
 

 

Nieuwsbrief 11: Bereikte doelstellingen in 2018. 
 
Afgelopen januari zijn wij -Marian en Marcel- in Kakot geweest om de resultaten van 
de activiteiten te bekijken die nieuwe plannen te bespreken voor 2018. De 
basisschool is opgeknapt, omheining en sportvelden zijn gerealiseerd en nieuw 
lesmateriaal is aangeschaft. Mevrouw Soun Sokhom, de 70-jarige oma, kan dankzij 
een verleend microkrediet een winkeltje langs de hoofdweg starten. Op het 
kinderdagverblijf hebben de kinderen ruimte om te spelen, eten, douchen en slapen. 
Inmiddels kunnen zij niet langer gebruik maken van de huidige locatie. Het 
alternatieve onderkomen is veel te klein. We besluiten daarom de opvang te splitsen 
in een ochtend- en middaggroep; maaltijdverstrekking is tijdelijk niet mogelijk. 

Ons plan om een nieuw dagverblijf te bouwen wordt in de hoogst mogelijke 
versnelling uitgevoerd. Er volgen gesprekken met de Wilde Ganzen en de 
Cambodjaanse ‘Friends of Kakot’ stichting wordt opgericht. De overheid verleent 
voor 10 jaar gebruik van de grond en verstrekt de bouwvergunning.  Verder is het 
concept van het gebouw uitgewerkt en een budget hiervoor opgesteld.  

De doelstelling om eind 2018 het benodigde bedrag ad. € 52.321,- bij elkaar te 
hebben, is behaald. Wilde Ganzen, het Elisabeth Strouven Fonds en de Friends of 
Kakot nemen elk een derde van de kosten voor hun rekening.  
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Om dit bedrag bijeen te krijgen hebben we allerlei acties ondernomen, zoals het 
verkopen van door vrienden gedoneerde spullen op Marktplaats en het benaderen 



 

 

van sponsorbedrijven. Als eindsprint hebben we in de afgelopen weken ruim 4000 
zelfgebakken wafels verkocht bij supermarkten en bij instellingen in de regio. 
Daardoor hebben we het beoogde bedrag gerealiseerd. 
Hiervoor willen we iedereen die een steentje heeft bijgedragen, hartelijk danken: 
donoren, sponsoren, wafelbakkers, meedenkers, de wafel-kopers en overige Friends 
of Kakot. 
 
In februari 2019 wordt met de bouw begonnen. Het doel is om midden augustus 
2019 het kinderdagverblijf in gebruik te nemen.  
We houden jullie van de vorderingen op de hoogte. 
 
 
 


