Råå den 31 augusti 2011

Kära medlemmar och vänner!
Vi blir fler och fler
Även om vi inte har möjlighet att bedriva några större
värvningskampanjer eller annonsera, blir vi fler och fler
medlemmar i föreningen. Vid årsskiftet var vi 113 st, och
nu är vi upp i 156. Många av er har jag personligen vid
en eller annan tidpunkt haft kontakt med, men nu börjar
det trilla in medlemsavgifter från personer som jag inte
alls känner till och jag blir förstås nyfiken på var man har
hittat information om oss. Glädjande är det i alla händelser.

Familjehem II i Battambang
Som du vet har vi bidragit till driften av det nya familjehemmet i Battambang. Familjen har skickat ett foto av
hela barnaskaran med ett innerligt TACK:

Sanitetsprojektet
Den minnesgode kanske kommer ihåg projektet med att
förbättra de sanitära miljöerna på skolor och gatubarnscentra? Pengarna, ca 18 000 kr, har jag ansökt om hos
Rotary Foundation och därifrån väntar jag fortfarande
svar. De har nästa sammanträde någon gång i september och först därefter vet jag besked. Skulle vår ansökan
inte beviljas har vi sett till att föreningen själv ska kunna
finansera projektet. Möjligen med någon extra insamling.
Glada grisar till Poipet
Julblommor även i år
Du, som varit medlem ett tag, kanske minns att vi kunde
erbjuda fantastiskt fina amaryllis och julrosor till väldigt
bra priser förra året. Glädjande nog kan vi se fram emot
att kunna göra om bedriften i år. Ännu har jag inte alla
uppgifter om sorter och priser, men det kommer i god
tid. Själv har jag sparat alla lökarna jag köpte och försökt
behandla dem efter konstens alla regler. Men om jag
kan få dem att blomma igen lagom till decembers helger
återstår att se.
Aktuellt om Kambodja
Om du vill veta mer om dagens Kambodja och få ta del
av nyheter därifrån, kan du ha glädje av dessa länkar:
I början av året skickade vi pengar för att man på gatubarnscentret i Poipet skulle kunna köpa sig ett par grisar
för att bidra till matförsörjningen. De har skjutit upp inköpet eftersom de fick möjlighet att starta ett markarbete
kring centrat. Men de meddelar att grisarna har utsetts
och kommer snart att finnas på plats.

http://www.phnompenhpost.com/
http://www.camnet.com.kh/cambodia.daily/
http://www.sea-globe.com/
Alla tre är engelkspråkiga tidnings- och magazin-sajter.

Våra senaste bidrag till Kambodja-barnen
Styrelsen sammanträdde i går kväll och beslöt då att
skicka sammantaget $2 902 (ca 20 000 kronor) till
Kambodja och Krousar Thmey.
För dessa pengar kan vi finanser allt detta:
· Skoluniformer, kläder och skolmateriel för 10 barn
under ett helt år.
· Reservdelar för att kunna reparera en Braille-printer
på skolan för blinda barn i Phnom Penh
· Tre garderober till famljehus I i Battambang
· Extern hårddisk för att säkra barnens datorarbeten
· Elektroniskt drawing-board för att underlätta arbetet
med att utveckla teckenspråket.
· Brandsläckare till flera gatubarnscentra.
Det kan ju te sig lite trivialt med skoluniformer när förhållandena är så eländiga som de är. Men barnen i de
skyddade boendena får inte gå i allmänna skolan om
de inte har uniformer. På Krousar Thmeys egna skolor
krävs detta förstås inte.
Krousar Thmey är de enda i hela Kambodja som framställer böcker med blindskrift (Braille). Det sker manuellt
med hjälp av 2 eller 3 speciella skrivare. Om någon av
dem går sönder blir det förstås ett stort avbräck. Det är
också Krousar Thmey som har utvecklat det allra första
teckenspråket på khmer, och det finns en kommitté som
hela tiden utvecklar nya tecken vartefter nya behov
upptäcks.
Jag är oändligt stolt över att föreningen har så många
medlemmar som gör det möjligt att bidra till utsatta
barns välfärd på det här sättet - tusen tack till er alla!
Hör gärna av dig
Det vore roligt att få veta om det är något speciellt du
vill att jag ska skriva om i våra brev till medlemmar.
Och om du har något tips eller goda råd till oss i styrelsen tar vi förstås hjärtans gärna emot dem!
Jag önskar dig en lång och skön höst med frisk och hög
luft och många vackra höstfärger i naturen!

Ninna

Nytt sätt att bidra
I Helsingborg finns en värenommerad cateringfirma
(och lunchrestaurang) som heter Nils H. De har bestämt sig för att stödja oss på sitt eget speciella vis.
Om du som är medlem i Ny Familj-Kambodja, beställer
vad som behövs av mat, dryck och annat till ett kalas av
något slag, så donerar Nils H. 10% av fakturans/kvittots
nettosumma till föreningen.
Det går till så här:
· Du gör din beställning (se kontaktuppgifter nedan)
och talar om att du är medlem i Ny Familj-Kambodja
· När kalaset är betalt skickar du kopia av fakturan/
kvittot till
Ny Familj-Kambodja
			
c/o Lindblad
			
Orkestergatan 4, 252 71 Råå
(det går också bra att maila en inscanning)
· Jag skickar sedan ett underlag till Nils H. på hur
mycket de ska donera till föreningen

Telefon 042-165850, catering@nilsh.se
Kolla gärna utbudet på www.nilsh.se

Det finns plats för fler att bidra på liknande sätt
I övrenskommelsen med Nils H. ingår bland annat att
vi regelbundet kommer att påminna om detta sätt att
donera via medlemsbrev, mail och på vår hemsida. Vi
kommer att kunna förmedla information om aktiviteter
hos Nils H, t ex gåsmiddag, julbufféer och annat. På
vår hemsida finns Nils H:s logo med länk till deras egen
hemsida. De får också, om de vill, skryta med att de
stödjer oss med hjälp av vår logo.
Om du själv har en verksamhet, eller känner till någon
annan som skulle kunna vara intresserad, så kan man
förstås anpassa en överenskommelse enligt behov. Det
kan till exempel vara vara både %-tal och krontal. Hör
av dig - vi är öppna för alla förslag som kan bidra till att
stödja Kambodjas barn.
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