood verkeren. De
tuinen zorgen voor een gezondere
voedselbron en een nieuwe bron
van inkomsten. Hierdoor ontstaat
sociale betrokkenheid door de
gemeenschappelijke
tuinen.
Degenen die succesvol zijn, worden
een bron van kennis en dragen hun
kennis over aan anderen in hun
dorpen.

100
MOESTUIN
GROEPEN
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Mijn naam is Thorn, ik ben 43 jaar oud en kom uit de provincie Takeo. Ik ben
getrouwd en heb drie kinderen. Eigenlijk ben ik PassApp-taxichauffeur (3-wielige
motortaxi), maar de afgelopen vijf maanden was het moeilijk tijdens het
coronaseizoen. Ik had moeite om klanten te vinden en ik was bang dat ik corona
zou krijgen als ik aan het werk bleef. Daarom heb ik besloten om voorlopig thuis
te blijven en voor mijn vrouw en kinderen te zorgen.
Ik dankbaar dat ik de kans kreeg om deel te nemen aan het zadenproject. Ik
werd aangemoedigd door de leraar, die me liet zien hoe ik creatief kan zijn met
wat ik rond mijn huis heb. Ik paste de kennis toe die ik via het programma had
opgedaan over het verbouwen van groenten, het maken van zeep, het houden
van vee en het voeren van een goed financieel beheer. Ik ben begonnen met het
verbouwen van groenten rondom mijn huis, wat geweldige resultaten opleverde
omdat we de juiste teelttechnieken gebruikten. Door deze training heb ik gezorgd
voor voedsel voor mijn gezin dat veiliger en beter is dan voorheen, en ik heb zelfs
extra om te delen en te verkopen. We geven nu minder uit aan voedsel. Ook al
kan ik mijn gewone werk nu niet doen, toch verdien ik wat geld om mijn gezin te
onderhouden met dit eenvoudige werk. Ik ben echt dankbaar voor de opleiding
die ik gekregen heb.
Aangezien ik de voordelen zie, blijven mijn familie en ik meer groenten verbouwen
en de juiste zaden kiezen, zodat we meer kunnen produceren. Ik ben blij dat we
ook een goed voorbeeld kunnen zijn voor de gemeenschap. Ik wil echt zien dat
mijn gemeenschap gaat groeien en iedereen voedsel kan verbouwen om hun
gezin te onderhouden en gezond te blijven.

Hoi, ik ben Sophal* en ik ben 32 en woon in de provincie
Tbong Khmum. Ik ben een celkerk lid hier in mijn dorp. Ik
heb deelgenomen aan vele trainingen van FOH via het Our
Strong Village-programma. Een van de trainingen die ik
kreeg ging over het maken van biologische vloeibare zeep.
Ik was geïnteresseerd in deze techniek. Het was verrassend
om te horen dat een bepaald type citroen in vloeibare zeep
kon worden omgezet. Ik heb hier nog nooit over nagedacht
en wilde weten hoe ik het kon maken.
Na een ontmoeting met de leraar, werd mij gevraagd om
anderen - die dit ook wilden leren - uit te nodigen om
deel te nemen aan de training. Dus ging ik door het dorp
en verzamelde zoveel mogelijk mensen. Toen we genoeg
mensen hadden, organiseerde de leraar de training. Nadat
we de training hadden voltooid, waren sommigen bezorgd
dat hun zeep misschien kwalitatief niet goed zou zijn en
soms waren ze bang dat ze de ingrediënten die ze nodig
hadden niet konden vinden, of dat de prijs te hoog zou zijn
om dit te krijgen en meer van dat soort onzekerheden. Maar
de leraar bleef ons geduldig uitleg geven.
Hoopvol begonnen we onze eigen vloeibare zeep te maken.
Tot onze verbazing lukte het heel goed! De zeep reinigt
goed en de geur van de citroen is natuurlijk en organisch.
Het is niet schadelijk voor onze gezondheid en het levert
spaargeld op voor mijn gezin. Daar komt bij dat ik trots ben

