
Leven in Cambodja 
Een dag op school in Phnom Penh 

Eerst wordt ik wakker kleed me aan en eet een boterham. Dan doe ik mijn werkje 
dat ik altijd moet doen de ene week vegen onder de eettafel de andere week 
afwassen (ik vind afwassen het leukste werkje) daarna een poosje spelen met de 
Play-mobiel of de blokken. Dan roept mama/papa ons om naar school te komen 
meestal doe ik rekenen eerst (ik heb mijn rekenen al af) dan meestal pauze. Want 
wij doen alleen ’s ochtends school. Pauze is voor ons wat fruit eten of een koekje 
met wat drinken. Daarna taal op maat of zo iets. Onze house helper, die Sak heet, 
maakt door de weeks altijd Khmer eten voor ons klaar maken voor het middag 
eten. Het meeste vind ik lekker. En ze speelt met ons als ze en wij tijd hebben een 
van onze lievelingsspelletjes is dat Sak (we noemen haar ook wel ming dat is in 
het Nederlands tante) de kat is en wij de muizen wij moeten  rondjes rennen om 
het huis en voorzichtig zijn want als ze ons te pakken krijgt en je wil snel los 
komen om de andere muis te waarschuwen (dat is dan Micha of mij) is het een 
geworstel om los te komen. Verder spelen we die middag  samen. ‘s avonds 
ruimen we op dan gaan we eten (we eten meestal brood met beleg). Dan 
douchen we en Amy ook.  Amy gaat vroeger naar bed dan wij. Papa of mama bid 
met ons dan doet papa of mama de deur van onze slaapkamer open want de 
airco staat aan. Dat is een machine die het koel maakt in je kamer. Dan gaan we 
naar binnen en kruipen in bed. Soms lig ik dan nog een poosje wakker in bed 
maar dan val ik wat later toch in slaap. Dat is het. Later gaan papa en mama ook.
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Joy’s nieuws! 
Groetjes uit Cambodja!

SCHRIJFSTER: JOY VAN DER MAAS MEI EN JUNI, 2016

Amy 2 jaar! 
We maakten 
poedersuiker, toen 
knipte ik een 2 en 
strooide de suiker 
er omheen. 

De vlindertuin 
Dit is in een 
vlindertuin in Kep. Ik 
heb daar zelf foto’s 
gemaakt. 

Borduren 
Mama leert mij 
borduren. Tis een 
verrassing voor 
iemand en hij is van 
Winnie the Pooh.

Schaatsen in Cambodja!
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SCHRIJFSTER: :JOY VAN DER MAAS 25 MEI 2016

Met verlof naar NEDERLAND! 
 
Hoera bijna naar Nederland!! Nog 40 nachtjes of zo!!  Ik heb er zin in 
en jullie ook denk ik. Dat plaatje is  van toen we gingen ik vond dat er 
wel bij passen.  Soms heb ik en gevoel van heimwee maar niet zo 
vaak hoor. Mijn oma die volgens mij naar jullie school is geweest is 
van plan ons van het vliegveld te halen. Wat zal dat een feestelijke 
dag zijn en de rest ook. Ik ben van plan iets moois aan te trekken als ik 
voor de eerste keer naar school kom om te leren zullen jullie wel leuk 
vinden denk ik ik vind van wel. Nu het zo dichtbij is wordt de 
spanning in mijn buik steeds groter als ik er af en toe aan denk omdat 
ik jullie en de andere dan weer zie. Doei!!!!!!!!

Een zondag in Phnom Penh  

Nou eerst gewoon opstaan en zo en op zondag 
wisselen we de werkjes van afwassen en vegen. 
Half 10 rijden we weg naar de engelse kerk. 10 uur 
gaan we beginnen daarvoor eten we wat dat een 
van de kerk mensen heeft gemaakt of gekocht. Ik 
maak soms wel eens 2 cake’s voor de mensen. 
Daarna gaan we beginnen met engelse liederen 
meestal 5 of 6. Daarna gaan wij naar een engelse   
kids-club en maken daar een werkje en luisteren 
een engels bijbel verhaal. dan zijn we klaar praten 
nog een poosje en gaan dan naar huis. Amy gaat 
een slaapje doen. en wij drinken koude melk met 
koffie en ijsklontjes. Dat mogen we alleen op 
zondag. In een glaasje dat wiebelt. Verder lekker 
spelen avond eten eten dan douchen en opruimen. 
En dan naar bed. Slaap lekker:-)

Een vrije dag in Phnom Penh 

Een vrije dag is voor ons zaterdag.  
Soms gaan we dan zwemmen. Soms blijven we 
thuis. En soms gaan we naar een speeltuin of zo. 
En we moeten in bed blijven liggen normaal 
staan we half 7 op dan 7 uur en tot half acht in 
de kamer. Wij hebben dan geen school. Lekker 
hoor!!!!!!!!

Op vakantie in Kep 

Op de dag van vertrek pakken we een koffer 
met kleren in en zo en zakken met strand 
spullen en zo. Die stoppen we in onze auto en 
gaan er zelf in zitten. Dan rijden we 3 uur in de 
auto en kijken naar buiten en lezen en soms 
doen we ook spelletjes. Dan komen we aan bij 
het plekje waar we gaan slapen we slapen in 
een huisje met een gewoon bed en een matras 
op de grond. Soms douchen we buiten met een 
muurtje erom heen alleen aan de bovenkant 
niks. En we moeten een net voor de muggen 
om ons bed want het huisje is best open. En we 
hoeven niet te koken relax!!!!!!!!

Dank jullie wel voor de post!! 

Dank jullie wel voor de post met tekeningen. Ik 
vind ze erg leuk. Van de post hebben we een 
boekje gemaakt leuk hé? Dank je!!!!!!!! :-)


