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JAARVERSLAG STICHTING SAWASDEE 2016
We kunnen terugzien op een pittig jaar waarin we de nodige fondswerving acties hebben
ondernomen en deelgenomen aan een groot aantal evenementen.
Evenementen
w.o. deelname aan Highland Games Baarland, het Straatfestival in Ovezande, Culinair Festival de
Veste te Goes, het jaarlijkse Culifiesta evenement op de Gr. Markt te Goes en het Outdoor
Paardensport evenement Jumpin’ de Weel te Nisse. Verder de eindejaar markten w.o. de Kerstfair in
Rozenkwekerij Otte - Kapelle, de Markt van Hoop in de Grote Kerk Goes, de Kerstmarkt in Goes en
Winterfair te Heinkenszand.
Bestuurslid Mevr. N. van Maldegem nam de organisatie in handen en met een groot aantal
vrijwilligers werden shawls uit Nepal , sieraden en Aziatische gerechten aan de man gebracht, dit
alles 100% voor het goede doel!!
Documentaire
Tevens voorbereidingen getroffen voor deelname aan het Azië jaar in de gemeente Goes
dat geheel 2017 zal staan in het teken van Azië.
Vooruitlopend op dit evenement is in onze opdracht i.s.m. de gemeente Goes een documentaire
opgenomen in Cambodja door Remedia Produkties over de diversiteit van onze projecten aldaar.
De film, getiteld Cambodja en Sawasdee, samen op weg naar een Mooiere toekomst, is op 6 oktober
In Mega Bioscoop Cine City in Vlissingen in première gegaan.
Het bleek een overweldigend succes met een bombolle zaal met 400 betrokkenen, die grote
waardering uitspraken over de kwaliteit en voorlichting van ons vruchtbare werk.
Alreeds bij t.g.v. de opening van het Chinees Nieuwjaar op 28 januari 2017 zal de film deels
voorbij komen in Theater de Mythe te Goes.
Op de website www.sawasdee.nl is de 43 minuten durende film te downloaden
Projectbezoek 6-22 februari 2016
Bestuursleden H. Loontjens en Mevr. N. van Maldegem bezochten een groot aantal projecten en
constateerden een sterke vooruitgang in de uitbreiding en verbetering in organisatie op de diverse
locaties.
De zware taak van Alg. Directeur en Country presentative van de Don Bosco Foundation of Cambodia
is overgenomen door de Salesiaan Fr. Roel Soto ( Filipijn) , tevens directeur van de technische school
in Phnom Penh.
Hij vervangt hiermee de Nederlandse Pater Johan Visser, de Don Bosco pionier van het eerste uur in
Thailand en Cambodja ,inmiddels 83 jaar, en alreeds 60 jaren werkzaam in Azië.
Hij heeft zijn domicilie op het Don Bosco project in de grensplaats Poipet gekozen om daar zijn
levenswerk in een wat rustiger omgeving af te bouwen.
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Kindergarten Battambang – Locatie Andaung Chenh
Hier is bij de primary en secondary school de bouw gestart van een Kindergarten.
De bouw moet eind 2016 gereed komen en Sawasdee heeft in december 2016 een ruime
hoeveelheid school meubelen, leerlingen sets, bergkasten, speeltoestellen verscheept welke
in februari 2017 zullen aankomen.
Het project wordt daar begeleid door de Zeeuwse Mevr. Tineke van de Beek, inmiddels al 12 jaar
als vrijwilligster werkzaam op dit project.
Landbouw project Battambang - locatie Salabalath
In december werden in de container o.a. een nieuwe groenten-fruit kas verscheept, inhoud diverse
landbouw machines, onderdelen en een kas van 24.00 x 6.40 mt. die in febr.2017 zal aankomen en
door vrijwilligers uit Nederland ter plaatse zal worden opgebouwd.
Don Bosco Hotel School - Sihanoukville
Als onderdeel van een te verwerven “Green Hotel Award” worden, met hulp van Tui International
reisorganisatie en Don Bosco Mondo- Bonn (BRD) de nodige aanpassingen gestart.
Onderdeel is het installeren van een afvalwater zuivering waarvoor Sawasdee december 2016 een
z.g. Bio Rotor heeft gedoneerd en verscheept vanuit NL, oplevering voorjaar 2017.
Kindergarten Sihanoukville
In een achterbuurt van deze havenstad beleefden wij de opening van een prachtige Kindergarten
Een initiatief van Br.Roberto Panetto ( Italie) die in dezelfde stad directeur is van de Don Bosco Hotel
School.
De Zeeuwse vrijwilligster Marileen van de Aa uit Burgh Haamstede is in april 2016 voor één jaar
naar Cambodja afgereisd om deze Kindergarten op poten te zetten, dit project verloopt inmiddels,
dank zij haar inzet en enthousiasme, zeer succesvol.
Naast deze Kindergarten heeft Roberto in dezelfde wijk enkele jaren eerder een Don Bosco Guest
House geopend dat goed bezocht wordt door toeristen en backpackers.
In het centrum van de stad wordt een Pizzeria annex IJssalon geëxploiteerd.
Studenten van de hotelschool lopen hier stage onder leiding van vrijwilligers.
Container transporten
De toestroom van waardevolle hulpgoederen nam dit jaar enorm toe zodat het centrale magazijn te
Driewegen bomvol geraakte.
Zo zagen we ons genoodzaakt in het afgelopen jaar 6 stuks 40ft high-cube containers ( inmiddels
Nr. 82 n 83!) te vullen en te verschepen.