op mijzelf en ik ben enthousiast omdat ik iets heb kunnen
leren! Sinds ik ben opgegroeid, heb ik nooit de kans gehad
om iets te leren of te weten hoe ik zelf iets kon doen. Het is
echt een geweldig gevoel om iets te kunnen creëren!
Ik ben FOH en partners dankbaar voor het geven van deze
training, zodat ik op eigen benen kan staan en kan leren
hoe ik geld kan besparen. Ik ben blij dat ik een goede
omgang heb met andere deelnemers. Ik ben dankbaar voor
de aanmoediging die we elkaar geven. Het is geweldig om
samen te komen en nieuwe dingen te leren.
Het is zo nuttig om deze trainingen te hebben, het heeft
mijn gezin gesteund. Vloeibare zeep is iets dat we elke dag
gebruiken. Terwijl we een corona-uitbraak doormaakten,
heeft de kennis om zelf iets te produceren voordelen
opgeleverd. Corona beperkte directe contacten, maar we
hebben nu iets om schoon te maken en onszelf schoon te
houden. Ik doe mijn best om wat ik weet ook met mijn buren
te delen.
We zullen de nieuwe kennis goed blijven gebruiken en Gods
naam verheffen door onze inspanningen. God zegene je.
Amen.
*Niet haar eigen naam

Ik heb ook een gevoel van
trots - ik ben zo blij dat ik
zoiets heb kunnen leren!”
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LIFE WITH
VALUE

Bijeenkomsten voor
gemeenschapsleiders
Omdat Cambodja wordt beschouwd
als een land van herkomst, doorvoer en
bestemming van mensenhandel, is het
cruciaal om te praten over preventie en
kinderbescherming. Het programma
geeft leiders en invloedrijke mensen
in de gemeenschap inzicht in hoe
mensenhandelaars werken, maar ook
onderwijs over de waarde van alle
mensen en tips voor veilige migratie.
De lessen gaan ook over huiselijk
geweld, alcohol- en drugsmisbruik en
gokken.

102
PLAATSELIJKE LEIDERS
GETRAIND
Gezondheidslessen
Tijdens
lokale
dorpsen
celkerkbijeenkomsten krijgt men
preventieve
gezondheidslessen
waarin wordt uitgelegd hoe er moet
worden omgegaan met knokkelkoorts,
diarree, malaria en andere vermijdbare
levensbedreigende ziekten.

Opvoeding en ouderschap
In deze lessen wordt informatie
gegeven over de groei en ontwikkeling
van een kind en hoe ouders voor
kinderen moeten zorgen. Bovendien
gaan de lessen in op woedebeheersing
en de verantwoordelijkheid van elk
persoon binnen een gezin.

1,544
LEDEN IN 123
‘LIFE WITH VALUE’
GROEPEN

STEUNGROEPEN EN LESPROGRAMMA’S
OM AAN DE BEHOEFTEN VAN DE
GEMEENSCHAP TE VOLDOEN
Ons doel:
Gezonde
gemeenschappen
laten ontstaan door middel
van een aantal programma’s
die zijn ontworpen om het
bewustzijn over belangrijke
onderwerpen te vergroten en
positieve gedragsverandering
bij volwassenen en tieners te
bevorderen. Steungroepen in
de gemeenschap leggen de
nadruk op preventie bij het
aanpakken van mensenhandel,
migratie, hiv/aids, huiselijk
geweld,
ouderschap
en
gezondheidsvoorlichting.
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Steungroepen voor hiv/
aids en huiselijk geweld
Mensen
met
hiv/aids
worden
geconfronteerd met discriminatie,
afwijzing, financiële kwetsbaarheid
en lichamelijk lijden. Degenen die het
slachtoffer worden van huiselijk geweld
zijn vatbaar voor isolatie en angst.
FOH richt zich op het mobiliseren en
toerusten van lokale kerkvrijwilligers
om met het mededogen van Christus
op deze problemen te reageren.
Lokale celkerken bieden toegang

tot preventie en voorlichting over
gezinswaarde, zorg voor mensen
met hiv, ondersteuning voor wezen
en economische hulp aan getroffen
gezinnen.

192
SLACHTOFFERS VAN
MENSENHANDEL OF
HUISHOUDELIJK GEWELD IN
STEUNGROEPEN
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MAAK KENNIS MET

LORN

Gegroet, mijn naam is Lorn, 49 jaar oud. Ik ben een boer uit de provincie Battambong.
Ik ben een weduwnaar met 2 zonen.

