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Hoogtepunten: 

• Winnen van WereldBank global 
Development Marketplace 2006 
wedstrijd 

• Waterpompfabriek geopend 
• Plastic- & houtwerkplaats actief 
• Open dag: 12 mei 2006 
• Website www.ideas-at-work.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernpunt van IaW:  
Intermediair te zijn ter verbetering van de 
levensomstandigheden in Cambodja. Daarbij 
wordt gewerkt aan de vergroting van 
Cambodjaanse capaciteit zodat minder 
afhankelijk is van buitenlandse hulp 
verkregen kan worden.  
 
IaW tracht dit doel te verwezenlijken door:  
• directe samenwerking ter plaatse met 

Cambodjanen, Cambodjaanse organisaties 
en bedrijven. 

• begeleiden van groepen en/of individuen 
met ideeën die een verbetering voor de 
armste Cambodjanen kunnen betekenen 
en de realisatie daarvan. 

• doorgeefluik te zijn voor Nederlanders/ 
Europeanen die directe steun aan een 
project in Cambodja willen geven.  

 
 

Resultaten 2006 
Plastic- & houtwerkplaats: 
Eind 2005 werd de IaW fabriek geopend met 
als eerste een focus op het opzetten van een 
plastic- en houtwerkplaats voor achterstands-
jongeren.  

Het doel van deze werk 
plaats is jongeren zonder 
werkervaring kennis te laten 
maken met plastic en hout 
zodat ze met deze werk-
ervaring elders gemakke-
lijker een baan kunnen 
krijgen. 
Een gedeelte van de opstart-
kosten is met steun van 
Wilde Ganzen betaald. 15 
jongeren zijn op een hele 
practische manier in 
aanraking gekomen met 
plastic. 10 van hen hebben 
het hele traject doorlopen en 
geleerd hoe plastic kan 
buigen, hoe plastic zich 
gedraagd onder spanning, 
hoe krasvrij te werken en 
wat in andere landen gezien 
wordt als kwaliteit. 

 
Alle jongeren zijn betrokken bij één of 
meerdere stappen in het produceren van 70 
aquaria en 300 display-kastjes.  



Waterpomp werkplaats: 
Op 8 mei 2006 werd bekend dat IaW één van 

de 30 winnaars wereldwijd is van de Wereld-
Bank Development Marketplace 2006 
wedstrijd voor vernieuwde ideeën. De prijs 
houdt in dat de opstartkosten van de water-
pompfabriek grotendeels betaald worden, er 
een waterkwaliteitsstudie gedaan kan worden 
en er kan worden getest met micro-kredieten.  
Het Neder-
landse NCDO 
verdubbelde 
alle privé-
fondsen die 
door onze 
supporters bij- 
een gebracht 
zijn en heeft 
daarmee de 
volledige 
opstartkosten 
voor de 
fabriek 
gedekt. 

• Opening fabriek: augustus 2006 
• Eerste levering 25 pompen: november 
2006 aan DM2006-partner RDI. 
 

De pomp werkt door handmatig een wiel in 
beweging te brengen, waarop zich een 
touw met knopen (pistons) bevindt, zie pijl. 
Het water blijft “hangen” tussen de 2 
pistons en wordt omhoog getransporteerd. 

 

 
In 2006 werkten er 8 mensen in de fabriek 
in het productie proces maar dat vermoede-
lijk uitgebreidt gaat worden in 2007. 
Mogelijke toekomstige roest-problemen zijn 
door een Nederlandse expert (www.pum.nl) 
aangepakt zodat nu een langere gebruiks-
garantie gegeven kan worden. 
 

De pomp is iets kleiner geworden door een 
aantal positieve verbeteringen, maar 
bestaat nog steeds uitsluitend uit materialen 
die op elke markt in Cambodja te verkrijgen 
zijn.  
Er is in samenwerking met andere 
organisatie een “muppet”-video ontwikkeld 

die uitlegd hoe de pomp moet worden 
geïnstalleerd en onderhouden.  
 

