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Klik en win

Stem vóór 14 januari

Win kaarten voor de
Vakantiebeurs of een weekend
weg met Vacanceselect

Aan de lezers van het Hengelo’s
Weekblad de schone taak om
uit de vijf Slingermaandprijzen de
Slingerjaarprijs 2011 te kiezen.
Ga snel naar de site en reageer!

www.deweekkrant.nl/actie

www.hengelosweekblad.nl

De Cambodjaanse
smoothies van Ivo
Fysiotherapeut Ivo Nieuwenhuis (29) nam vier maanden
onbetaald verlof, schraapte
zijn spaarcenten bij elkaar en
vertrok 29 augustus voor vier
maanden naar Cambodja om
daar minder valide weeskinderen te helpen. Op Eerste
Kerstdag keerde hij terug.
Tien kilo lichter, maar een
fantastische ervaring rijker.

u Linda Meijer
U Hengelo
In april had Nieuwenhuis al een
speciale site geopend, waarop
mensen geld konden doneren.
Eind augustus vertrok hij met
maar liefst 11.000 dollar op
zak naar De Rabbitschool in
Phnom Penh. Ondanks dat hij
zich goed had voorbereid was
de shock bij aankomst toch
groot. “Je ziet allemaal dingen,
die je niet gewend bent en waar
je het niet mee eens bent. Barre
slaapomstandigheden, sobere

kleding, eentonig voedsel en
kamers die naar urine en uitwerpselen stinken. Toch hebben
we in ruim drie maanden veel
kunnen verbeteren. We hebben bijvoorbeeld de toilet- en
doucheruimtes gerenoveerd.”
Omdat het land enorm corrupt
is, is geld geven geen optie. Alles moest door Nieuwenhuis
worden omgezet in goederen.
“De kinderen krijgen daar
bijna alleen maar rijst te eten,

‘Omdat het land
enorm corrupt
is, is geld geven
geen optie.’
wat tot groot vitaminetekort
leidt. Ik heb een paar blenders
aangeschaft, kocht dagelijks
alle fruitstallen leeg en maakte
voor het hele tehuis regelmatig
smoothies. De kinderen genoten ervan!”
Ondanks dat het aantal wees-

kinderen in Cambodja afneemt,
neemt het aantal weeshuizen
vreemd genoeg nog steeds toe.
“Ook weer een oorzaak van de
corruptie. Er zijn zoveel buitenlandse organisaties die geld willen geven, dat een weeshuis voor
de Cambodjanen ‘big business’
is. Zelfs de zakken rijst, die de
Thaise ambassade maandelijks
bracht, werden vaak weer ontvreemd. In het begin frustreerde
dergelijk onrecht enorm, maar
die knop moest bij mezelf even
om. Je kunt zoiets niet zomaar
veranderen, dus ik heb mijn
doel moeten bijstellen en heb
me gefocust op de dingen die ik
wel kon beïnvloeden.” Zelfs bij
de organisaties die het vrijwilligerswerk regelen en coördineren blijft er veel aan de strijkstok
hangen. Samen met een Belgische collega-vrijwilliger Naoise
O’Brian is Nieuwenhuis dan
ook van plan een site op te zetten vol informatie hoe je vrijwilligerswerk in die contreien het
beste kunt plannen.

Ook lekker in de oliebollen gehapt?
Wij wensen u een gezond en gelukkig 2012!
Wij bieden u ook in 2012 dezelfde goede kwaliteit
en scherpe prijs als het afgelopen jaar.
We zijn al ruim 40 jaar het adres voor nieuwe
kunsgebitten (ook op implantaten). Aanpassingen
en correcties worden bij ons vakkundig en snel
uitgevoerd. Kosten worden grotendeels door uw
zorgverzekeraar vergoed.
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Bornerbroeksestraat 282, 7606 BS Almelo
Telefoon: 0546-818 059

.
G
H
j
a
i
r
r
e
i
n
g
a
k
l
S
Voor 1e kwaliteit vlees en vleeswaren

500 gram riblappen en 500 gram gehakt (h.o.h.)
samen e 8.95
4 pampaschijven e 6.95
500 gram kalfsfrikando e 7.95

Uit eigen keuken:
250 gram leverworst en 250 gram Hausmacher e 3.95
Zeeuws spek: tweede stuk voor de HALVE PRIJS
dagelijks warme maaltijdvoorziening

ALTIJD MAALTIJDEN OP VOORRAAD
Al ons rund-, kalfs- en lamsvlees komt van eigen stal
Woltersweg 78 - 7552 DD Hengelo Tel. 074-2913566 / fax 074-2915322

Een dagje zwemmen met de kinderen behoorde dankzij een sponsor ook tot Ivo’s werkzaamheden.

Bij thuiskomst wachtte Nieuwenhuis nog een aangename
verrassing. “Ik hoorde dat
leerlingen van de bovenbouw
van lyceum De Grundel al hun
kerstgeld (1.200 euro) hadden
gedoneerd. Daarmee kan ik de
verbouwing afmaken en extra
verzorgster voor een heel jaar
aannemen. Is dat niet geweldig?”

Rabbitschool Phnom Penh
De Rabbitschool in Phnom
Penh voorziet kinderen met
een handicap van educatieve
en therapeutische activiteiten. De Rabbit School wordt
ondermeer gesteund door de

Nederlandse kinderpostzegels, het Liliane Fonds, het
Remonstrantse Broederschap Fonds uit Nederland
en het Swiss Child Support
Network.