Ik ben blij dat
ik nu genoeg
informatie heb om
met iedereen in
mijn gemeenschap
te delen, zodat
we kunnen
samenkomen
om deze sociale
problemen te
voorkomen”

Voordat ik deelnam aan het programma (Life with Value), was ik niet geïnteresseerd
in algemene gezondheidskennis. Ik maakte me geen zorgen dat het mijn familie of
de gemeenschap kon aantasten. Ik maakte me wel zorgen over huiselijk geweld
en andere sociale kwesties. Ik weet gewoon dat ik moet werken voor de kost
en dagelijks voor mijn gezin moet zorgen. Ik wist niet veel over de problemen de
worden veroorzaakt door drugsverslavingen en ook niet over mensenhandel. Ik
dacht dat dit soort problemen zorgen zijn voor de samenleving en de overheid. Ik
dacht dat ik maar een simpele man was en daarom niet het recht of de macht heb
om dit soort problemen op te lossen. Het enige wat ik deed was zorgen voor mijn
levensonderhoud. Verder dacht ik vroeger dat drugsverslaving en huiselijk geweld
een veelvoorkomend probleem zijn, en het gebeurt elke dag.
Nadat ik echter had deelgenomen aan de training over vrijwilligerswerk voor de
gemeenschap, georganiseerd door FOH, begon ik me te realiseren dat er veel
problemen waren, zoals drugsverslaving, mensenhandel en andere sociale kwesties.
Ik leerde over het in kaart brengen van gemeenschappen, het gevaar van illegale
drugs, trucs van mensenhandelaars en verschillende andere zaken. Wat voor mij
belangrijk was, was dat ik begon te begrijpen dat ik het recht heb om bezorgd
te zijn. Ik moet me zorgen maken omdat het een veelvoorkomend probleem is in
mijn gemeenschap en ik moet voorkomen dat het gebeurt. Het is niet alleen het
probleem van de overheid of van wie dan ook, maar van iedereen. Ik ben echt blij dat
ik na de training voldoende informatie heb om met iedereen in mijn gemeenschap
hierover te spreken, zodat we samen deze sociale problemen kunnen voorkomen.
Momenteel zijn er in mijn dorp veel mensen die overmatig alcohol gebruiken en er
zijn veel gokkers. Daarom wilde ik deelnemen aan de preventiecampagne. Om mijn
kennis en zorgen te delen met mijn gemeenschap, zodat ze op de hoogte zijn van
het probleem en zich bewust zijn van die sociale problemen. Ik hoop dat ze, door de
gevaren ervan te kennen en te beseffen, kunnen stoppen met gokken, overmatig
alcoholgebruik en vrij zijn van de gevolgen van drugsverslaving en mensenhandel.
Tot slot wil ik de leraren van FOH bedanken voor hun komst om les en essentiële
training te geven in mijn dorp, zodat ik de kans krijg om te leren en deel uit te maken
van de dienst voor mijn gemeenschap. Ik bid dat de leraren gezegend worden met
gezondheid, en ik hoop dat deze organisatie actief zal blijven en met ons blijft
samenwerken in de dorpen.
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MAAK KENNIS MET

SARETH
Hallo, mijn naam is Sareth. Ik ben 62 jaar oud, en ik ben een boer.
Momenteel woon ik in Pursat. In het dorp heb ik de rol van dorpshoofd. Ik
ben een weduwnaar met 6 kinderen. Vijf van hen zijn getrouwd en wonen op
verschillende plaatsen. Alleen mijn jongste dochter woont bij mij.
Voordat ik meedeed aan het programma van FOH, wist ik niet veel over wat
FOH in mijn gemeenschap deed. Toen ik de naam van de organisatie hoorde,
dacht ik dat ze zich bezig houden met de watervoorziening en de netheid en
filters ervan. Ik wist niet dat FOH zoveel projecten heeft.
Toen ik in 2016 begon mee te doen aan de programmatraining van de FOH,
realiseerde ik me dat de organisatie programma’s en projecten heeft die
gemeenschappen ondersteunen en versterken op het gebied van kennis van
gezondheid, algemene hygiëne en vooral in het cultiveren van ideeën onder
de gemeenschap, zodat iedereen kan samenwerken, zich kan verenigen
en elkaar kan helpen om het levensonderhoud van de gemeenschap te
ontwikkelen. Door de training, ondersteund door de FOH, begon ik de relatie
en het nut van het in kaart brengen van de gemeenschap beter te begrijpen.
Ik begrijp meer over het gevaar van drugsgebruik, de gevolgen van huiselijk
geweld, weet meer over hiv, preventiemaatregelen tegen verschillende ziekten
en hoe er gezorgd moet worden voor mensen met hiv en over mensenhandel.

