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Complete update - Shalom Valley
Over de afgelopen maanden is Shalom Valley operationeel geworden. Nu ik dit zit te schrijven is er
weer een nieuwe groep aangekomen. Wow, wat een mooie eerste ervaringen. In deze nieuwsbrief
praten we jullie graag bij over alles wat er zoal is gebeurd. Lees mee…
Vanaf de tijd dat we in oktober weer in Cambodja aankwamen tot eind maart was het één lange
eindsprint om de 1e fase van Shalom Valley af te krijgen. Natuurlijk is ‘af’ een relatief begrip, maar
er moest nog veel gebeuren om de eerste gasten te kunnen verwelkomen. Inmiddels kijken we
terug op die tijd en hebben we tijd en rust om te reflecteren. Wat een klus was het, maar ook - wat
een prachtig resultaat.
Vanaf het moment dat we weer voet op Cambodjaanse bodem zetten, rolden we terug in een
project dat op volle toeren draaide en waar de nodige problemen - of zo je wilt ‘uitdagingen’ - op
ons wachtten. Uitdagingen met planning, geld, technische specificaties en meer. Uiteraard
moesten we zelf ook weer wennen aan het hier zijn, moest de school weer worden opgestart en
rolden we weer in het kinderwerk. Super leuk en super druk.
Rond de jaarwisseling merkten we dat het echt teveel was. Omdat er geen mogelijkheid was om
eruit te stappen hebben we doorgewerkt tot eind maart. Toen zijn we in april er als gezin heerlijk uit
geweest. Herken je dat je pas voelt hoe moe je bent als je stopt met rennen, en hoe je ook dan nog
op volle toeren draait, ook al kun je op dat moment tot rust komen? De eerste week was dus
‘uitrazen’. De tijd daarna was weer meer ‘normaal', ontspannen, rust, elkaar.
Op dat moment hadden we ook weer de emotionele energie om anders naar Shalom Valley te
kijken. Want achter beton, muren en een dak ligt natuurlijk een visie die veel verder gaat dan het
materiële. Het is gemakkelijk om daar zicht op te verliezen, maar hoe gaaf is het om dat weer
helder voor ogen te hebben.
Ik herinner me het eerste kamp dat we ongeveer 80 mensen op ons terrein hadden en dat er een
probleem was met het water. En ik was de enige die me er zorgen over maakte… De kinderen en
jongeren genoten volop en douchten gewoon onder een tuinslang. Geen probleem, alles draaide
gewoon door. En tijdens dit ‘imperfecte’ kamp raakte God kinderen en jongeren aan, en liet Hij hen,
en ons, Zijn liefde en Shalom voelen.
De eerste groepen zijn inmiddels geweest en iedereen is super enthousiast. Al 652 kinderen en
jongeren hebben tot nu toe gehoord over Gods Shalom en Zijn liefde voor mensen. En dat aantal
groeit elke week. Zo ontzettend bijzonder
SHALOM VALLEY - TECHNISCH
Om jullie een goed beeld te geven van de omvang van het Shalom Valley project en wat we tot nu
toe hebben kunnen bouwen hebben we een korte video laten maken. Als je hem nog niet gezien
hebt, zeker eerst even doen!