• In 2007 gaan we op zoek naar verdere 
sponsoring voor marketing en promotie-
activiteiten waar bij de waterpomp ook als 
“huurkoop” aangeboden zal worden. 

 
Financiën 
Inkomsten: 
Gedurende april tot augustus werden alle 
Nederlandse bijdragen verdubbeld door 
NCDO. Samen met alle andere bijdragen 
leverde dat op: 
In Nederland: € 50.379,21 
Ontvangen in Cambodja: US$ 75.943,35 
Totaal in: US$ 136.398,40 
 

Uitgaven:  
PVH $ 500 
KT   $ 1.785 
AAD $ 3.789 
Preah Dark $ 32.226 
Plastic/hout werkplaats $ 66.478,15 
Waterpomp werkplaats $ 26.018.49 
Totaal 2006:  US$ 130.796,64 

http://www.pum.nl/


Ondersteunings projecten voor andere 
organisaties 
In Siem Reap: 
• Angkor 

Association 
for the 
Disabled 
(AAD) heeft 
een stabiele 
groep 
nederlandse 
supporters die samen zorgen dat de basis- 
kosten van de vereniging worden betaald 
zodat AAD zich kan focussen op hun werk 
om de positie van gehandicapten in Siem 
Reap te verbeteren.  
Maandelijks wordt ruim $300 over 
gemaakt en persoonlijke begeleiding heeft 
geleid tot het aantrekken van een Finse 
donor, Abilis, die financiële support geeft 
om een vaardigheidstraining op te zetten.  
Zie www.angkorad.org voor meer 
informatie. 

• Preah Dark School: IaW heeft voor 
stichting RK Liefdehuis te Amersfoort de 
bouw van een bijgebouw naast de Preah 
Dark School begeleid. Budget ruim 
$30,000. 

  
In Kampong Thom: 
• Kindertehuis Kampong Thom (KT) heeft 

een groep 
vaste 
supporters 
die onder 
andere 3 
leraren 
salarissen 

($200/maand) betalen om naschoolse 
lessen te geven in rekenen/ wiskunde en 
schei-/ natuurkunde. Tevens is een 
bijdrage geleverd aan medicijnen, 
studiebenodigd- heden en hygiëne-
producten. 

 
In Preah Vihear: 
• Support aan het 

verweggelegen 
kindertehuis in 
Preah Vihear 
provincie is gestart 
in 2006. IaW is blij 
dat het een andere 
organisatie 
gevonden heeft die 
structureel management support gaat 
aanbieden vanaf eind 2006. Tevens werft 
deze club fondsen voor dit kindertehuis in 
Frankrijk. IaW leverde, op verzoek, in 2006 
studie-materialen, school-uniformen, 

school- 
tassen, 
matrassen, 
dekens, 
hand-
doeken en 
schoenen. 

 
 
Supporters van IaW: 
Op 12 mei 2006 werd in het zonnige Sint 
Annaland te Zeeland de eerste OPEN DAG ter 
promotie van de waterpomp en Ideas at 
Work’s werk georganiseerd. 250 
geïnteresseerden genoten van de fancy fair, 
de hapjes en drankjes en muziek. 

Naast de organisaties hieronder willen we alle 
individuele supporters bedankt voor hun steun. 

 
 
Development Marketplace 
2006   (WereldBank)  
 
 
 
MOV Hensbroek 
   
     
 
  
Rotary Rijswijk 
 
 
 
Wilde Ganzen 
 
 
Nationale Commissie voor 
internationale samenwerking 
en Duurzame Ontwikkeling 
 
  
Aqua for All 
 

Cambodja ligt tussen Vietnam, 
Thailand en Laos. Een land met een 
geschiedenis; 30 jaar geleden  
veranderde de communinistische 
Rode Khmer het land voorgoed. In 
de huidige samenleving is dat nog 
steeds terug te vinden is. 
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