Ik ben blij dat ik
de medewerking
van FOH binnen
mijn gemeenschap
heb en dat ik deze
waardevolle informatie
met mijn buren te kan
delen, zodat mensen
kunnen worden
toegerust om deze
problemen aan te
pakken”

Ik ben echt blij met de medewerking van FOH binnen mijn gemeenschap en
de kans om de informatie en waardevolle lessen binnen mijn gemeenschap
te kunnen delen. Op die manier kunnen de mensen worden toegerust en
kunnen de problemen van drugsmisbruik, mensenhandel en huiselijk geweld
binnen de gemeenschap worden voorkomen.
Tot slot wil ik de leraren van FOH bedanken die naar mijn dorp komen
om lessen te geven en ons te versterken met waardevolle materialen als
ondersteuning en het verkrijgen van adequate informatie om te delen met
mijn gemeenschap.
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LIFE OF
HOP E
Vrijwilligers mobiliseren
Door lessen en trainingen dienen
celkerkleden als vrijwilligers in de
gemeenschap. Ze nemen ook de
verantwoordelijkheid voor kerkgroei
door het evangelie te delen en zich op te
delen in nieuwe celkerken. Ze worden
aanjagers van verandering door met hun
gemeenschap de gezondheidslessen,
sociale
kwestieprincipes
en
levensonderhoudsvaardigheden
te
delen die ze zelf eerst hebben geleerd,
geoefend en ervaren.

Leiderschap training
Er is een training beschikbaar
om het aantal celkerkleden dat
een volwassen celkerkleider kan
worden te vergroten. Leden worden
uitgerust met Bijbelse, landbouw-,
levensonderhoud-, gezondheids- en
sociale rechtentrainingen.
Ons doel:
Groei en uitbreiding van het
Koninkrijk van God door de
vermenigvuldiging van celkerken.
Nieuwe christenen ontmoeten
de realiteit van de diepe liefde
van de Vader voor hen en vinden
hun identiteit in Hem. Hun eigen
leven verandert met deze kennis
en ze krijgen energie om hun
gemeenschappen te bereiken met
het evangelie en medelevende
zorg. Ze sluiten zich aan bij
celkerken met de verbintenis om
voorbeelden van verandering
in de gemeenschap te worden.
Celkerken bereiken bewust
elk persoon en familie in hun
gemeenschap, ongeacht religie,
leeftijd, geslacht, gezondheid of
economische toestand.
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Leren lezen en schrijven
Leden van de celgemeente bieden
zich vrijwillig aan om andere leden te
leren lezen en schrijven. Het leerplan
bevat Bijbellessen als oefening
voor het lezen. Deelnemers kunnen
documenten lezen en schrijven, maar
groeien ook in zelfvertrouwen. Het
vermogen om te lezen is iets wat velen
als vanzelfsprekend beschouwen.
Onze alfabetiseringsgroepen zien
individuen groeien in zelfvertrouwen
terwijl ze de kracht van geletterdheid
ervaren

“Ik heb lang gebeden om te kunnen
lezen en schrijven en God heeft mijn
gebed verhoord!” aldus een 55-jarige
vrouw en lid van de celkerk.

249
MENSEN NAMENS JEZUS AAN
IN HUN LEVEN TIJDENS HET
KERSTFEESTPROGRAMMA

35
GROEPEN WAAR MEN LEERT
LEZEN EN SCHRIJVEN

GEESTELIJKE
IMPACT DANKZIJ
CELKERKEN

Celkerken
Celkerken zijn een soort huiskerk waar
christenen samenkomen om God te
loven, te aanbidden, te leren en samen
te groeien. Een celkerk bestaat uit 6
tot 12 leden die in een van hun huizen
samenkomen. Eerst leidt en faciliteert
een FOH-medewerker de celkerk.
Als deze celkerk sterk genoeg is,
leidt een getrainde en aangestelde
plaatselijke celkerkleider de groep.
Naarmate 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.