Even wat getallen voor de mensen die daar van houden:
- Het Shalom Valley terrein is 5 hectare groot en ligt 800 meter van de zee.
- Er staat nu 1 groot slaapgebouw met ruimte voor ongeveer 100 mensen met daarin 2
verdiepingen, 8 slaapmakers, 2 kleinere ontmoetingsruimten en 2 badkamers met elk 4
douchehokjes en 5 toiletten.
- Ook hebben we 1 grote ontmoetingsruimte gemaakt waar we met 500 mensen kunnen
samenkomen voor aanbidding, training, maaltijden, spellen en veel meer.
- Er is 1 industriële keuken met een capaciteit van ongeveer 1000 maaltijden per dag.
- Er ligt 500 meter aan ondergrondse drains, zodat we ons afval- en regenwater kwijt kunnen.
- Om het terrein is zo’n 700 meter muur gebouwd - prachtig, met lokale steen - zodat we een veilige
barrière hebben en ons land min of meer kunnen beschermen tegen de beesten.
- Verder hebben we 3 bronnen geboord omdat we onze eigen watervoorziening nodig hebben.
- We hebben een eigen afvalwater systeem (biologisch) aangelegd.
- Shalom Valley draait helemaal op zonne-energie (off-grid) compleet met opslagbatterijen en alles
wat verder nodig is. Indrukwekkend! Ik sprak laatst met de voorzitter van het bestuur van een
grote internationale kamporganisatie (CCI) en die gaf aan dat dit waarschijnlijk het eerste kamp ter
wereld is dat dit zo heeft. Daar deden we het niet voor, maar klinkt wel leuk toch;-)
- We hebben 1 groot voetbalveld aangelegd (95 x 55 meter) waar we kunnen voetballen, maar
natuurlijk ook allerhande andere spelen kunnen doen.
- Er zijn 10 outdoor spellen gemaakt boven water. Een super leuke en leerzame ervaring voor
kinderen en volwassenen.
- Ook hebben we in een rustig hoekje een visvijver gemaakt waar mensen lekker rustig kunnen
zitten en een visje kunnen vangen.
Shalom Valley was - en is - een complex project. We proberen het zo te bouwen dat het voldoet aan
westerse standaarden. Dat betekent dat we die standaarden vaak zelf moeten borgen. We werken
veelal met mensen die dat niet gewend zijn en dat resulteert in de nodige interessante gesprekken.
Leuk om op terug te kijken, maar soms ook wel frustrerend als je er midden in zit.
Een andere factor die het project complex maakt is het feit dat we geen enkele aansluiting hebben
op wat we in Nederland ‘gas, water & licht’ zouden noemen. Toen we het land kochten waren het
grote braakliggende rijstvelden en bosachtig land. Dus moesten we alles van de grond af
opbouwen.
Eerst zochten we uit waar precies de grenzen van het land liggen. Dat is een hele uitdaging omdat
(mede veroorzaakt door de rode Khmer en de jarenlange burgeroorlog daarna) de grenzen vaak
niet vastliggen. Soms wel op papier, maar dan ontbreken de grenspalen. Of de grenspalen zijn
verzet. Een ingewikkeld proces met buren, lokale overheden en (soms corrupte) anderen die er
allemaal iets over zeggen en vinden.
Toen moesten we al het land naar het juiste grond-niveau brengen. Rijstveld is altijd heel ‘laag’ land
omdat er veel water nodig is voor het verbouwen van rijst. Dus hebben we honderden
vrachtwagens met grond gekocht en heel het land naar het juiste niveau gebracht. Een grote klus.
Nog een factor die dit project complex maakt is dat het terrein aan een rode aardeweg ligt en in
combinatie met regen is dat niet zo handig. Om het gewoon wat simpeler te zeggen: het werkt niet.
Je moet je voorstellen dat de wegen in het regenseizoen één grote modderpoel zijn en in de buurt
van het kampterrein niet begaanbaar voor een normale auto. Soms lukt het met een motor, wat dan
wel betekent dat je, als je aankomt op het terrein, helemaal onder de blubber zit… Toen wij in
Nederland met verlof waren hebben ze het werk voor een paar weken stil moeten leggen omdat er
gewoon geen toevoer van bouwmaterialen mogelijk was. Het is lastig uit te leggen omdat je in
Nederland zo’n goed afvoersysteem hebt. Dat is hier ‘gewoon’ niet.

Zomaar wat factoren die we delen om jullie een beetje een beeld te geven. We willen daarmee niet
zeggen dat het frustrerende de boventoon voert of dat we het niet gaaf vinden om aan dit project te
mogen werken - integendeel! Juist deze uitdagingen maken dat we veel leren. Om bij onszelf te
beginnen ervaren we dat God ons leert wie we zijn en hoe we met onze sterke en zwakke kanten
Hem mogen dienen. We genieten om deel te mogen zijn van een project dat zo mooi is. Zo
strategisch. Zo aansprekend. Dat zo goed bij ons past. Het is echt een voorrecht om dit te mogen
doen.
Ook mogen we door dit project veel in het leven van anderen investeren. Leren hoe je, in deze
cultuur, een project aan kunt pakken. Hoe je bijvoorbeeld met respect een conflict op kunt lossen.
Prachtig toch als je een vergadering over een probleem met gebed kunt beginnen?
SHALOM VALLEY - MENSEN
Belangrijker - veel belangrijker - dan de dingen die we bouwen zijn de mensen waarmee we samen
mogen werken.
Toen wij ruim twee en een half jaar geleden naar Kep verhuisden mochten we samen gaan werken
met Pon. Door de tijd heen is er een hele mooie vriendschap met Pon en zijn vrouw Srey An
ontstaan. Gaaf om samen op te trekken. Maar er was wel veel te veel werk voor dit kleine team.
Al snel kwamen er twee mensen bij. Juhan en Srey Phoan. Opnieuw gaaf om samen met hen op te
trekken en hen beter te leren kennen. Samen te bidden, samen te groeien. Srey Phoan kende de
Heer Jezus nog maar heel kort toen ze bij ons kwam werken. Prachtig om te zien hoe ze in haar
geloof gegroeid is en om te zien wat voor rol Shalom Valley en het team daarin hebben mogen
spelen. Ongeveer twee jaar lang hebben we zo met dit kleine team samengewerkt.
Uiteraard hebben we ook altijd de support gekregen van Alongsiders International. Samen bidden,
samen plannen, samen zoeken, bespreken. Soms een stap vooruit en weer twee terug. Craig
Greenfield (onze internationale directeur) maar ook andere staf zijn een trouwe back-up vanuit
Phnom Penh.
Sinds het einde van vorige jaar is ons team in Kep heel hard gegroeid. Inmiddels werken er
ongeveer 15 mensen op Shalom Valley. Sommige van hen kennen de Heer Jezus, sommigen nog
niet.
Het is heel mooi om te zien hoe individuen een team aan het worden zijn. We genieten ervan om
samen te werken aan normen en waarden. Waar staan we voor? Hoe ziet dat eruit in wat we elke
dag doen? We merken dat veel staf eraan moet wennen hier zo bewust mee bezig te zijn. Eerdere
werkervaringen waren met name gericht op ‘gewoon je werk doen’, terwijl wij juist samen willen
groeien, oprechte interesse hebben in wie ze zijn als mensen. We willen naast hen staan in de
moeilijke dingen en we willen graag met ze meelachen als er vreugde is.
Zo hebben we laatst met elkaar een bezoek gebracht aan Srey Phoan. Ze is bevallen van een
prachtige baby en dat wilden we natuurlijk vieren. Srey Phoan woont in een golfplaten huisje met
aangestampte aarde op de vloer. Eenvoudig, je zou zelfs kunnen zeggen dat ze ‘arm’ is. Maar wat
wij op die dag zagen was vreugde. Een sterke vrouw die voor haar gezin gaat, daar (nog) als enige
gelooft in de Heer Jezus, maar een voorbeeld wil zijn, een ‘wegwijzer’ naar Hem.
Op dat soort momenten valt veel van wat ons scheidt weg en zijn we gewoon één in de Heer Jezus
en delen we in de vreugde die Hij geeft.
We hopen en bidden dat het werken op Shalom Valley veel mensen tot Jezus zal brengen. Bid je
mee?