1,832
MENSEN IN 182
CELKERKEN
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MAAK KENNIS MET

NARETH*

MAAK KENNIS MET

CHANG

Hoi, mijn naam is Nareth. Ik ben 38 jaar oud en woon in de provincie Takeo.
Ik ben getrouwd en mijn man is 37. We hebben samen drie zonen. Met weven
voorzie ik in mijn levensonderhoud. Ik gebruik een weefgetouw om textiel en
zijden stoffen te maken. Op dagelijkse basis kan ik ongeveer 10.000 tot 20.000
riels (= 2,45 – 4,90 euro) verdienen.
Voordat ik in de Heer Jezus geloofde, had mijn familie veel moeilijkheden
doorgemaakt.

Toen ik tot de Heer
bad, zag ik een
verandering in mijn
gezin”

We hadden niet genoeg voor ons levensonderhoud. Ik had vaak ruzie met mijn
man. Dat kwam omdat hij vaak dronken was. Als hij dronk, veroorzaakte hij
problemen met mij en de kinderen. Soms ging hij zelfs zo ver om me te slaan.
Het kwam vaak voor dat ik dacht dat ik er genoeg van had en ik wilde scheiden.
Ik wilde dit soort familieproblemen niet meer. Ik vroeg mezelf vaak af: “Wie kan
mij helpen? Wie kan mijn man helpen om te stoppen met drinken en te stoppen
met het veroorzaken van problemen voor zijn familie? Is er iemand die dat kan?”
Op een dag ontmoette ik een leraar die bij de FOH werkt. Hij deelde het goede
nieuws van de Heer Jezus met mij. Ik wist eerst niet waar dit allemaal over ging
maar na een tijdje realiseerde ik me wat dat betekende. Doordat ik God leerde
kennen leidde Hij mij naar geloof in Hem. Ik maakte de keus om Jezus te volgen
en accepteerde Hem als mijn Heer en Heiland. Ik vertrouw op de Heer, want
zoals de leraar deelde: God heef de oplossingen voor mijn problemen. God is in
staat om mij te helpen. Als ik mijn geloof en vertrouwen stel op de Heer, zal Hij
me zeker verlossen en helpen. Ik heb die stap gezet en hulp gevraagd. En ook
mijn gezin koos ervoor om te geloven. Sindsdien begonnen we elke dag meer
van God in ons leven te zien. Onze situatie begon beetje bij beetje te veranderen.
Er is verandering in mijn familie, ook bij mijn man omdat ik bid tot de Heer. Op dit
moment is mijn man aan het veranderen. Hij drinkt niet meer zoveel als vroeger.
In plaats daarvan weet hij hoe hij kan helpen om voor het gezin te zorgen. Ik ben
de Heer echt dankbaar voor de verandering van de situatie in mijn gezin.
Mijn hoop voor de toekomst is dat ik mijn familieleden zich volledig aan de Heer

Gegroet, mijn naam is Chang Satt. Ik ben 90 jaar oud.
Momenteel woon ik in de provincie Takeo. Ik ben een
weduwe en heb 6 kinderen, 4 zonen en 2 dochters. Zoals je
ziet, ben ik op hoge leeftijd. Ik kan niet meer werken dus ben
ik afhankelijk van mijn kinderen. Mijn huis is niet meer dan
een hut en bestaat voornamelijk uit zinkmetaalplaten.

Later kwamen de leraren nog een keer bij mij. Ze deelden
de verhalen over God en op dat moment was ik klaar om
een beslissing te nemen om in de Heer Jezus te geloven.
De leraar leidde me in gebed, zodat ik een kind van God kon
worden. Nu doe ik elke week mee met de lessen om meer
over God te leren.

Voordat ik de Heer leerde kennen, was ik boeddhist. Alles
wat ik wist was dat ik het heerlijk vond om de regels van
deze religie te volgen. Ik probeerde beloningen te verdienen
door goede daden te doen. Zoals ik het begreep moest ik
dat pad volgen om van mijn zonden verlost te worden.

Nadat ik met Jezus op weg ben gegaan, houd ik mij niet
langer vast aan het boeddhisme. Ik verlaat alles wat ik ooit
wist. Ik heb afscheid genomen van de tradities en regels van
die religie. Ik doe mijn best om het pad van Jezus te volgen.
Op dit moment is mijn leven gevuld met vreugde, vrede en
ben ik vrij van de slavernij van de boze geest.