SHALOM VALLEY - TOEKOMST
Misschien ziet het er op de foto’s allemaal al prachtig uit, maar we zijn zeker nog niet klaar. Fase 1
van het project mag er dan (bijna) opzitten, maar we hebben nog meer ideeën. Daar zal voor de
komende periode een groot deel van onze taak liggen.
We willen graag een apart kantoor bouwen waar we als staf kunnen zitten, werken, bespreken. Nu
is er nog een tijdelijk kantoor in een van de kamers van het slaapgebouw. Verder zullen we een
zwembad bouwen zodat er nog meer spelen in en met water gedaan kunnen worden. De plannen
hiervoor zijn in een vergevorderd stadium. Gaaf!
Daarnaast zouden we graag nog meer outdoor activiteiten boven het water maken. We hebben
daar plaats voor en het zou ervoor zorgen dat we echt nog een aantal hele gave leerervaringen
zouden kunnen toevoegen. Denk hierbij aan dingen als vlot-bouwen in twee groepen en dan samen
vlot-racen. Twee kabelbanen boven het water en kijken wie het verste komt. Enzovoorts. Verder
hebben we een gift gekregen voor een speeltuin voor de jongere kinderen. Super leuk!
Een andere leuke ontwikkeling die we merken is dat de Cambodjanen het kamperen in tenten aan
het ontdekken zijn. Vooral onder de jeugd die in Phnom Penh woont is het een populaire manier van
vakantie vieren. Relatief goedkoop en een leuke mogelijkheid om even de drukke, overvolle
betonnen stad te ontsnappen.
We willen daar met Shalom Valley op inspringen en een gebied ontwikkelen waar we 20-30 tenten
kunnen plaatsen. Het leuke is dat deze kampeerders dan gebruik kunnen maken van de faciliteiten
die we al hebben op het terrein: de keuken, de spelen, enz. Op deze manier kunnen we de
capaciteit van het geheel ook mooi opkrikken want 25 tenten is al snel weer 50-70 mensen extra.
De faciliteiten die we nu hebben zijn helemaal gericht op groepen, maar we zien ook nog een
andere groep die we graag op Shalom Valley willen verwelkomen: gezinnen en families. We
geloven dat het investeren in gezinnen investeren in de toekomst is.
Tijd met elkaar, tijd in de rust en stilte. Tijd om stil met God te zijn, de Bijbel te lezen. Sommige
mensen noemen het een ‘stilte-retraite’. Rust met als intentie om tijd met de Heer door te brengen.
Wij denken dat dit ‘goud’ is. Daarom willen we graag ook graag nog een aantal bungalows bouwen.
In de land-planning hebben we al rekening gehouden met deze bungalows. Het betekent dat we
op dat betreffende stuk land weer van vooraf aan zullen moeten beginnen: het land op niveau
brengen, drainage aanbrengen, een bron boren, afvalwater regelen, stroom aanleggen.
Enzovoorts. Een mooie uitdaging.
Wel is de complexiteit van het bouwen van bungalows een stuk lager dan de gebouwen die we tot
nu toe hebben gebouwd. Zelf hoop ik dat de mensen die ik de afgelopen jaren heb getraind tijdens
de bouw van de andere gebouwen nu een stuk zelfstandiger kunnen bouwen en in dit project de rol
van ‘projectleider’ kunnen opnemen. Ikzelf kan dan als directeur blijven toezien op de kwaliteit en
voortgang en klaarstaan mochten er lastige problemen komen. Ik denk dat dit een hele mooie fase
kan zijn waarin we weer een stap verder als ‘Alongsiders’ naar de zijlijn gaan.
Uiteraard zijn er nog wel meer plannen en ideeën, maar realistisch gezien hebben we het dan echt
over jaren.
Voor nu hebben we meer dan voldoende werk en tijd om het team verder te trainen.