Op een dag kwamen er twee leraren naar me toe, ze heetten
Khum Korn en Hem Lai Sim. Ze kwamen op bezoek en
deelde het goede nieuws van Jezus met mij. Ze zeiden dat
Jezus de ware God is. Hij is Degene die de hemel en aarde
heeft geschapen. Hij is de enige Verlosser die iemand kan
redden van zonden. In het begin interesseerde het mij niet
want ik dacht dat ik alles wist over religie en geloofde dat
Boeddha de machtigste is die er was.
De leraren gingen door naar andere dorpjes. Die nacht was
er een zware regen en vreselijk harde wind. Ik was zó bang
dat mijn huis zou instorten! Ik wist dat dat kon geburen want
de hut was niet stevig en niet bestand tegen zo’n storm. Ik
besloot dat dit een moment was om een test te doen. Ik bad:
“Jezus, als u echt God bent, jaag deze wind dan alsjeblieft
weg, zodat het mijn huis niet verwoest.” Onmiddellijk nadat ik
klaar was met bidden hielden de wind en de regen op. Niets
bewoog, alles werd kalm en stil. Toen realiseerde ik me dat
Jezus inderdaad de ware God is. Hij is zo geweldig.

Daarom wil ik de Heer danken. Voor mijn leven en mijn
verandering. Ik heb hoop en bid dat oude mensen zoals ik
God nog steeds zullen zien en in Hem gaan geloven. Ik hoop
dat alle mensen in dit dorp in de Heer Jezus geloven zoals ik
ook doe. Dank u God. Amen!

Meteen nadat ik klaar was
met bidden, hielden de wind
en de regen op. Toen besefte
ik dat Jezus inderdaad de
ware God is”

Jezus toewijden. Ik wil zien dat ze in Jezus gaan geloven, zodat we allemaal van
God kunnen houden en Hem volgen. Moge de Heer ons allen zegenen met
gezondheid en Zijn zegeningen.
*Name has been changed.
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ONZE PARTNERS

2021 FINANCIËN

HET WERELDWIJDE LICHAAM VAN CHRISTUS WORDT
GEBRUIKT OM GODS LIEFDE TE TONEN IN CAMBODJA

INKOMEN

BUDGET

ACTUAL

Kerken

$285,856

$269,935

$70,000

$101,265

Overig

$118,787

$54,335

Total

$474,643

$425,535

TOTAAL INKOMSTEN

BUDGET

ACTUAL

$42,603

$44,665

$255,206

$237,949

$16,845

$407

International reizen

$3,500

$-

Controle- en evaluatiekosten

$3,700

$9,334

Training

$66,476

$11,647

Transport

$28,440

$17,979

Kantoor uitgaven

$43,606

$44,275

Koe, geit en zaden bank

$8,977

$10,629

Onderwijs middelen

$2,840

$1,488

Organisaties/stichtingen

Salarissen en voordelen - indirect
Salarissen en voordelen - direct
Kosten voor organisatieontwikkeling

Vermogen
Totale Uitgaven

$2,450

$4,233

$474,643

$382,606

Netto Resultaat

$42,929

BEDRIJFSKOSTEN IN PROCENTEN
Controle- en evaluatiekosten 2.4%
Koe, geit en zaden bank 2.8%

RAAK BETROKKEN

Training 3%

Of je nu deelneemt aan een visiereis naar Cambodja of bidt naar aanleiding van onze e-mailupdates; we
zijn dankbaar voor uw betrokkenheid bij het verspreiden van hoop naar Cambodja! Lees meer op www.
fohcambodia.org

Vermogen 1.1%
Onderwijs middelen 0.4%
Kosten voor organisatieontwikkeling 0.1%
International reizen 0%

Transport 4.7%

Kantoor uitgaven 11.6%

26

BID

SPREEK

DONEER

PARTNER

Meld je aan voor
onze e-mails op
fohcambodia.info om
gebedspunten en
nieuws te ontvangen
vanuit het werkveld.

Organiseer een ‘Avond
van Hoop’ evenement om
mensen in je omgeving
meer te vertellen over
Cambodja en FOH

Of het nu een eenmalige
donatie is, of een
structurele maandelijkse
gift; uw vrijgevigheid heeft
grote invloed in Gods
koninkrijk!

Uw kerk of organisatie
kan vreugde ervaren
door hoop te brengen
in gemeenschappen
in Cambodja. Doe met
ons mee!

Salarissen en voordelen:
direct 62.2%

Salarissen en voordelen:
indirect 11.7%
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LEES MEER OP
FOHCAMBODIA.ORG
FACEBOOK.COM/FOHCAMBODIA

Fountain of Hope
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