Het is een lang verhaal geworden. We zijn dankbaar dat jullie helemaal tot hiertoe meegelezen
hebben. Er is de afgelopen maanden zoveel gebeurd dat we er niet aan toekwamen om een
nieuwsbrief te maken, en tja, als we er dan weer een gaan schrijven is het snel lang.
Desalniettemin: we zijn heel dankbaar voor jullie meeleven.
We hebben jullie nog niet eens geschreven over de homeschooling, hoe het met Jessica gaat, het
kinderwerk in de buurt en de bijbelstudie op dinsdagavond. Familie bezoek in februari en een
bezoek van Mart-Jan aan Nieuw Zeeland. Wat is er veel gebeurd! Het kinderwerk en de bijbelstudie
lopen allemaal goed en we zijn dankbaar voor mooie ontwikkelingen, maar daar gaan we
binnenkort weer een brief over schrijven. We beloven dat het dit keer geen 5 maanden zal duren;-)
Hieronder nog een aantal specifieke gebedspunten en ook de nodige dankpunten.
DANK MEE:
1. voor Shalom Valley en voor de zegen die het tot nu toe al mag zijn.
2. voor het team dat langzaam maar zeker gevormd wordt. Het is echt prachtig om mensen te zien
veranderen.
3. voor meer rust / een normaler ritme voor ons als gezin; dank dat we in februari Mart-Jan’s
moeder mochten ontvangen samen met Sjanneke (Mart-Jan’s zus) en haar dochter Roshanne.
4. voor een goed bezoek aan Nieuw Zeeland waar Mart-Jan twee weken geweest is om te leren
over een software programma (Venue 360) dat voor het kamp gebruikt wordt. Tegelijkertijd heeft
hij een aantal mooie presentaties mogen geven over Shalom Valley in een aantal betrokken
gemeenten daar. Hij is ook dankbaar voor het leuke contact met Lucas en Erin Fraser dat hij in
die tijd mocht hebben en de zes kampen waar hij mocht kijken om ervaring op te doen.
BID MEE:
1. voor kracht en gezondheid. We zitten in het hete seizoen met gevoelstemperaturen rond 42
graden. Dat vraagt echt veel energie.
2. voor trouw in de verschillende taken die we hebben.
3. voor inzicht om het groeiende team goed te kunnen begeleiden.
4. voor wijsheid in alle plannen die we met Shalom Valley hebben.
5. voor onze relaties & ons voorbeeld voor alle mensen die we
ontmoeten. We willen echt graag dat mensen de Heer Jezus in
ons zien en hun vertrouwen zullen stellen op Hem.
Praktische gegevens
Tot de volgende keer! Hartelijke groeten van ons uit Kep,
Mart-Jan & Talitha,
Joy, Micha en Amy

ThuisFront Team
Contactpersoon: Erik Schot

Gebeds-app
Elke week sturen we
een actueel en concreet
gebedspunt via What’s App. We horen
terug dat dit voor veel mensen een
fijne manier is om actief betrokken te
blijven.
Wil je ook graag op deze manier
meebidden? Stuur ons dan even een
mailtje met je naam en
telefoonnummer op What’s App.

Tel: 010-70 73 957
@: erikschot@hotmail.com
Op www.2followus.com vind je meer
informatie over ons ThuisFront Team.
Naast het TFT zijn er verschillende
mensen en contactpersonen die hen
én ons helpen. Neem even contact
met het TFT op voor meer informatie.

Ons postadres in Nederland:
Mart-Jan en Talitha van der Maas
Kriekenhofstraat 38
4337 KJ Middelburg
Tel: +855 93 600 108
@ : amvdmaas@me.com
W : www.2followus.com
Financiële ondersteuning:
Alongsiders betaalt ons geen salaris.
Voor de financiële kant van ons werk
zijn we volledig afhankelijk van giften.
Als je ons op die manier wilt
ondersteunen kun je je gift overmaken
naar het volgende rekeningnummer:
Stichting Nehemia (ANBI) o.v.v:
Project gemeentewerk Cambodja
IBAN:
BIC:
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SHALOM VALLEY - IN DE BOUW

SHALOM VALLEY - FASE 1 ‘GEREED’

